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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Vše nejlepší k narozeninám!

Dvacet let. Naše společnost oslaví letos pěkné kulatiny. HSW začínalo v roce 

1992 jako prodejce IT techniky. Záhy se firma začala profilovat jako jeden 

z prvních dodavatelů materiálů a technologií pro výrobu reklamy. Objevili 

jsme vás, naše zákazníky. Nejdříve s plotrovými fóliemi a řezacími plotry. Ty 

tehdy představovaly technologický vrchol a ne každý si je mohl dovolit. Dnes 

instalujeme výrobní celky v hodnotě osmimístných částek. Tyto stroje u vás 

leckdy pracují ve vícesměnném provozu. Neustále aktualizujeme nabídku 

materiálů a snažíme se vám poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Skladem pro 

vás držíme zboží v hodnotě desítek milionů korun. Rosteme společně s vámi.

Přibližně před dvaceti lety se vynořily první velkoformátové tiskárny pro 

komerční grafiku. Nejprve jsme tiskli hodně pomalu, draze a na úzkou škálu 

médií. Nyní můžeme za hodinu potisknout stovky metrů čtverečních jakéhokoli 

materiálu. Náš průmysl stále závisí na rychlém technologickém vývoji. Kéž by 

to tak bylo i po následujících dvacet let! 

Dvacet let je de facto také věk celého signmakingového oboru v našich 

končinách. Oboru, v němž majitelé firem, kteří na počátku začínali s jedním 

řezacím plotrem v garáži a stali se úspěšnými, jsou nadále v čele svých 

společností a rozhodují o svých penězích. Korupce a podobné deformace 

způsobené správou cizích prostředků nás míjejí. Vy, naši zákazníci, dokážete 

s velkou technickou erudicí rozhodovat o významných investicích. 

Signmakingový trh měl před dvaceti lety objem v řádech desítek milionů 

korun, dnes jsou to miliardy. Nicméně i konkurence je stále tvrdší. Ukrajujeme 

si z většího koláče, ovšem ukrojit si je stále těžší. Je to důkaz toho, že náš obor 

stojí ve svých dvaceti letech na hranici dospělosti.

Můžeme být na dvacet let signmakingu u nás hrdí. Je to obor, který jsme 

vybudovali! Obor, kde se snoubí řemeslo, kreativita a moderní technologie. To 

je výjímečná kombinace. 

Slavte prosím dvacítku s námi. Jsou to i vaše narozeniny.
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Drupa 2012

Německý Düsseldorf se v termínu 3.–16. května 2012 

stal světovou metropolí polygrafie. Letos se můžeme 

těšit na mnoho zajímavých novinek, a tak si v krátkém 

přehledu shrňme, co pro tuto sezonu připravili 

nejvýznamnější výrobci technologií.

Veletrh Drupa je tradičně fórem, na kterém se prezentují ty 

nejlepší nápady určující trendy pro příští čtyři roky. Mnoha 

technologiím, které uvedeme u jednotlivých značek, se 

podrobně věnujeme v dalších článcích. Veletrh se konal až po 

uzávěrce časopisu, takže o prezentacích jednotlivých značek 

hovoříme v budoucím čase.

Durst

Firma představí novou generaci průmyslových tiskáren 

s Fine Art kvalitou tisku. Zatím je v nabídce trojice tiskáren 

nové generace Rho P10 Series, která využívá tiskové hlavy 

s kapičkou o objemu 10 pl a rozlišením na úrovni 1000 dpi 

při zachování průmyslové produktivity.

Durst tak nabízí jednu flexibilní tiskárnu pro celou řadu apli-

kací. Flatbedy Rho 200 P10, Rho 250 P10 a rolovou tiskárnu 

Rho 320R P10 podrobně popisujeme v článku na stranách 

4–5. Co přivedlo firmu na myšlenku nabídnout tiskárny 

s tak vysokým rozlišením, se dovíte z článku na následující 

dvoustraně.

Fotoba

Kromě samotných automatických řezaček představí firma 

mnoho užitečných doplňků pro manipulaci s těžkými rolemi, 

pro jejich bezobslužné odvíjení a stohování naformátovaných 

tisků. Kromě toho nabídne i zařízení pro formátování grafiky 

do netradičních rozměrů. Podrobnosti najdete v článku 

na straně 11.

