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Nový Durst Omega 1 

V průběhu uzávěrky tohoto čísla právě probíhal veletrh Fespa Digital 

v Hamburku. První dojmy z výstavy mám veskrze pozitivní. Pokud bych měl shr-

nout celou výstavu do jedné věty, pak bych použil příměr „Méně efektu, více 

efektivity“ nebo také „Méně slov, více práce“. Malé firmy se zvětšují, začínají 

své produkty cílit na konkrétní uživatele – již neexperimentují zdaleka tolik 

jako dřív. Velké firmy se naopak mírně zmenšují a k prosazení svých produktů 

používají mnohem méně marketingu a hrubé síly nadnárodních společností 

a mnohem více se soustředí na faktickou využitelnost výrobku pro klienta. 

Fespa nepřináší nic zásadního, ovšem v kontextu doby velkých změn, kdy jsme 

se často pohybovali jako na houpačce, to považuji za pozitivní zprávu. Jde o jis-

tou formu zklidnění situace. Asi největší změnou, kterou bych si skoro dovolil 

nazvat revolucí, byl dobře patrný hromadný ústup solventních tiskáren. Tento 

trend se asi nejsilněji projevil u společnosti HP, která jako první zcela vyřadila 

solvent ze své nabídky. To, že tak učinila i firma, která relativně nedávno kou-

pila takové solventní obry, jako byl Scitex či NUR, je myslím zásadním vodítkem 

při rozhodování o typu tiskové technologie pro nové zájemce. Nadále se tedy 

budete v produkci HP setkávat pouze s latexovou a UV technologií. O hlavních 

důvodech tohoto rozhodnutí se více dozvíte na straně 23. U produkčních firem 

byl dobře vidět růst profesionality. Firma zabývající se například potiskem 

triček měla k dispozici nejen kvalitní technologický park, ale rovněž obrovský 

sklad materiálů, stovky vzorových tisků, desítky katalogů s tisícovkami předem 

připravených motivů a  opravdu zkušené zaměstnance. O odklonu od univer-

zality signmakingu k jeho specializaci jsem na tomto místě psal již před rokem 

v čísle 1/2010. Univerzální firmy, které vyrábějí vše, co je zrovna potřeba, bez 

toho, aby měly předem na desítkách zakázek ověřený postup výroby i mon-

táže, odpovídající techniku, kvalitní sklad materiálů, zkušené zaměstnance 

a zaběhlé rutinní postupy, totiž pomalu přestávají být konkurenceschopné. 

Durst Omega 1  směřuje jako první model renomované 

firmy Durst na trh tiskáren s vysokým rozlišením 

ve středním výkonovém segmentu. Až doposud totiž 

továrny v Lienzu a Brixenu opouštěly pouze stroje pro 

průmyslové provozy. Firma touto tiskárnou přináší 

nový standard kvality tisku do světa průmyslového 

digitálního tisku.

„Tiskárna se vyznačuje robustní konstrukcí, pro Durst typic-

kou, která je koncipována pro vysoké zatížení,“ říká Marek 

Angelis, generální ředitel HSW Signall. Vysokou přesnost 

a kvalitu tisku zajišťuje nejenom rozlišení, které je v nejvyšší 

kvalitě až 1728 dpi, ale i ověřený magnetický lineární posuv 

vozíku s tiskovými hlavami a UV lampami. Změna konfigu-

race mezi roll-to-roll a flatbed tiskem trvá jen několik minut. 

Tiskárna je nabízena v základní konfiguraci CMYK, která 

může být doplněna o lC, lM a bílou barvu. Další možností je 

model PCA s využitím barev Orange a Violet. Pro velmi jem-

né barevné tóny a černobílé tisky lze osadit i šedý inkoust. 

Durst Omega 1  se tak stává první UV tiskárnou připravenou 

pro tisk vysoce kvalitních černobílých fotografií.

A jak tiskárna zapůsobila na tiskaře? „Zaujala mě svou kom-

paktností, protože ve výrobě není nikdy dost místa a Omega 

je vskutku skladný stroj,“ potvrzuje Josef Blahůšek, majitel 

společnosti CatCut, „rozhodně bych si ji dokázal představit 

jako druhou tiskárnu ve firmě, protože poskytuje velmi dob-

rou kvalitu tisku a umožnila by nejen nabídnout nové služby, 

ale i lépe rozložit zakázky pro UV tisk v naší firmě.“

Cílová skupina

Durst Omega 1  definuje nový standard kvality pro segmenty 

trhu, jako je tisk grafických displejů a grafiky s krátkou pohle-

dovou vzdáleností vůbec. Směřuje do sítotiskových provozů, 

fotolaboratoří a grafických studií. Poskytuje uměleckou 

kvalitu tisku v průmyslovém provedení. 

„Tiskárna dokáže snášet vysoké zatížení,“ vysvětluje Marek 

Angelis, „a kromě toho, že dokáže sloužit jako hlavní tisková 

technologie ve středně velkých firmách, přináší zcela nové 

možnosti v oblasti specializované produkce.“

„Omega jako poslední písmeno řecké abecedy znamená 

poslední, nejnovější vývojový krok v UV tiskové technologii 

s nejvyšší kvalitou tisku. Pro Durst je symbolem nového 

začátku,“ řekl Richard Piock, CEO společnosti Durst. Podle 

výzkumu společnosti IT Strategies čeká v oblasti velkoploš-

ného digitálního tisku růst dva segmenty – produkční prů-

myslové tiskové segmenty a tiskové technologie pro střední 

firmy. „Rozhodli jsme se proto vstoupit i do této oblasti, kde 

je sice velká konkurence, ale lze očekávat i rostoucí poptáv-

ku. Omega 1  je stroj, který firmám střední velikosti nabízí 

zhodnocení našich zkušeností z UV tisku a fototisku,“ dodal 

Richard Piock.

produktivita

Omega 1  kombinuje deset let zkušeností firmy Durst 

s tiskem na desková i rolová média. Její hybridní konstrukce 

dovoluje potiskovat oba tyto typy materiálů bez kompro-

misů v oblasti kvality i zatížení. Stroj je připraven tisknout 

na média, jako jsou desky Kapa ®, Forex ®, akrylátové desky, 

Dibond ® i dřevo až do tloušťky 5 cm, stejně jako na samo-

lepicí fólie, papíry, PVC vinyly, PE fólie nebo textil. Má velmi 

kompaktní rozměry, které vyžadují pouze 15 m² podlahové 

plochy, přesto dokáže tisknout velké motivy s šířkou 160 cm 

a délkou, která je omezena pouze rozměry média. Rychlost 

tisku dosahuje hodnoty 35 m² za hodinu.

František Kavecký

  Detail navíjení rolových 

médií 

 

  Změna konfigurace mezi 

roll-to-roll a flatbed tiskem 

trvá jen několik minut

  Durst Omega1 

v konfiguraci flatbed

 Při pohledu z boku vynikne 

prostorová nenáročnost nové 

tiskárny Durst Omega 1 

  Pohled na odvíjení 

rolového média. Rošty pro 

konfiguraci flatbed jsou 

uloženy pod odvíječem 

vzadu a navíječem vepředu.



Dalším přírůstkem do rodiny latexových tiskáren HP 

je tento průmyslový stroj s pracovní šířkou 3,2 metru 

a s možností osadit dvě role média současně. Přináší 

úsporné zavádění média, oboustranný tisk a inkousty 

nové generace.

 

HP uvedla na trh novou latexovou tiskárnu s různou úrovní 

výbavy. Pod označením HP Scitex LX820 najdeme prakticky 

model LX850 bez několika funkcí. Zatímco model LX850 

může pracovat v konfiguraci roll-to-roll, roll-to-floor 

a odvíjením do sběrače, levnější model LX820 je striktně 

v konfiguraci roll-to-roll.

ušetříte stovky m2 média týdně

Proč je systém odebíraní výtisků tak důležitý, když oba 

modely mají stejnou rychlost tisku? Model LX820 je levnější, 

protože jeho konstrukce je jednodušší, ale systém vedení 

média v konfiguraci roll-to-roll vyžaduje 1,5–2 metry média, 

které nelze potisknout. Takto znehodnocené médium 

představuje u průmyslového stroje stovky metrů čtverečních 

materiálu týdně. Praxe ukázala, že tiskaři tento materiál 

využívají jako archová média pro své menší tiskárny, ale 

manipulace s ním je hodně náročná na čas.

Systém tisku roll-to-floor není nic jiného než tisk přímo 

na podlahu, tedy výtisky se volně vysouvají z tiskárny. 

Na tento systém jsou všichni uživatelé menších tiskáren zvyklí 

a postupně výtisky ze stroje odebírají nebo po potištění 

prvních metrů médium zavedou na navíječ a pokračuje se 

v režimu roll-to-roll. U latexu jsou však výtisky hned suché 

a použitelné k dalšímu zpracování. Pro zpracování expresní 

zakázky tak díky volnému odběru výtisků ze stroje můžeme 

získat tolik chybějící půlhodinky.

inkousty Hp sCitex lx610

Nové inkousty HP Scitex LX610 mají ve srovnání se stávajícími 

inkousty LX600 lepší přilnavost, vyšší odolnost a lepší stabili-

tu na textilu. Posledně zmiňovaná vlastnost dovoluje na nové 

tiskárně potiskovat textilie bez podkladového papíru. 

LX610 mají mnohem větší denzitu a ostrost černé barvy. 

Tisky na samolepicí PVC fólie a bannery jsou nyní ještě 

lesklejší a černá má vyšší krycí schopnost.

oboustranný tisk

LX850 má jako první latexová tiskárna tuto volitelnou 

možnost. Tiskárna je osazena systémem OMAS (optical 

media sensor), který měří tiskové značky na rubové straně 

v případě tisku na lícovou a koriguje posuv média. Přesnost, 

se kterou systém kontroly posuvu pracuje, je 5 mm/1 m. 

Oboustranný tisk je vhodná funkce pro opakní banery 

a blockout materiály. 

Úsporné zavádění média

U starších modelů průmyslových latexových tiskáren HP 

Scitex LX600 a LX800 bylo potřeba pro přesné zavedení 

média obětovat z něho cca 1,5–2 metry. Nový systém, 

který dostal jméno media loading tool, má zavádění média 

jednodušší, a zejména ekonomičtější. Nové řešení je velmi 

praktické pro reálnou denní výrobu.

3m mCs Warranty 

Pro speciální aplikace, kde je požadována garance systému 

sladěných komponentů 3M, jsou k dispozici HP 3M LX600 

inkousty. Tyto inkousty byly poprvé uvedeny v roce 2010 pro 

tiskárnu HP Scitex LX600. Stejná možnost nyní platí i pro 

tiskárnu HP Scitex LX850.

František Kavecký
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Razantní průnik digitálního tisku do světa polygrafie 

odráží i nová koncepce tiskařského veletrhu 

pořádaného společností Veletrhy Brno. Nový název 

veletrhu, který od roku 1969 probíhal pod názvem 

EmbaxPrint, ukazuje, že trh se mění a že i velkoplošný 

digitální tisk a výroba reklamy představují významný 

tržní segment.

Společnost HP předvedla průřez tiskovými technologiemi 

od systému pro digitální ofset HP Indigo přes plotry pro tisk 

technické grafiky a fotografií až po velkoplošné průmys-

lové technologie. Naší parketou byla latexová tiskárna HP 

Designjet L25500 a nejnovější přírůstek do rodiny průmyslo-

vých latexových tiskáren HP Scitex LX850. Pro formátování 

tisku jsme představili automatickou řezačku Fotoba XLD 170.

Velmi dobrým dojmem zapůsobil na návštěvníky veletrhu 

i flatbed HP Scitex FB500, který patří k nejdostupnějším 

hybridním UV tiskárnám s mimořádnou kvalitou tisku.

brno je pro slováky blíž

Veletrh se koná pár dnů před očekávaným svátkem digitál-

ních tiskařů – veletrhem Fespa Digital, jehož brány se letos 

otevřou v Hamburgu. Právě pro něj je připravena prezentace 

novinky HP Scitex LX850, takže se naše odborná veřejnost 

mohla seznámit se stěžejní latexovou technologií pro rok 

2011 s jistým předstihem a v mnohem dostupnější lokalitě.

Na rozdíl od veletrhu Reklama – Polygraf se například 

ukázalo, že Brno je mnohem přijatelnější pro návštěvníky ze 

Slovenska.

„Příjemným překvapením byl kontakt s mnoha slovenskými 

firmami mimo tradiční signmaking, které se potřebují 

v oblasti velkoplošného tisku zorientovat,“ hodnotí Jana 

Krčalová, naše oblastní manažerka.

doma s latexem

Expozice podtrhla i svou architekturou ekologický rozměr 

latexové technologie. Navíc se v příjemném prostředí „domo-

va“ mnohem lépe cítili i zákazníci. Aplikace tapet s nápaditou 

grafikou, potištěné stolky v „restauraci“ a možnost zkusit si 

nalepit svou tapetu byly samozřejmě zajímavé a prosadila se 

i hokejová atmosféra. 

Světový šampionát, který se letos konal na Slovensku, svou 

dostupností ještě víc rozbušil srdce všech fanoušků. Ve foto-

ateliéru se mohli návštěvníci stánku vyfotografovat v repre-

zentačním dresu a zkusit si svou trefu s florbalovou holí.

nastal čas řezaček?

„Rychlost tiskáren stále narůstá,“ konstatuje Ronaldo Rapi, 

zastupující značku Fotoba. Český trh je i díky osvětové práci 

HSW Signall podle něj připraven na instalaci většího počtu 

automatických řezaček. „Potkávám se na veletrhu s lidmi, 

kteří opravdu vědí o možnostech zvýšení produktivity díky 

řezačkám, ale stále je u vás ještě poměrně levná pracovní 

síla. Investici tak možná odkládají i kvůli doznívání ekonomic-

ké krize, budoucnost je však neúprosná,“ tvrdí Rapi. Trend 

se posouvá ke kratším kampaním globálních značek, což 

sice zvyšuje objem tisku, ale pouze pro firmy s výkonnými 

technologiemi. Tyto firmy jsou prakticky všechny vybaveny 

technologií Fotoba. Formátují se výstupy z turbojetů, rolo-

vých XXL tiskáren. Představený model Fotoba XLD 170 s for-

mátováním v osách x a y zvyšuje produktivitu ve srovnání 

s řezačkou Fotoba WR o dvoj- až trojnásobek. „Úspora času 

a kvalita formátování jsou argumenty, které pravděpodobně 

velmi rychle přesvědčí doposud váhající poskytovatele tisko-

vých služeb,“ uzavírá Ronaldo Rapi.

František Kavecký

Print Expo 2011

  HP Scitex LX850 s pracovní 

šířkou 3,2 metru

  HP Scitex LX850 

v konfiguraci multiroll

  Výtisky z latexových 

tiskáren jsou vhodné i pro 

interiérové aplikace

  Latexové inkousty jsou 

odolné také v exteriéru. 

Unikátní latexová 

technologie HP poskytuje 

i venku extrémně kvalitní 

tisk.

  Horkou novinkou byla průmyslová latexová tiskárna HP Scitex 

LX850

  1/ Stolky s jedinečnou grafikou sloužily jako inspirace pro nové 

aplikace velkoplošného tisku

2/ Automatická řezačka Fotoba XLD 170

3/ Tiskárna HP Scitex FB500 po složení transportních stolů zabere 

opravdu velmi málo místa

4/ Hokejové nadšení z mistrovství světa se nevyhnulo ani výstavnímu 

stánku 

  Aplikace tapet potištěných latexem přinesla i na výstavní stánek 

teplo domova

HP Scitex LX850
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Dokázali jsme zaujmout, to je nejdůležitější 

konstatování při hodnocení tradičního zahájení 

signmakingové sezony, kterým byl už po osmnácté 

veletrh Reklama – Polygraf. O Galerii Wallpaper se 

hodně mluví i mezi těmi, kteří se na veletrh nedostali.

 

Význam výstav a veletrhů se od devadesátých let velmi 

změnil. Všechny informace jsou nyní dostupné na internetu 

a ani cizí jazyky už nepředstavují bariéru. Přesto jsou výstavy 

důležitou součástí marketingové komunikace. O hledání 

masy nových zákazníků z pohledu vystavovatele se dnes dá 

již jenom snít. Veletrhy se však v dnešním uspěchaném světě 

staly o to více místem setkání se zákazníky.

světová premiéra

Uvedení novinek na správném veletrhu samozřejmě nesmí 

chybět, protože zákazník si může v klidu srovnat různé mož-

nosti a vybrat si, co se mu hodí. Nám se podařilo zajistit pro 

tento veletrh světovou premiéru nové UV hybridní tiskárny 

Durst Omega 1, které se podrobně věnujeme na straně 3 

našeho časopisu.

navštivte nás v sHoWroomu, poradíme vám

Prezentovali jsme naši koncepci systému sladěných kom-

ponent pod názvem HSW Printshop, která pomáhá najít 

optimální technologie pro váš provoz s ohledem na techno-

logické trendy a vizi dalšího rozvoje vaší firmy. Na výstavní 

plochu se však vešel jen zlomek toho, co máme v showroo-

mu v pražském sídle naší společnosti. Tady vám navíc v rámci 

domluveného termínu můžeme věnovat mnohem více času, 

než je k dispozici na veletrhu.

nové aplikaCe, nové možnosti

„Mezi zákazníky měla velkou odezvu přehlídka médií 

určených pro aplikaci na stěny,“ hodnotí Jana Krčalová, naše 

oblastní zástupkyně. Zájem o tato média podle ní výrazně 

stoupl. „Možnost vyzkoušet si jejich aplikaci přímo na stánku 

odstranil ten těžko popsatelný odstup od něčeho nového, co 

představuje krok na neznámou půdu mimo tradiční reklamní 

aplikace,“ uvádí Jana Krčalová.

Úprava interiéru je součástí smyslového marketingu, a aby-

chom vám dokázali, jak lze v praxi změnit běžný kancelářský 

prostor a zdůraznit firemní priority, zveme vás na straně 

26 na návštěvu do naší firmy, kde jsme aplikovali nové 

materiály určené pro úpravu interiérů a netradičně využili 

i možnosti velkoplošného digitálního tisku. Když se rozhod-

nete podívat se k nám osobně, rádi vás uvítáme.

jak to vidíme my

„Velký význam má podle Marka Angelise, generálního ředi-

tele naší společnosti, společenská stránka veletrhu. „Za těch 

pár dní se můžeme vidět s mnoha zákazníky. Navštívit je 

všechny není prostě fyzicky možné a na veletrhu si můžeme 

říct několik vět. Péči a pravidelný kontakt ze strany firmy sice 

zajišťují naši oblastní zástupci, ale mnoho lidí znám prakticky 

od začátku rozvoje signmakingu a zajímá mě, jak se jim daří 

nejen pracovně. Pro většinu z našich zákazníků je návštěva 

veletrhu prostě samozřejmostí a z tohoto pohledu je tradice 

cennou devízou. Při hodnocení veletrhu je samozřejmě velmi 

důležitá i obchodní stránka. I zde můžeme být spokojeni. 

Letošní ročník se vyrovnal tomu loňskému, a to měl náš 

obor letos připraveny v České republice výstavy dvě,“ uzavírá 

Marek Angelis.

František Kavecký

Reklama – Polygraf 2011

 Umístění projektu Galerie Wallpaper na stěnu stánku přímo u uličky 

odstranilo zábrany návštěvníků a mnoho z nich si aplikaci tapet 

vyzkoušelo osobně

 1/ Jaký je rozdíl mezi jednotlivými fóliemi one way vision? Odpověď 

jste si mohli najít v expozici všech těchto fólií z naší nabídky. 

Mimochodem všechny jsou certifikovány pro použití k polepu 

automobilů.

2/ Velký potenciál mají i fólie se vzhledem pískovaného skla. Mnoho 

z nich lze využít i k potisku na UV tiskárnách.

3/ Bez automatické řezačky Fotoba to při stále vyšších rychlostech tisku 

do budoucna nepůjde

 Deskový plotr Zünd G3 reprezentoval potřebu univerzálního 

dokončovacího zařízení do středně vytíženého provozu

1

2
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Cenově dostupná UV tiskárna HP Scitex FB500
Ideální pro začínající uživatele i k doplnění technologického 

parku. Snadná obsluha, okamžitý přechod tisku z rolí na desky, 

solidní rychlost a rozumná cena jí dělají téměř neodolatelnou.

www.hsw.cz

Brilantní tisk na deskové a flexibilní materiály

Robustní konstrukce, elegantní design a příjemná obsluha prostřednictvím LCD displeje

Nízké tiskové náklady

Přesný posun materiálu nekonečným pásem

Automatické systémy testování a údržby tiskových hlav

Vytvořte si více příležitostí 

Pro více informací pište na techno@hsw.cz.

Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk



HP Scitex LX850

Vítězné tažení latexové technologie v kategorii průmyslových roll-to-roll tiskáren pokračuje dalším modelem. 

LX 850 přináší do výbavy latexových tiskáren další prvky, které zvyšují množství aplikací a zlepšují ekonomiku. Pod 

označením HP Scitex LX820 je k dispozici stroj s menší výbavou za nižší cenu.

1 Pracovní šířka – tiskárna umožňuje pracovat s rolí o maximální šířce 3,2 metru a hmotnosti 130 kg.

2 Media Loading Tool – u starších modelů bylo potřeba pro přesné zavedení obětovat z média cca 1,5–2 metry. Nový systém je jednodušší a zejména ekonomičtější. Nové řešení 
je velmi praktické pro reálnou denní výrobu.