HP

Z oblasti velkoplošného digitálního tisku bude představena 

desítka technologií od těch s water based inkousty až 

po nejvýkonnější průmyslové modely HP Scitex. Společnost 

HP oznámila, že kromě bílé barvy lze počítat s dalšími 

procesními barvami u flatbedů Scitex FB7500 a FB7600. 

Na tiskové konferenci před veletrhem Drupa firma oznámila, 

že pro tyto tiskárny jsou k dispozici i automatické nakladače 

média firmy Hostert, které výrazně zvýší produktivitu při 

výrobě velkých sérií.

MutoH

Také tato firma si před veletrhem střeží svá tajemství, ale 

s určitostí můžeme říct, že se na stánku objeví nedávno 

uvedené tiskárny ValueJet 1324 a ValueJet 1624 

Největším lákadlem však bude Mutoh ValueJet 1638 

s pracovní šířkou 165 cm, který je dnes nejrychlejší 64“ eco 

solventní tiskárnou na trhu. Využívá inkousty Mutoh Eco 

Ultra a používá systém míchání barev CMYK.

Rychlosti bylo dosaženo zdvojením tiskových hlav. Řešení 

označené Dual Head obsahuje i oceněnou technologii I2, kte-

rá zaručuje konzistetní kvalitu i při vysokých rychlostech tisku 

a jeho opakování. Více informací přineseme v dalším čisle.

 ZünD

Značka představí novou řadu stolových obráběcích systémů 

s revolučním přímým pohonem s označením S3. Stroje řady 

S3 vynikají ve své cenové kategorii nebývalým výkonem. 

Představují flexibilní technologie pro finishing a jsou schopny 

zpracovávat širokou škálu materiálů, včetně textilů, vinylů, 

filmů, tenčích plastů a kartonů. Nejsou příliš náročné na pro-

stor. Podrobnosti najdete na straně 8. 

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

 

  Veletrh Drupa má svou 

jedinečnou atmosféru 

 Řešení Dual Head výrazně 

zvýšilo výkon tiskárny Mutoh 

ValueJet 1638 

  Flatbed HP Scitex FB 7600 

s automatickými nakladači 

média Hostert

  Zünd S3 je systém 

vybaven revolučním přímým 

pohonem

  Kombinace vysokého 

rozlišení a možnost využít 

i barvy Violet a Orange 

přináší takto dokonalé výtisky 

u stroje Durst Rho P10 200

  Řezačka Fotoba XLF 

200 je konstruována i pro 

formátování lepenky



Skutečnost, že se společnost Durst rozhodla 

nevystavovat na veletrhu FESPA Digital 2012 

v Barceloně, dala tušit, že se chystá něco zajímavého. 

Oficiální stanovisko společnosti potvrdilo filozofii 

firmy předvádět na výstavách především zajímavá 

technologická řešení a podstatné inovace. 

V době konání veletrhu připravil Durst v Barceloně exkluzivní 

seminář zaměřený na budoucnost velkoformátového digitál-

ního tisku ve světle ekonomických, sociálních a technologic-

kých trendů.

analýZa situace

Podle průzkumu, který uskutečnila společnost Boston 

Consulting Group Future and Marketing and Advertisng 

Study, zaměří trh v nejbližších letech svou pozornost 

především na elektronické formy komunikace. Nejlákavějším 

prostředím jsou sociální sítě, prostředí internetu a mobilní 

telefony. Neznamená to, že marketing a reklama opustí 

tradiční kanály, ale od nových kanálů se očekává vysoká 

efektivita a úspěšnost při oslovování cílové skupiny.

Uvedené trendy zanalyzoval hlavní mluvčí Dr. Mark 

Lawrence, šéf pobočky BCG v Mnichově. Stimuloval účastní-

ky k zamyšlení nad konkrétními otázkami. BCG je totiž před-

ním světovým poskytovatelem manažerského poradenství 

v oblasti podnikové strategie.

nové Příležitosti

Podle Durstu je důležité řešit potřeby a problémy, které 

přinese budoucnost, a hledat pro sebe a své zákazníky nová 

řešení. Cílem je obchodní model, jenž bude úspěšný ve světě 

velkoformátového tisku v extrémně konkurenčním tržním 

prostředí a najde v něm ziskový potenciál.