3 Oboustranný tisk – jako první latexová tiskárna nabízí tuto volitelnou možnost. Tiskárna je osazena systémem OMAS (optical media sensor), který měří skutečnou rychlost 
a koriguje posuv média. Přesnost, se kterou systém kontroly posuvu pracuje, je 5 mm/1 m. Oboustranný tisk je vhodná funkce pro opakní banery a blockout materiály. 

4 Inkousty HP Scitex LX610 – nové inkousty mají lepší přilnavost, vyšší odolnost a lepší stabilitu na textilu. Posledně zmiňovaná vlastnost dovoluje na nové tiskárně potiskovat 
textilie bez podkladového papíru. Mají rovněž větší denzitu a ostrost černé barvy a lepší lesk na lesklých médiích.

5 Multiroll – tiskárna je vybavena i systémem pro současný potisk více rolí. Do stroje lze založit dvě role o šířce až 1,52 m a s hmotností do 60 kg.

7 Tiskové hlavy vyměnitelné uživatelem – tiskárna využívá termální tiskové hlavy, které jsou vyměnitelné uživatelem a nevyžadují speciální údržbu.

6 3M MCS Warranty  – pro speciální aplikace, kde je požadována garance systému sladěných komponentů 3M, jsou k dispozici HP 3M LX600 inkousty. Tyto inkousty byly poprvé 
uvedeny v roce 2010 pro tiskárnu HP Scitex LX600. Stejná možnost nyní platí i pro tiskárnu HP Scitex LX850.
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Cyklus oblíbených školení polepu dopravních 

prostředků pokračoval v měsíci květnu další dvoudenní 

akcí. Tentokrát jsme připravili v atraktivním prostředí 

golfového hotelu Kaskáda v Kuřimi jeden trénink pro 

začátečníky a jeden pro zkušené aplikátory. Vše pod 

odborným dohledem a vedením mistra v oboru pana 

Robina Boese.

 

V úterý 17. května jsme přivítali na školení úrovně basic 

celkem 16 účastníků, což je maximum pro daný typ akce. 

Poptávka vysoce převážila nabídku, zájemců bylo více než 

volných míst, ale udržet maximální počet účastníků na určité 

hranici je naprosto nutné pro zajištění individuálního přístupu 

školitele. Dopolední část byla věnována jako obvykle teore-

tické přípravě a zákazníkům se při ní dostalo vyčerpávajících 

informací o složení samolepicích fólií a lepidel, jejich vlast-

nostech, rozdílech a vlivu tepla a chladu na jejich funkčnost. 

V odpolední části si všichni účastníci pod osobním dohledem 

školitele vyzkoušeli a procvičili základní techniky, které jsou 

nutné pro kvalitní výsledek.

profi level

Druhý den se nesl v duchu profesionálních aplikací, složitých 

prvků karoserie a detailního dokončování. Teoretická část 

téměř odpadla, od samého začátku šlo o práci se stěrkami 

a horkovzdušnou pistolí. Kromě použití standardních 

tiskových materiálů na složité díly, jako jsou zpětná zrcátka, 

kliky, které nelze demontovat, nebo členité nárazníky, došlo 

především na praktickou zkušenost s novými tuningovými 

materiály MACtac. 

tuningové fólie maCtaC

Každý z účastníků si tedy mohl reálně vyzkoušet, jak se pra-

cuje s MACtac Tuning Film Carbon Fibre ať již v tradiční černé 

barvě, nebo dokonce v grafitové. Celá řada totiž obsahuje 

černou, grafitovou, stříbrnou, bílou a zlatou barvu. Všechny 

barvy najdete v naší nabídce za jednotnou cenu 620 Kč/m2.

Velmi pěkného efektu lze také dosáhnout černou matnou 

a bílou matnou samolepicí fólií pro celopolep automobilu. 

I s těmi se naučili účastníci školení pracovat a dozvěděli se 

několik zásadních informací, které jim usnadní práci s nimi.

one Way vision fólie

Posledním klíčovým materiálem, který byl v rámci školení 

předveden a vyzkoušen v praxi, byly okenní perforované 

samolepicí fólie. Okolo úskalí jejich aplikace se rozvinula asi 

největší diskuse dne, když pomineme debatu nad reálnými 

ukázkami již hotových prací zkušeného aplikátora a školitele 

Robina Boese.

Závěrem lze snad jen dodat, že toto školení na úrovni profi 

jistě nebylo poslední, protože řady zákazníků, kteří prošli niž-

šími úrovněmi školení od HSW Signall, se neustále rozšiřují.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Školením polepu aut 
prošli další začátečníci 
i profesionálové

  Robin Boes při demonstraci polepu karbonem

  Materiálem se na školeních HSW Signall v žádném případě nešetří, 

i když jde o speciální tuningové materiály

 1/ Bezpečný polep zrcátek dává zabrat každému aplikátorovi fólií 

a je nutné jej neustále trénovat

2/ Školitelem podepsaný vzorový polep kapoty

 Tuning Film Carbon Fibre na kapotách vozů našich kolegů

maximální pracovní plocha 3,21 m × 3,2 m2

6

4

22

1



Rádi vždy dokončíte, co jste začali?
Dobrá tiskárna a inkousty jsou prvním krokem k efektivitě.

Dalším krokem je zpracování po tisku.

www.hsw.cz

Švýcarská přesnost – kevlarový ozubený řemen zajišťuje opakovatelnost +/- 0,03 mm 

Neobvyklá robustnost – pracovní plocha snese zatížení až 350 kg (plošné zatížení až 55 kg/m2)

Snadná obsluha – vakuové přisávání se automaticky přizpůsobuje zpracovávanému materiálu 

Široké využití – až 3 univerzální moduly pojmou libovolný nástroj 

Neomezený prostor – formáty stolu až do 3210 x 3200 mm s možností rozšíření 

Poznejte vlastnosti světového šampiona. Přichází Zünd G3. 

Pro více informací a předvedení stroje pište na techno@hsw.cz.

Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Materiály pro HP Scitex LX850

MACtAC Jt 5529 P/M BF
50 µ silná samolepicí fólie vyvinutá speciálně k polepu dopravních prostředků. Latexovou technologií lze 
materiál potisknout s bezkonkurenčními výsledky a nezmenšenou životností. Velkou výhodou bude při 
výrobě polepů automobilů také fakt, že fólii lze po vytištění prakticky okamžitě laminovat, a dochází tak 
k významné úspoře času.

Solvotex ArtiSt HeAvy/ligHt
Dva textilní materiály od renomovaného výrobce, německé společnosti PONGS. Těmito dvěma textilními 
materiály, které se vyrábějí v šířích od 0,91 m až po 5,05 m, je možno pokrýt většinu běžných textilních 
aplikací v signmakingu. Vyznačují se velmi dobrým příjmem nejen latexového, ale také true solventního 
a UV vytvrzovaného inkoustu. Jsou velmi vhodné pro výrobu interiérových bannerů nebo například celých 
výstavních expozic na veletrzích.

MACtAC WAllWrAP 100
Lesklá samolepicí fólie o síle 50 µ vyvinutá speciálně k polepu hrubých stěn. Tomuto materiálu je nejlépe 
na hrubých omítkách, cihlových stěnách, kamínkových mozaikách nebo betonových stěnách. Materiál 
má zesílenou lepivost šedého krycího lepidla a díky své pružnosti se při aplikaci horkovzdušnou pistolí 
přizpůsobí i velmi členitým povrchům. V závislosti na kvalitě práce aplikátora a polepovaného povrchu 
vydrží až 18 měsíců v exteriéru.  

MACtAC StreetrAP
Skutečná lahůdka mezi samolepicími materiály pro velkoplošný digitální tisk. 80 µ silná samolepicí fólie 
s šedým extrémně výkonným lepidlem. Quick Tack lepidla tohoto materiálu je dvakrát vyšší než u běžně 
používaných tiskových fólií. MACtac StreetRap je v kombinaci s podlahovou laminací StreetRap Protect 
určen pro výrobu exteriérové podlahové grafiky. Díky velmi silnému lepidlu a dostatečné pružnosti 
polymericky měkčeného vinylu jej můžete nalepit na asfalt, zámkovou dlažbu, dlažbu nebo betonovou 
podlahu. Materiál najde uplatnění i bez laminace, především díky svému velmi silnému lepidlu.

HP PreMiuM BACklit FilM
Mléčný polyesterový film určený k tisku prosvětlených aplikací. Síla 200 µ, plošná hmotnost 180 g/m², 
role se zkráceným návinem 20 bm. Na HP Premium Backlit Film se tiskne z matné strany, dle tiskové 
technologie lze použít jako frontprint i jako backprint. Latexové inkousty umožňují velmi pěkné a zářivé 
barvy i v neprosvíceném stavu. 

MACtAC Jt 5728 P
Translucentní samolepicí fólie pro výrobu světelných reklam. Polymerická saténově matná samolepka velmi 
dobře rozvádí světlo a v kombinaci s latexovými inkousty nabízí perfektní barevnou sytost. Materiál je 
samozřejmě potisknutelný také eco solventními, mild solventními nebo UV vytvrzovanými inkousty.

SeeMee Frontlit StAndArd BAnner
PVC banner vyšší třídy s plošnou hmotností 450 g/m². Materiál je vhodný pro tisk jednostranných aplikací, 
jako jsou transparenty, billboardy a megaboardy. Seemee Frontlit Standard lze velmi dobře tepelně 
i vysokofrekvenčně svářet a je dostupný již od šíře 106 cm.



MEL RAMOS – 50 let pop artu
Celý vtip je v tom, že umění vyrůstá z umění. To je ústřední fakt, bez ohledu na to, zda mluvíme o „vysokém“, 

„nízkém“, „pop“ umění nebo o čemkoli. Komiksy, pánské časopisy, reklama v časopisech i billboardy – to vše je 

pro mě uměním.

Mel Ramos

Při příležitosti loňských 75. narozenin významného představitele uměleckého směru pop art Mela Ramose byla ve vídeňské 

galerii Albertina připravena jeho doposud největší retrospektivní výstava v Evropě. Jak už napovídá úvodní citát, je to člověk, 

který udělal mnohé nejenom pro umění, ale i pro reklamu. Je proto pro nás ctí představit vám díky laskavému svolení 

pořadatelů výstavy jeho tvorbu. 

Pop art
Tento umělecký směr je inspirován populární hudbou a komerčním uměním. Termínem pop art byl označen poprvé v roce 

1958 anglickým uměleckým kritikem Lawrencem Allowayem. Charakteristické je pro něj přejímání motivů a techniky 

z předmětů denní potřeby, inspirace velkoměstskou kulturou a jejími vizuálními projevy.

Díky pop artu se po padesáti letech do uměleckého slovníku vrátilo slovo realismus. Zobrazované předměty a osoby 

jsou však ztvárněny až v nadneseném pojetí. Díky popularitě amerických představitelů je americké centrum pop artu 

v současnosti známější, ale vznikal současně ve dvou centrech – Londýně a New Yorku. 

Nejproslulejšími představiteli jsou Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, Jasper Johns, Claes Oldenburg, Mel 

Ramos či Tom Wesselman.

  Atmosféra při vstupu na výstavu  Della Monty, 1971

   Titulní strana: Pha. White Goddess, 1964
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  Kvadrál přírodní 10

Mel Ramos
Narodil se 24. července 1935 v Sacramentu v Kalifornii. Díla z počátku jeho tvorby jsou ovlivněna expresionismem, ale 

svým figurálním pojetím se od něj liší. Příklon k pop artu zajistil Melu Ramosovi raketový vzrůst popularity. Na výsluní 

je nepřetržitě od roku 1959. Za tu dobu se s jeho dílem mohli návštěvníci seznámit na více než stovce autorských 

a skupinových výstav. 

Zařadit ho k nějaké konkrétní umělecké škole nelze. Pro některé kritiky je typickým představitelem pop artu, jiní vidí 

v jeho identifikaci s popartovým hnutím šedesátých let satirický až parodující rozměr. Komiksoví hrdinové Wonder Women 

a Comercial Pin-up Girls ze šedesátých let jsou dodnes ikonou jeho tvorby a svou proslulost získal díky nim. 

Širší kontext jeho obrazů mění „parodii“ v laskavé až uctivé a láskyplné vzdávání pocty významným představitelům 

výtvarného umění. To najdete v sérii A Salute to Art History.

Obrazy krajiny z pozdější tvorby se z představy o Ramosově rukopisu značně vymykají. 

Jeho díla najdete na velkých výstavách pop artu v USA a v Evropě a jsou reprodukována v knihách, katalozích a časopisech 

po celém světě. 

Moje subjekty mají co do činění s uměleckým klišé a symbolicky se vracejí v dějinách umění.

Mel Ramos

  Captain Midnight, 1962

  10  I still get a Thrill when I see Bill #3, 1978

  Mounds, 1967

  Plenti-Grand Odalisque, 1973 z cyklu A Salute to Art History

  Jean Auguste Dominique Ingres, Grand odalisque, 1814, Louvre Paříž

  Lucky Lulu Blonde, 1965

  Study for The Green Lantern, 1962
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Boj o zákazníka není záležitostí pouze komerční 

sféry. Ani kulturní stánky si nemohou dovolit, aby 

zůstaly bez propagace. Čas turisty je vzácná komodita 

zejména v destinacích s bohatou nabídkou památek 

a zajímavostí. Výjimkou není ani katalánská Barcelona, 

jejíž obyvatelé a návštěvníci se mohli na nejrušnějších 

ulicích seznámit s uměleckými poklady schraňovanými 

v Katalánském národním muzeu umění. 

Národní palác, ve kterém muzeum sídlí, sousedí s olympij-

ským areálem. Je situován na severním svahu hory Montjuïc, 

která Barceloně vévodí a kde se nachází i středověká pevnost 

bránící v minulosti tento přístav. Základní kámen Národního 

paláce položili v roce 1926 a dostavěli ho v roce 1929. Sídlem 

muzea je od roku 1934. Kromě sbírek, které schraňuje, nabízí 

návštěvníkům i nádherný výhled na katalánskou metropoli. 

přilákat návštěvníky

Pro Barcelonu je typické oddělení městské dopravy 

od turistických okruhů vyhlídkových autobusů. Ty jezdí 

po třech trasách a turisté si vybírají z bohaté nabídky atrakcí, 

které mohou navštívit. MNAC (Museu Nacional d’Art de 

Catalunya) se snaží své bohatství vyjádřit sloganem Jedno 

muzeum – 1000 let umění. V jeho fondech je mimo jiné výji-

mečná kolekce románského umění. Aby nabídku uměleckých 

skvostů přiblížilo obyvatelům i tisícům návštěvníků města, 

rozhodlo se vedení pro neobvyklou akci. Pomocí latexové 

technologie přenesli pracovníci muzea reprodukce exponátů 

do nejrušnějších lokalit Barcelony. 

kvalita reprodukCe

Prostřednictvím centra HP v Barceloně se projekt přiblížení 

33 děl realizoval na nejnovější latexové tiskárně HP Scitex 

LX800 na netkané textilii HP DuPont Tyvek. Zajistila se 

tak nejenom věrnost barevného podání a výjimečná 

kvalita tisku, ale i maximální potenciál exteriérové životnosti 

reprodukovaných obrazů. Kolekce mistrovských děl obsáhla 

umění románské, gotické, renesanční, barokní a období 

modernismu. Kromě čtrnácti tisků jsou díla reprodukována 

ve skutečné velikosti. Široká veřejnost na projekt zareagovala 

velmi pozitivně hned od prvních okamžiků instalace grafik 

v hlavních ulicích centra Barcelony. 

MNAC, které se může pochlubit nejvýznamnější sbírkou 

románského malířství na světě a chrání bohaté sbírky 

od středověku až do dvacátého století, je považováno za jed-

no z nejvýznamnějších muzeí umění ve Španělsku. V roce 

2010 slavilo 75. výročí svého vzniku. Každý rok ho navštíví 

více než milion návštěvníků, mnozí z nich ze zahraničí. 

„Loňský rok představoval obrovský mezník v historii našeho 

muzea,“ vysvětluje Jose Maria Amoros, správce MNAC, 

„přiblížení části našich sbírek široké veřejnosti touto formou 

významně zvýšilo zájem o návštěvu muzea především mezi 

obyvateli města. Pro mnohé kolegy z oblasti historie umění 

byla otázka věrnosti barevného podání reprodukcí klíčovou. 

Po zhlédnutí reprodukcí připravených latexovou technologií 

souhlasili i s touto formou prezentace.“

prostor pro víCe kreativity 

Kampaň vzbudila podle Amorose silný zájem na místní 

i regionální úrovni. Nápad přinesl pozoruhodné oživení 

zájmu Katalánců o své umělecké poklady. Prezentace byla 

vyhodnocena jako akční a atraktivní. „Jsme spokojeni 

i s ekologickou stránkou kampaně, protože latexové inkousty 

jsou vytvořeny na vodní bázi a použité materiály jsou 100% 

recyklovatelné,“ dodává Amoros.

Muzeum úzce spolupracuje s výzkumným střediskem HP pro 

velkoplošný tisk, které v tomto městě sídlí. Latexová tiskárna 

HP Scitex LX800 je velmi dobrým řešením pro kvalitní 

reprodukce uměleckých děl. Poskytuje totiž rozlišení až 1200 

dpi, tiskne v systému míchání šesti barev CMYKlclm, které 

zajišťuje hladké přechody i v problematických částech barev-

ného prostoru. Navíc se jedná o ekologickou technologii 

s inkousty na bázi vody. Dokáže potisknout médium o šířce 

až 2,6 metru.

František Kavecký

Latex ve službách umění
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  Obraz Ramon Casas a Pere Romeu na automobilu namaloval 

Ramon Casas v roce 1901 pro výzdobu hospody Els Quatre Gats. Díky 

reprodukci si jej znovu vychutnali i běžní lidé.

  Instalace reprodukce románské fresky Krista Soudce z apsidy 

kostela sv. Clineta z Taüll

  Další ukázky použití digitálního tisku v umění

Flexilam,
tentokrát oboustranně

 Odklopný stůl otevře cestu 

pro snadné založení spodní 

laminace i čištění válců

  Všechny tyče mají 

jednoduše nastavitelné brzdy 

  Otočná rolna pro plynulé 

odvíjení napnutého tisku

  Dobře napnutý tiskový 

materiál před laminací a po 

laminaci vyrovnává ujíždění 

média při laminování rolí.

Rodina nejoblíbenějších laminátorů na českém trhu 

se těsně před výstavou Reklama rozrostla o nový 

přírůstek. Pod názvem Flexilam Classic DS se skrývá 

vylepšený stávající model Classic, doplněný o modul 

pro spodní laminaci – DS neboli Double Side.

Díky zařazení dalších prvků, které předchozí modely 

postrádají, stojí novinka za podrobnější popis.

Začněme rovnou tou nejpatrnější změnou, kterou je modul 

pro oboustrannou laminaci. Je určen zejména k současnému 

nanášení laminace a oboustranné fólie na fotografické papíry 

a obdobné nesamolepicí materiály.

Tím se šetří čas – původní dva průchody grafiky laminátorem 

se redukují do jednoho. Spodní odvíjecí tyč však má i řadu 

dalších využití, jako je například zavedení separačního 

silikonového papíru spolu s laminací, což umožní hromadně 

zpracovávat různě velké tisky na jedné šířce role, aniž by 

docházelo k přichytávání laminace k válci.

odklopný stůl

Pro zavedení oboustranné pásky se využívá jednoduše 

odklopný stůl. Po jeho sklopení se otevře dokonalý přístup 

k válcům, což nejen urychlí zavedení fólie, ale podstatně 

usnadní i čištění válců.

Unikátní bezpečnostní funkce stolu, která u modelů Flexilam 

nahrazuje optické čidlo, zůstává zachována. U mnoha 

konkurenčních zařízení uživatelé problematické optické čidlo 

odpojují, protože způsobuje nežádoucí náhodné zastavování 

práce. Takové zastavování je díky systému tlakového stolu 

u Flexilamu odstraněno při současném zachování bezpečnos-

ti práce.

robustní konstrukCe

Laminátory Flexilam jsou známé svou robustní konstrukcí. 

To je důležité zejména pro práci s celými rolemi materiálů 

(roll-to-roll), kdy je potřeba, aby laminace celých 50 metrů 

neujížděla ze své pozice. Zejména levnější laminátory mají 

s tímto způsobem práce problémy, a to z několika důvodů.

Prvním důvodem je přesnost výroby, hned druhým je 

robustnost stroje. Často se zpočátku perfektně pracujícímu 

stroji vlivem vysokého pnutí při laminaci nebo při přemís-

ťování laminátoru zkříží válce a pak je rovný průjezd téměř 

nemožný. 

Odchylka (zkřížení) pouhý 1 milimetr na metr válce dává při 

laminaci nejobvyklejší šířky role 1,37 × 50 metrů celkovou 

odchylku 68 mm, jinými slovy na konci laminace této role 

vám bude tisk vyjíždět skoro o sedm centimetrů. Flexilam 

je jiný. Je uzpůsobený pro časté přemísťování na kolečkách 

a jeho maximálně dimenzovaná konstrukce má vysokou 

torzní tuhost, která je díky kompaktnosti stroje dokonce 

vyšší než u většiny srovnatelných modelů.

roll-to-roll systém

Robustní stavba a přesnost výroby jsou jen první kroky pro 

řešení spolehlivé laminace celých rolí. Tu podporuje další sys-

tém, tzv. nabrždění tiskového materiálu při odvíjení i navíjení. 

Tato funkce je využívána u profesionálních laminátorů a je 

schopna eliminovat i výkyvy ve špatném navinutí tiskového 

materiálu či ujíždějící laminace.

V podstatě jde o poměrně vysoké napnutí laminovaného 

tisku před průchodem do laminátoru a další napnutí již 

zalaminovaného tisku za laminátorem. Díky tomuto pnutí se 

laminace automaticky dorovnává, i když do laminátoru vjíždí 

mírně nakřivo.

Bylo provedeno několik srovnávacích testů při laminaci 

50metrových, spíše špatně navinutých rolí (házení + -5mm). 

Žádnou z rolí nebylo při testech potřeba zakládat znovu 

a mezi prvním a padesátým metrem byla dosahována 

průměrná odchylka do 5 mm, tedy přibližně jedna desetina 

milimetru na jeden metr laminace. 

Pro správný chod této funkce je potřeba kromě dobré 

souososti válců rovněž již zmiňovaná robustní konstrukce. 

Laminátor je totiž namáhán nejen tahem napínané laminace, 

ale i tahem při odvíjení a navíjení tisku. K tomu se může 

navíc přidat tah spodní laminace a pak jsou síly působící 

na kostru laminátoru opravdu extrémní.

Riziko zkřížení stroje je vysoké, a proto je bytelná stavba 

Flexilamu jednou z jeho nesporných konkurenčních výhod.

další prvky

O jednotlivých funkcích tohoto nevšedního laminátoru jsme 

již informovali dříve. Na okraj se snad můžeme znovu zmínit 

o plně elektronickém ovládání všech funkcí s ochranou proti 

přetížení, snadném kašírování na deskové materiály nebo 

pohodlném zakládání a centrování rolí. 

Nový Flexilam si můžete vyzkoušet v pražském showroomu 

HSW Signall. Přineste si celou roli potištěného materiálu, 

laminaci si můžete koupit na místě v naší firmě a my vám 

na ukázku v průběhu prezentace celou roli zalaminujeme.

Jan Bejček, odd. marketingu HSW Signall

Více informací naleznete na www.flexiset.com
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Když dva dělají totéž, není to totéž – známá pravda 

se opět potvrdila během přípravy obálky letošního 

katalogu materiálů a katalogu technologií HSW Signall. 

Při prvním pohledu vypadá vše jednoduše a přirozeně. 

Co předcházelo tomu, že se na vás z obálky dívá krásná tvář 

„oživlé sochy“, vám poodhalíme v následujících řádcích.

teCHnologie

Použitá technologie se už dá nazvat „bodyart“, protože se 

nejedná pouze o malování. Ovládá ji jen asi pět vyvolených 

na světě a používá se výhradně na barevné 3D efekty na lid-

ském těle. V tomto případě se jednalo „pouze“ o tvář, ale 

dlužno podotknout, že ta je ze všeho nejsložitější a také vždy 

nejvíce pod drobnohledem. Pokud se dílo podaří, právem 

zůstává nejvíce ceněno a užívá si největšího obdivu.

Výběr modelky je velmi důležitý. Ne každá je schopna udržet 

mimiku své tváře „na uzdě“ a snášet vpravdě velmi složitý 

technologický postup, vedoucí k vytvoření daných efektů. 

Pro představu snad pomůže výčet alespoň základních akcí, 

které jsou s dílem spojeny.

příprava

Pro vytvoření správného podkladu je nutný vhodný pleťový 

krém a mléko, opatření práškových pigmentů (v tomto 

případě magenta + modrá, kdy ani jeden není přímý a oba 

se musí míchat), vyhledání a namíchání suché masky (z hlíny, 

jílů, mouky atd.).

vlastní tvorba

Nanášení substancí a substrátů ve správné míře na správná 

místa a k tomu ve správném pořadí trvalo celkem čtyři 

hodiny, během nichž byli modelka, malíř, a dokonce i foto-

graf vystaveni velkému nepohodlí. Užili si v míře vrchovaté 

všudypřítomného barevného prachu, barevně viděli i dýchali. 

Všech osm tenoučkých vrstev nánosů na tváři modelka 

nesměla rozhýbat po celou dobu tvorby, jinak by efekt nebyl 

tak výrazný a přesvědčivý. Nesměla jíst, pít mohla pouze 

brčkem a zřídka. Když konečně dostala vytoužený pokyn 

k mimice, nemohla pohnout ani jedním obličejovým svalem. 

Postupně (za vydatného povzbuzování anekdotami a histor-

kami ze života) se podařilo dosáhnout výsledného efektu. 

Prasklinky se objevily přesně tam, kde se objevit měly.

 

dobojováno, vyHráno

Modelka Helena ztratila dočasně hybnost tváře, malíř 

a maskér Vladimír Valenta ztratil asi 3 kg živé váhy (také 

dočasně) a fotograf Miloš Vatrt ztratil iluze o jednoduchém 

fotografování krásné modelky (snad i on jen dočasně). Tři 

profesionálové se ale nebušili v prsa a nejásali, jak jsou skvělí 

– máte možnost posoudit sami, jestli se dílo zdařilo.

p.s.

Pokud jste čekali popis přesné technologie tvoření díla, 

čekejte dále. Malíř Vladimír Valenta říká doslova: „Kdybych 

něco takového vyzradil, byl bych osel, který se naučil mluvit 

česky.“

My máme samozřejmě pro jeho mlčenlivost pochopení – 

vždyť každý kouzelník střeží svá tajemství.

Redakčně upraveno z podkladů Vladimíra Valenty

Není bodypainting
jako bodypainting 

  Jedinou virtuální úpravou byla změna barvy očí modelky 

  Mnoho podob jedné tváře

   

  Dokonalost v detailech – drobné praskliny a linky se objevily, přesně 

tam, kde to bylo žádoucí 

  Jednotlivé oddíly jsou 

barevně odlišeny pro snadnou 

orientaci a větší přehlednost

  Barvy se opakují na obálce 

a tvoří tak praktický protipól 

kreativní fotografie, o jejímž 

vzniku se můžete dočíst více 

na předchozí stránce

  Detailní pohled 

na zaklapávací mechanismus 

systému Cosign Clic Poster 

Snap 

  Plakát upevněný 

v závěsném systému Cosign 

Clic Poster Snap

Katalog technologií 
od HSW Signall

Společnost HSW Signall vydala tištěný katalog 

technologií, ve kterém přináší základní přehled 

nabízených technologií pro rok 2011. Na čtyřiceti 

stranách najdete tiskárny, řezací a obráběcí plotry, 

zařízení pro dokončovací zpracování, jako jsou řezačky 

či laminátory, i potřebný software.

HSW Signall je největším dodavatelem technologií pro 

výrobu reklamy v České republice. Není pouze distributorem 

jedné značky, ale je i partnerem předních světových výrobců, 

pro které zajišťuje také funkci servisního střediska.

jak si vybrat to nejlepší

Součástí katalogu jsou i přehledné srovnávací mapy tiskáren, 

s jejichž pomocí se čtenář velmi snadno zorientuje v cenách 

i produktivitě jednotlivých strojů. Každému stroji je pak 

věnována samostatná kapitola, ve které jsou uvedeny 

všechny jeho důležité parametry a charakteristika. Přehledné 

tabulky pomohou zjistit, v jakých možných konfiguracích jsou 

jednotlivé modely k dispozici.

Pro výběr nejvhodnějšího stroje pro konkrétní provoz firma 

doporučuje konzultaci s obchodníkem a zkoušku stroje 

ve firemním showroomu firmy, který se řadí mezi největší 

v republice, nebo v případě velkých průmyslových technologií 

prohlídku u partnerů firmy. 

víte, na čem jste

Součástí katalogu jsou i všeobecné obchodní podmínky a 

najdete tu i potřebné kontakty. Spolu s obdobným katalo-

gem materiálů pro velkoformátový tisk a signmaking vytváří 

ucelený komplet, díky kterému si může každý zájemce udělat 

základní představu o aktuálních cenách a současných mož-

nostech reklamní výroby. Oba zmiňované katalogy si můžete 

rovněž volně stáhnout z webových stránek www.hsw.cz.

František Kavecký

Elegantní hliníková lišta z programu Cosign Clic je 

ideální řešení pro pověšení grafiky na zeď nebo 

do výkladů. Systém v nadčasovém designu dokáže 

velkoplošný výtisk pevně zajistit a nepoškodit ho.

Závěsný systém Cosign Clic Poster Snap je součástí programu 

zaklapávacích rámů, které jsou dodávány v různých podo-

bách. Od zaklapávacích rámů na zdi přes rámy na stojanech 

až po prosvětlené boxy se zaklapávacími rámy pro snadnou 

výměnu prosvětlené grafiky. 

otevři a zaklapni

Tradičním komunikačním prostředkem jsou i výkladní systé-

my. Ten od firmy Cosign spojuje eleganci, snadnou instalaci 

systému i grafiky. Je sestaven z dvojice hliníkových lišt, které 

jsou spojeny pružinami. Ty zajišťují snadné otevření systému 

tlakem prstů a pevné zachycení grafiky. Lišty udrží i plakáty 

vytištěné na běžný papír. Čelist horní lišty zapadá do pěnové 

podložky dolní lišty. Médium je uchyceno dostatečně pevně, 

aby nevypadávalo, a díky podložce se ani nepoškodí.

Do drážky v zadní části spodní lišty lze zasunout plastová 

očka, která lze posouvat do strany a pověšenou grafiku tak 

jednoduše vycentrovat. Černé plastové koncovky podtrhnou 

elegantní vzhled lišty. Grafika může viset ve volném prostoru 

i na stěně.

pevné formáty i délka na míru

Lišty pro výkladový systém Cosign Clic Poster Snap dodává-

me v rozměrech pro všechny normalizované formáty od A4 

po A0 včetně rozšířených formátů B2 a B1. Grafiky lze tedy 

pověsit za kratší i delší strany. Nejdelší je lišta s rozměrem 

1200 mm, ze které lze vytvořit i nenormalizované rozměry.

František Kavecký

Výkladový systém Cosign Clic Poster Snap



Pestrý svět nažehlovacích fólií
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Nažehlovací aplikace na textil jsou neodmyslitelnou 

a oblíbenou součástí signmakingu. Možná i proto, že 

základní investice do vybavení není nijak vysoká. Stačí 

zakoupit termotransferový lis v ceně do 40 000 Kč, 

vlastnit řezací plotr a pro výrobu fotorealistických 

motivů pak postačí například malá eco solventní 

tiskárna. Klíčovou roli při výrobě však hraje dobrá 

znalost a výběr vhodných materiálů pro konkrétní 

použití. To byl i důvod, proč jsme květnový workshop 

věnovali právě jim.

Jak už se stalo zvykem, odborným garantem workshopu byla 

opět povolaná osoba přímo od výrobce, v tomto případě 

paní Judith Lenz, zástupce firmy Poli-Tape. Moderování 

workshopu a simultánního překladu se ujal Richard Bachora, 

produktový manažer a specialista HSW Signall, který pomá-

hal odpovídat na všechny dotazy.

tři druHy materiálů

Nažehlovací fólie můžeme z hlediska aplikací rozdělit do 

tří skupin. První tvoří designové, druhou bezpečnostní a 

třetí potisknutelné nažehlovací fólie. Mezi designové fólie 

zařazujeme fólie určené k nažehlování motivů vyřezaných na 

řezacím plotru běžným nožem. Bezpečnostní fólie jsou urče-

ny k vytváření reflexních, jasně zbarvených nebo luminiscen-

čních ploch na pracovním, sportovním či dětském oblečení. 

nové trendy i CertifikaCe

Designy nažehlovacích fólií se neustále doplňují o nové deko-

ry, aktuálním hitem jsou podle školitelky Judith Lenz fólie 

se vzorem zebří, leopardí či hadí kůže, zajímavý je i džínový 

dekor v různých barvách. K módnímu designu patří neustálá 

inovace a rozšiřování možností použití. Velký rozmach 

proto zaznamenaly potisknutelné nažehlovací fólie v bílém 

nebo čirém provedení pro různé druhy textilu. Podstatnou 

informací je, že díky použití 100% polyuretanu na značnou 

část výroby vyhovují tyto Poli-Tape fólie přísné certifikaci 

podle normy ÖKO-TEX 100, Level 1, která dovoluje jejich 

použití také pro dětské oblečení. V nabídce rovněž najdete 

fólie vhodné k aplikaci na silonové textily, jako jsou sportovní 

a outdoorové bundy, deštníky a podobné materiály. 

vzorky při tisku i v pračCe

„Na potisknutelné nažehlovací fólie jsme aplikovali grafiku 

na třech různých tiskových technologiích, solventní, latexové 

i UV,“ vysvětluje Richard Bachora, produktový manažer 

společnosti HSW Signall, „použili jsme eco solventní Mutoh 

ValueJet, latexový HP Designjet L25500 a UV stroj HP Scitex 

FB500. Na nich jsme provedli tisky na celou testovanou sadu 

tiskových fólií. Abychom vyzkoušeli chování materiálů ve 

skutečných podmínkách, vyrobené vzorky jsme nažehlili a 

následně i vyprali. Šetrný program při teplotě 40 °C na moti-

vech nezanechal žádné stopy. Všechny tisky přestály tento 

test bez úhony, překvapivě i výstupy z UV tiskárny, u nichž 

jsme očekávali větší opotřebení při praní v pračce. Nakonec 

se jediné omezení vyskytlo u speciálního typu průhledné fólie 

Poli-Flex 4655, kde se tiskne zrcadlově, takzvaně na lepidlo, 

a tisk se potom zažehluje přes lepidlo. Zde jsme zjistili, že tis-

ky z latexové a UV tiskárny brání kvalitnímu přilnutí na textil, 

a proto se tento typ fólie hodí pouze pro solventní inkousty.“

praktiCké zkoušky

Účastníci školení si sami vyzkoušeli celý výrobní proces od 

vyřezání motivů na plotru přes jejich separaci až po nažehle-

ní. Toto výrobní workflow se stalo zároveň součástí našeho 

showroomu, takže je možné jej i nadále využívat k testování 

materiálů, ukázkám i školení práce s jednotlivými materiály.

potisknutelné nažeHlovaCí fólie

Skupina potisknutelných nažehlovacích fólií představuje uce-

lenou řadu materiálů s výbornými vlastnostmi, použitelných 

na tmavé i světlé textily. Potisknout je lze na eco solventní 

nebo solventní tiskárně, dle našich testů se dá použít 

i latexová či UV technologie. V kombinaci s tvarovým ořezem 

pak mohou vzniknout grafiky s využitím veškerého tvůrčího 

potenciálu. Pomocí speciálních papírů při nažehlování se 

dá docílit buď lesklého, nebo matného výsledného efektu. 

Zajímavostí je čirá fólie Poli-Flex 4655 umožňující tisk na 

stranu s lepidlem, kde polyesterový nosič po nažehlení slouží 

zároveň jako ochrana inkoustu „laminací“ při vícenásobném 

praní materiálu. 

informaCe na pokračování

Téma nažehlovacích fólií a jejich aplikací v reklamním i mód-

ním průmyslu je velmi široké a přináší mnoho zajímavých 

podnětů. Značka Poli-Tape je lídrem trhu zažehlovacích fólií 

a nabízí jich několik stovek typů. Proto jsme se rozhodli zabý-

vat se v příštích číslech našeho časopisu jednotlivými skupi-

nami těchto fólií podrobněji. Informace a ukázky jednotlivých 

typů vám rádi poskytnou naši obchodní zástupci.

Martin Melín, ředitel marketingu HSW Signall

  Nažehlovací fólie jsou 

atraktivním materiálem, který 

dokáže s malými investicemi 

otevřít zajímavé trhy

  Zájem o nové informace 

byl velký, prezentační 

místnost se naplnila do 

posledního místa

  Praktickou částí provedl 

Václav Poselt za technické 

know-how HSW Signall  

Na začátku března se opět konal další díl ze seriálu 

odborných workshopů s akcentem na vytváření zisku 

v reklamě, tentokrát na téma one way vision materiálů. 

Vysoká účast svědčí nejen o kvalitě našich odborných 

workshopů, ale také o velkém zájmu našich zákazníků 

o nové, a především odborné informace.

Workshopem prováděl zástupce největšího světového 

výrobce perforovaných okenních fólií pan Michael Gerischer 

ze společnosti Clear Focus. Program měl dvě části, dopolední 

teoretickou a odpolední praktickou. V první části se předná-

šející Michael Gerischer soustředil na vysvětlení rozdílností 

jednotlivých druhů perforovaných okenních fólií, a především 

na dodání obchodních argumentů výrobcům reklamy, kteří 

se rozhodnou jít do konkurenčního boje s kvalitnějším, byť 

dražším materiálem. Druhá část pak probíhala v našem 

rozsáhlém technologickém showroomu, kde měli zákazníci 

možnost vidět konkrétní příklady, o nichž se diskutovalo 

v první, teoretické části.

 Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme uvedli na trh dva 

nové papíry značky Craftecazon. Jedná se o pololesklé 

materiály o plošné hmotnosti 135 a 200 g/m2. 

Prvním z nich je Craftecazon Solvent Satin Paper 135 g. Je 

to velmi levný saténový papír pro potisk na eco solventních 

a solventních tiskových strojích. Dokazuje, že i na takto 

lehkém papíru lze dosáhnout velmi pěkné kvality tisku. Papír 

lze použít také v latexových strojích HP a je k dostání za cenu 

37 Kč/m2 v šířích 1,06, 1,37 a 1,60 m. Druhý papír nese 

označení Craftecazon Solvent Semi Gloss Paper 200 g. 

Vyšší plošná hmotnost se odráží v rychlejším schnutí a ještě 

vyšší kvalitě tisku. Je určený pro výrobu kvalitních plakátů 

do obchodů, výloh, nákupních center nebo kanceláří. Metr 

čtvereční tohoto papíru vychází na 43 Kč a můžete jej zakou-

pit v šířích od 1,06 do 1,60 m. 

Pro více informací nebo vzorky se obraťte na příslušného 

obchodního zástupce.

 Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Odborný workshop HSW Signall – one way vision materiály 

Skvělé fotorealistické papíry značky Craftecazon

  Školitelka paní Judith Lenz, zástupce firmy Poli-Tape

  Atraktivní dekory pro módní průmysl

  Aplikace tištěných motivů je zajímavá pro reklamní textil



Onyx – novinky

  Pohled na sídlo 

democentra velkoplošného 

digitálního tisku společnosti 

HP v Sant Cugat del Vallés 

nedaleko Barcelony

  Průmyslové latexové 

tiskárny řady HP Scitex LX 

nyní poskytují „vychytávky“ 

oblíbené u legendární 

solventní řady HP Scitex XL

  Unikátní tiskárna HP 

Scitex TJ 8550 s UV 

vytvrzovanými inkousty  

  Sálu s UV tiskárnami 

vévodí flatbed HP Scitex 

FB7500 s rychlostí tisku až 

500 m2/hod.

  

Významné změny 
programu a workflow

Změny technologie 
jádra programu

Placené

Nové funkce 
a vylepšení

Rozšíření vlastností 
předchozího upgrade

Placené

Opravy chyb

Drobné změny 
programu a funkcí

Bezplatné

Opravy částí programu 
nezávisle na vydání 
nové verze

Možnost rychlé opravy 
chyb

Placené

Build Patch

Vraťme se ještě jednou krátce do democentra 

velkoplošného digitálního tisku společnosti HP v Sant 

Cugat del Vallés nedaleko Barcelony. Nabídka tiskáren 

s logem HP je skutečně velkolepá a v současnosti 

nemá ve světě konkurenci. Navíc tu již několik měsíců 

nenajdete žádný stroj pracující se solventními inkousty. 

Úspěšné tažení latexové technologie potvrdilo správnost 

rozhodnutí managementu divize velkoplošného digitálního 

tisku společnosti HP ukončit výrobu solventních tiskáren. 

Nejedná se jenom o tiskárny pro středně velké provozy, ale 

i o průmyslovou řadu HP Scitex, ve které dnes naleznete 

pouze tiskárny pracující s UV vytvrzovanými a latexovými 

inkousty. 

proč skončil solvent?

Na jedné straně je tu citelný tlak na zvýšení ekologie a zlep-

šení pracovního prostředí. Ten má podobu jak legislativní, tak 

morální. Mnoho velkých zadavatelů ve světě prostě v souladu 

se svou firemní filozofií požaduje od svých dodavatelů tech-

nologie přátelské k životnímu prostředí. 

Dalším důvodem je i samotná ekonomika tiskového provozu. 

Ve světě dramaticky klesly marže. Začala to cenová válka 

mezi jednotlivými silnými firmami a poslední ránu trhu 

zasadila krize. Solventní technologie navíc narazila na své 

technologické limity. Už prostě nedokázala tisknout rychleji 

a zvyšovat produktivitu. Při kritické úrovni marže si firmy se 

solventními tiskárnami prostě nedokážou vytvořit dostatek 

finančních rezerv na fungování a obnovu technologického 

parku. Bylo nutné hledat východiska.

uv tisk přináší víC peněz

I když je UV tisk v nákladech dražší než solvent, dokáže para-

doxně svým uživatelům vydělat víc peněz. Průmyslové UV 

tiskárny jsou totiž mnohem rychlejší než solventní. „Za stejný 

čas dokáže firma s UV technologií vyprodukovat dvoj- až 

trojnásobně více tisku než firma se solventy. Je tedy logické, 

že i při nízkých maržích umí získat větší balík peněz pro svůj 

chod a rozvoj. Roll-to-roll tiskárna HP Scitex XP5300 zvládne 

vyprodukovat až 300 m2/hod. Stejné je to i u flatbedů. 

Nejvýkonnější HP Scitex FB7500 tiskne rychlostí až 

500 m2/hod.,“ vysvětluje Lucien Moons, konzultant divize 

Scitex Large format Solutions HP.

latex = vyšší marže

Latexová technologie je další možností, jak zvýšit marže 

poskytovatelů tiskových služeb. Je to univerzální technologie 

pro kvalitní tisk do exteriéru i interiéru. Silnou zbraní jsou 

textilní materiály, u kterých se dá dosáhnout kvality srovna-

telné se sublimací. Příkladem může být vývoj nových inkous-

tů HP Scitex LX610. „Nové aplikace a materiály představují 

konkurenční výhodu,“ vysvětluje Lucien Moons. „Za věci, 

které jsou nové a neobvyklé, lze vždycky dostat více peněz 

než za obecně rozšířené služby. U latexových tiskáren se 

postupně implementují všechna výrobně-konstrukční řešení, 

na která jsou zákazníci u řady HP Scitex zvyklí. Konkrétně jde 

o funkce multiroll nebo oboustranný tisk, pracuje se i na větší 

pracovní šířce než 3,2 metru.“

víCe než 5000 nainstalovanýCH latexovýCH tiskáren

„Uvedení latexových tiskáren se ukázalo být revoluční tech-

nologickou platformou pro grafický trh,“ řekl Yariv Avisar, 

viceprezident HP a generální manažer divize Scitex Large 

format Solutions. „S více než 5000 nainstalovanými latexo-

vými tiskárnami po celém světě přinesl HP svým zákazníkům 

konkurenční výhody na trhu, kde je nezbytné odlišit své 

služby od konkurence a získat nové příležitosti k růstu.“ 

František Kavecký
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Společnost Onyx Graphics, výrobce softwarových ripů 

pro velkoformátové tiskárny, uvede na konci prvního 

pololetí roku 2011 první větší aktualizaci aktuální verze 

s označením X10.1.  

V souvislosti s uvedením této aktualizace společnost vyhod-

notila využívání vloni uvedeného produktu Onyx Advantage 

(viz HSW info 1/2010 a 3/2010) a na základě tohoto vyhod-

nocení provedla drobné změny produktu a definovala nová 

pravidla a možnosti aktualizací softwarových ripů.

aktualizaCe x10.1

Co nového obsahuje tato aktualizace:

 Implementace standardu G7® pro vytváření Grayscale 

kalibrací.

 Podpora JDF standardu (volitelně).

 Zjednodušení tvorby kalibrací u tiskáren používajících 

bílou barvu.

 Podpora CMYKR systému tiskáren HP Designjet Z6200.

 Aktualizace a vylepšení ovladačů zařízení pro měření 

profilů.

 U Print & Cut aplikace množnost kompenzace „banáno-

vého“ efektu, vznikajícího u tiskáren používajících topení pro 

sušení inkoustu.

 Podpora Zünd Cut Center workflow.

systém aktualizaCí a produkt onyx advantage

V systému aktualizací došlo k několika změnám a úpravám:

1. Pro uživatele verzí RipCenter již nadále nebude k dis-

pozici produkt Onyx Advantage a RipCenter bude možné 

aktualizovat zakoupením upgrade.

2. Uživatelé verzí Postershop a ProductionHouse se budou 

moci rozhodnout, zda aktualizují svůj produkt jednorázově 

zakoupením upgrade nebo budou využívat systém Onyx 

Advantage.

3. Uživatelé, kteří zakoupí nový RIP budou mít po dobu 

6 měsíců nárok na bezplatné aktualizace.

4. I nadále budou k dispozici bezplatně drobné aktualizace 

a opravy (Patch). 

5. Při prvním nákupu produktu Onyx Advantage již nebu-

dou k dispozici žádné bonusy navíc (jedna tisková fronta 

a jeden RIP navíc, PrintMetryx Job View Pro). Nadále zůstává 

možnost bezplatné výměny HW klíče a instalačních DVD 

po celou dobu platnosti Onyx Advantage produktu.

6. Jakákoli tiskárna v jakoukoli dobu – uživatelé produktu 

Onyx Advantage budou mít po celou dobu platnosti pro-

duktu nárok na bezplatné získání ovladače pro libovolnou 

tiskárnu včetně Grand formát tiskáren.

7. Mění se obnovovací cyklus produktu Onyx Advantage 

a bude možno zakoupit prodloužení platnosti v určitém 

období za zvýhodněnou cenu:

  cyklus startuje dnem prvního nákupu produktu Onyx 

Advantage;

  po uplynutí 12 měsíců platnosti produktu Onyx 

Advantage lze po dobu následujících 12 měsíců zakoupit 

obnovení produktu za zvýhodněnou cenu. Cyklus je však stá-

le datován k datu prvního nákup, tzn. čím později obnovení 

produktu zakoupíte, tím bude nová platnost kratší;

  pokud nedojde k obnovení produktu Onyx Advantage 

do 12 měsíců od vypršení platnosti, bude nutné zakoupit 

nový produkt Onyx Advantage za plnou cenu nebo alterna-

tivně jednorázový upgrade.

8. Aktualizace produktu se nyní budou rozdělovat do čtyř 

kategorií – Oprava, Menší aktualizace, Větší aktualizace, 

Upgrade – s různou cenou nákupu jednorázového upgrade.

příklad obnovení produktu onyx advantage

 5. března 2010 – zákazník zakoupil Onyx Advantage 

(první nákup)

 případ 1: 4. března 2011 – konec platnosti zakoupené-

ho produktu Onyx Advantage, zákazník zakoupí obnovení 

produktu za sníženou cenu a může využívat benefity 

produktu plných 12 měsíců do 4. března 2012.

 případ 2: 15. července 2011 – zákazník zakoupí obno-

vení produktu za sníženou cenu > benefity jsou k dispozici 

do 4. března 2012, tedy již pouze 7,5 měsíce.

 případ 3: 20. dubna 2012 – zákazník nezakoupil 

obnovení svého produktu Onyx Advantage během uply-

nulých 12 měsíců. Nyní může zakoupit nový produkt Onyx 

Advantage za základní cenu.

Jan Havle, technický specialista HSW Signall

Už žádný solvent u HP



Digitální technologie pro nové trhy, to je ta pravá 

výzva pro společnost Durst. Její specializované tiskárny 

pro potisk keramiky našly své uplatnění u špičkových 

světových výrobců. Podívejme se společně na příběh 

společnosti Ceramiche Piemme, která vsadila 

na nejvyšší kvalitu materiálu a design a díky spolupráci 

s ateliérem Valentino určuje trendy pro celý svět.

Společnost byla založena v roce 1962 v Maranelle (Modena). 

Hned od počátku se orientovala na produkty nejvyšší kvality 

s úzkostlivou péčí o detailní zpracování. Firma prakticky 

okamžitě získala důvěru architektů a designérů. Ceramiche 

Piemme dosahovala v průběhu let exponenciálního růstu 

a získávala svým keramickým dlaždicím renomé po celém 

světě. 

Zvláště významný byl rok 1977, kdy s firmou podepsal 

smlouvu velký návrhář Valentino. To byl zlomový bod pro 

chápání estetiky keramických dlaždic jako módního zboží 

a pro Ceramiche Piemme znamenal konsolidaci na pozici 

lídra ve svém oboru. 

Díky kreativitě zaměstnanců a Valentinovu nenapodobitel-

nému stylu vznikly inovativní kolekce, které začaly určovat 

trendy, zejména u žen. 

současnost firmy

Dnes firma zaměstnává přibližně 350 lidí a její prostory mají 

plochu více než 200 000 metrů čtverečních. Prodeje se díky 

maloobchodní síti v 70 zemích světa nedávno zvedly na 90 

milionů eur. 

„V odvětví keramických dlaždic, kde je důležitá kreativita, 

nápady a stylistické inovace, se firma snažící se vyniknout 

v dokonalosti a osobitém designu neobejde bez potřebné 

technologie,“ vysvětluje Francesco Zironi, prezident spo-

lečnosti Ceramiche Piemme, „v roce 2010 jsme instalovali 

technologii pro digitální dekoraci našich produktů. Investovali 

jsme do nejnovější generace tiskáren, což nám umožnilo co 

nejlépe využít tvůrčí potenciál a dosáhnout velkých úspěchů 

na světovém trhu. Instalace stroje Durst z řady digitálních 

systémů pro potisk keramiky nám nyní dovoluje vytvořit 

všechno, o čem sníme, a tak můžeme využít své bohaté 

zkušenosti, nápady a estetické cítění získané za více než 

padesát let práce.“

nová kvalita

Technologie digitálního tisku umožňuje vytvářet dlaždice 

nejenom s různým dekorem v potřebném množství, ale zlep-

šil se i hmatový a vizuální vjem. Barva nezůstává na povrchu 

keramiky, ale proniká do pórů a po glazování je povrch velmi 

kvalitní. Nové možnosti velmi uvítali významní architekti, 

kteří mají nyní v rukou prakticky neomezený nástroj pro 

zhmotnění svých vizí. Digitálně potištěné dlaždice a obklá-

dačky najdete v luxusních hotelech, na letištích, v nákupních 

centrech i obytných prostorech.

 

kolekCe valentino/piemme

Řada nesoucí toto slavné jméno je vynikajícím příkladem 

toho, co lze udělat v nejvyšší třídě dlaždic, které jsou ve světě 

tak populární. Obohacují interiéry nenapodobitelným luxu-

sem a zhmotňují nadčasový dobrý vkus. 

Rozhodnutí bylo pro Durst podle Francesca Zironiho snadné. 

„Vybrali jsme to nejlepší na trhu. Nešlo pouze o technologii, 

  Esence elegance

  Tištěné dlaždice produktové linie Marmi Reali v alabastrové barvě. 

Jsou k nerozeznání od přírodního mramoru. 

  Hra s černou

  Extravagantní variace na téma černé

 Pojistka teleskopické tyčky udržuje nastavenou výšku a obsahuje 

vzduchovou brzdu pro usnadnění skládání

  Základna je opatřena kvalitní a stabilní otočnou nohou

  Roll Up Compact nabízí výšku až 223 cm
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Excelentní styl a digitální 
technologie 

ale i o profesionalitu celého týmu, který nám pomohl opti-

malizovat výrobní proces. Mám li použít metaforu ze světa 

módy, vybrali jsme si šaty, které nám nejlépe sedly. Vyhovuje 

nám produktivita, rychlost zahájení tisku a rozvojový poten-

ciál,“ je přesvědčen Zironi. 

Technologické inovace budou i v budoucnosti zdrojem 

přidané hodnoty k tradičním produktům, bez nutnosti je 

nahrazovat novými. Digitální tiskárny pro keramiku mají ještě 

bohatý potenciál rozvoje, co se týče rychlosti i minimalizace 

nákladů. To jsou ale úkoly pro technologický vývoj v jakékoli 

oblasti. „Pro náš obor je nejdůležitější estetická expresivita 

a náboj a tady nám Durst přinesl velké uspokojení,“ uzavírá 

Francesco Zironi.

Z Durst Process přeložil František Kavecký

  Díky tvůrčímu nadšení 

zaměstnanců a Valentinovu 

nenapodobitelnému stylu 

vytvořila firma inovativní 

kolekce, které zejména 

u žen určují trendy

Nový Expolinc Roll Up Compact je nejmladším 

přírůstkem do rozsáhlé rodiny roletkových systémů 

švédského výrobce, firmy Expolinc. Roll Up Compact je 

velmi snadno sestavitelný a jednoduše přepravitelný, 

jak jsou na to vaši zákazníci u značky Expolinc zvyklí.

Roll Up Compact je zdaleka nejkompaktnější systém od 

Expolincu. Oblé tvary jej činí přitažlivým na pohled a příjem-

ným na omak. Nastavitelná teleskopická podpůrná tyčka 

zajišťuje nejen možnost individualizovat výšku grafiky, ale 

také výrazně usnadňuje instalaci lidem menšího vzrůstu. Pro 

vystavení grafického panelu není třeba systém otvírat.

Důvodem, proč přichází Expolinc s nápadem, jenž se 

designem mírně přibližuje tradiční čínské konkurenci, je pou-

ze konzervativní přístup některých zákazníků, kteří si oblíbili 

tento tvar a design. Jak bývá dobrým zvykem, Expolinc přiná-

ší do této kategorie kompaktních Roll Up systémů s otočnou 

stabilizační nohou to nejlepší ze sebe – špičkové zpracování 

do nejmenšího detailu, perfektní funkčnost i při opakovaném 

dlouholetém používání a doživotní garanci.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Roll Up 100% kompaktní pro život

V prvním čtvrtletí jsme na trh uvedli nový translucentní 

film značky Neschen. Jedná se o Neschen Solvoprint 

Citylight Superior.

Tento skvělý backlit film pro eco solventní, solventní, latexové 

a UV vytvrzované inkousty je matný a díky síle 210 µ vykazu-

je dobrou rozměrovou stabilitu.

Používá se jako frontprint, tisk probíhá v normálním režimu 

na přední stranu materiálu. 

Neschen Solvoprint Citylight Superior najde uplatnění 

ve většině běžných světelných aplikací, jako jsou menu boxy 

v restauracích rychlého občerstvení, světelné tabule na čer-

pacích stanicích nebo v jakémkoli maloobchodě. 

Velmi zajímavá je také cena tohoto nového materiálu, která 

činí rovných 100 Kč/m2. 

V našem novém katalogu jej již naleznete na straně 20 v části 

věnované backlitům. Naše nabídka translucentních filmů 

zahrnuje celkem pět různých materiálů.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Nový translucentní film od Neschenu



Na všech konferencích o marketingu, v časopisech 

a odborných studiích se dnes skloňuje pojem smyslový 

marketing. Co toto sousloví znamená a jak se dá 

uchopit? Vyzkoušeli jsme je na sobě a vyplatilo se to. 

V terminologii ze světa módy můžeme říci, že vznikl 

HSW look. Zveme vás na návštěvu. 

Síla značky je v emoci, kterou dokáže u svého zákazníka 

vyvolat. Značka odlišuje produkt, službu a firmu od konku-

rence a je něčím, s čím se zákazník dokáže ztotožnit. Staré 

přísloví nás učí, že láska prochází žaludkem – už tady se 

setkáváme se smyslovým marketingem. 

Nebo se na věc podívejme z jiného úhlu. Zamysleli jste se 

někdy nad tím, proč se rádi vracíte do oblíbené kavárny, 

restaurace nebo proč ve výběru preferujete některou letec-

kou společnost? Radí vám vaše smysly, protože jste se tam 

cítili příjemně. 

smyslový a emoční marketing

Portál m-journal.cz na toto téma píše: „Sdělení přenášená 

přes smysly a emoce měla vždy mnohem silnější dopad než 

informace, které jsme získali zprostředkovanými kanály. 

V současné době je sázka na smyslový a emoční marketing 

jedním ze způsobů, jak dopravit požadované sdělení přímo 

k zákazníkovi s jistotou, že jej vstřebá v nezměněné podobě.“

Určitě byste nekoupili parfém, který byste si nevyzkoušeli 

na těle. 

Smyslovým marketingem jsou i ochutnávky potravin v pro-

dejnách. Interiér recepce firmy, rokovací místnosti, chodby 

i kanceláře – to vše ovlivňuje smysly návštěvníka. Jejich ztvár-

nění je tedy rovněž součástí smyslového marketingu. Navíc 

výkon člověka a jeho náladu mohou stimulovat barvy v jeho 

okolí. To vše jsme vzali v potaz a upravili sídlo naší firmy.

prodejna

Signamaking nás baví – to je ryzí emoce našeho úžasného 

řemesla. Dobrý nápad musí mít jiskru a perfektní řemeslné 

provedení. Kromě toho aplikované firemní barvy vyvolávají 

pocit lehkosti, svěžesti a čistoty spolu s jistou seriózností. 

Grafický motiv jsme volili jako vyjádření hravosti a dynamické 

kreativity. Neodpustili jsme si ani drobný žertík.

oživení navigačníHo systému

Kromě prvků klasického hliníkového orientačního systému 

Cosign, který je součástí naší nabídky, jsme využili i potenciál 

dalších materiálů. Návštěvníka navádí grafika vytvořená z fólií 

s efektem pískovaného skla. Protože jsme chodby využili jako 

expozice výstavních systémů Expolinc a orientačního systému 

Cosign, označili jsme jednotlivé dveře i výraznou grafikou ze 

samolepicích fólií.

reCepCe a rokovaCí prostor

Prostor recepce je dotvořen decentní nevtíravou grafikou 

doplněnou slogany charakterizujícími firemní filozofii HSW 

Signall. Tady nám šlo především o to, aby se návštěvy cítily 

příjemně.

Rokovací místnost zase elegantně spojuje vyjádření naší 

firemní filozofie, využití nabízených materiálů a jejich decent-

ní a elegantní designové využití. Zelená barva doplňující naše 

firemní barvy vyjadřuje naše soustředění na technologie 

a materiály šetrné k životnímu prostředí.

František Kavecký

  Expozice výstavních a orientačních systémů

  Zelená barva doplňující naše firemní barvy vyjadřuje naše 

soustředění na technologie a materiály šetrné k životnímu prostředí

  1/ Signmaking nás i vás prostě baví

2/ Posezení na recepci

3/ Drobný žertík v prodejně

4/ Potištěná fólie s efektem pískovaného skla jako prvek navigačního 

systému firmy
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Smyslový marketing
a HSW look
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Tapety na hlavním nádraží 
v Curychu

  Pohled na nákupní 

centrum Shopville-Rail-City 

Zürich

  Staveniště oddělené zdí 

s grafikou

  

  Příprava expozice Haydn 

Explosive 

  Pokoje v Art Hotelu 

Teufelhof v Basileji jsou 

ztvárněny jako umělecká 

díla. Host tak spí přímo 

v exponátu.

Na hlavním nádraží v Curychu vyrůstá nákupní centrum 

s plochou až 17 000 m2. Stavební práce se realizují 

za plného provozu nádraží a prostory, kde probíhají 

stavební práce, jsou od komunikačních koridorů 

a pracovišť Švýcarských spolkových drah odděleny dělicí 

stěnou. Ta inspirovala k projektu nazvanému Bunte 

Bauwände tedy Barevné stěny. 

Spojení snah občanského sdružení obyvatel švýcarské metro-

pole o krásnější město a zájmů Švýcarských spolkových drah 

i investora vytvořilo plochu o rozměru 33 m2, která posloužila 

ke grafickému oživení interiéru nádraží.

Svěží grafika, vytištěná na tapetách Neschen Erfurt CA, se 

měnila každý měsíc a rovněž informovala o výstavbě nákup-

ního centra Shopville-Rail-City, které se otevřelo v květnu 

tohoto roku. Grafiky byly tištěny na materiál Neschen Erfurt 

CA eco solventními inkousty.

František Kavecký

Gastronomie, hotelové služby a kultura – to jsou 

tři aspekty, na které vsadil management tohoto 

zajímavého centra. Objekt je opřen o historické hradby 

z 11. a 13. století a kvality jeho služeb potvrzuje 

i hvězdička Michelin pro jeho restauraci Bel Etage.

Gastronomické služby nabízí již zmiňovaná luxusní restaurace 

Bel Etage a bistro Weinstube. Obě střediska jsou součástí 

unikátního hotelového komplexu s 33 pokoji. Ty jsou 

umístěny v historické budově, která se nazývá Art Hotel, 

nebo v modernějším objektu – Gallery Hotel. Osm pokojů 

v Art Hotelu bylo ztvárněno jako umělecká díla pomocí tapet 

Neschen Erfurt CA. Každý z pokojů je vyzdoben motivy 

jiného ovoce.

Život celému centru vdechuje i divadlo, které zde sídlí, 

a hotel samotný i jeho areál jsou využívány k různým výsta-

vám  uměleckým produkcím.

František Kavecký

Eisenstadt je hlavním městem druhé nejmenší spolkové 

země Rakouska. Tato maličká metropole s méně než 

třinácti tisíci obyvateli je známá především tím, že zde 

přibližně třicet let pobýval Josef Haydn.

Jednoznačnou dominantou města je pak velkolepý zámek 

Esterházy, který byl asi 300 let hlavním sídlem tohoto staro-

bylého rodu. V současnosti je zámek známý nejenom jako 

velkolepý barokní komplex, ale kromě výstavních expozic 

je svázán i s hudební tradicí. Pořádají se v něm pravidelné 

koncerty těch nejlepších světových interpretů a zámek 

svou návštěvností dokáže držet krok s proslulými vídeň-

skými památkami. Výstava Haydn Explosive přináší pohled 

na hudební díla a dobu, v níž skladatel žil. Architektonické 

pojetí expozic spojilo historický šat zámku a moderní grafiku 

pracující s dobovými motivy. Vše je připraveno s využitím 

tapet Neschen Erfurt CA.                                                        frk

Hotel Teufelhof v Basileji 

Grafika pro zámecké interiéry



Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Nová průmyslová tiskárna Durst Omega 1
 UV tiskárna se špičkovou kvalitou tisku, průmyslovou

 konstrukcí, nízkými tiskovými náklady a plnohodnotným

 využitím pro rolové i deskové materiály.

Rozlišení až 1728 dpi, měnitelná velikost kapky

Široký výběr barevných systémů LC, LM, oranžová, fialová, bílá barva

Poprvé v historii je použitá i šedá barva pro nejlepší černobílý UV tisk

Konstrukce stroje je určená pro vytížené provozy

Přechod z rolového systému na deskový za pár minut

Vyškolíme vaši obsluhu ve workflow i správě barev, zajistíme vám další produkční zařízení pro finishing

www.hsw.cz

Durst Omega 1

Pro více informací pište na techno@hsw.cz.