Které segmenty jsou tedy perspektivní? Ať si to chceme při-

pustit, či nikoliv, trh digitálního tisku sice roste, ale poptávku 

pokrývají stávající technologické kapacity. Prudký rozvoj 

elektronických komunikačních kanálů v blízké budoucnosti 

sníží objem dosavadní tradiční poptávky. Analogový tisk se 

stane příliš těžkopádný a neefektivní. Ofsetové tiskárny bez 

velkoplošných digitálních technologií nebudou konkurence-

schopné. Ani firmy s digitálními technologiemi však nebudou 

mít vyhráno.

Technologie budoucnosti se bude muset naučit reagovat 

na změněnou poptávku. Durst se na uvedené konferenci 

podělil se svými zákazníky a novináři o své vize, které stály 

u zrodu nové generace tiskáren.

Generace rHo 10 Pl series

Odpovědí na očekávané změny je nová generace tiskových 

strojů s označením Rho 10 PL Series. Přináší průmyslovou 

produktivitu s FineArt kvalitou tisku, připravenost na tisk 

variabilních dat, bezobslužný provoz s možností dálkové sprá-

vy a kontroly a tradiční spolehlivost a robustnost technologií 

Durst.

První prezentaci měla nová generace tiskáren v březnu 

na veletrhu ISA International Sign Expo 2012 v Orlandu 

v USA. Velká očekávání jsou spojena i s veletrhem Drupa 

2012. K dispozici jsou zatím dvě tiskárny. Pod označením 

Durst Rho P10 200/250 najdeme dvojici flatbedů s rozdílnými 

rozměry pracovní plochy. Durst Rho P10 320R je rolová tis-

kárna. Novinkám se podrobně věnujeme v samostatném 

článku.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Budoucnost digitálního 
velkoplošného tisku 
podle Durstu

  Najít správnou strategii do budoucnosti je klíčovým rozhodnutím 

k prosperitě. Durst na semináři ukázal východiska, na základě kterých 

vybral tu svou.

  Durst přináší průmyslovou produktivitu s FineArt kvalitou tisku 

a připravenost na tisk variabilních dat

  Podle analýzy BCG je do budoucna jasný posun pozornosti 

zadavatelů do oblasti nových médií, jako jsou sociální sítě, internet, 

mobilní telefony či Digital Signage

  Nové tiskárny Durst Rho P10 měly premiéru na veletrhu ISA 

International Sign Expo 2012
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  Rolová tiskárna Durst Rho 

P10 320R má zabudovaný 

kontrolní GSM modul, který 

dokáže informovat o stavu 

tiskárny mobilním telefonem 

a v případě zjištění chyby 

tisku stroj zastaví 

  Mezi hlavní výhody nové 

generace flatbedů Durst Rho 

P10 200/250 patří vysoká 

kvalita, výkon, všestrannost 

využití a ověřená spolehlivost

  Tiskové hlavy s označením 

Durst Quadro Array 10 jsou 

srdcem stroje, díky kterému 

lze tisknout v rozlišení 

1000 dpi bez ztráty vysoké 

produktivity

  Podání barevných odstínů 

na stroji Durst Rho P10 200

   Řada Durst Rho P10 

definuje nový standard 

kvality pro průmyslové 

produkční tiskárny

Nová řada tiskáren
Durst Rho P10 

Společnost Durst přichází s dalším revolučním řešením. 

To, co bylo doposud chápáno jako „kvadratura kruhu“, 

se nyní stalo realitou. Nové UV tiskárny řady Rho 

P10 nabízejí skutečně fotorealistickou kvalitu tisku 

a současně průmyslovou produktivitu. Revoluční je 

nejen velikost inkoustové kapky o velikosti 10 picolitrů, 

ale i celá koncepce bezobslužného tisku. Tato nová 

koncepce je zhmotněna v podobě rolové tiskárny Rho 

P10 320R a dvou flatbedů Rho P10 200/250. 

Řada Durst Rho P10 definuje nový standard kvality pro prů-

myslové produkční tiskárny. Pro kvalitu tisku a produktivitu 

nyní již neexistuje žádný kompromis, protože jejich uživatel 

získá obojí. Uvedením rolové tiskárny a dvou flatbedů nabídl 

Durst bezkonkurenční všestrannost díky tomu, že umí tisk-

nout na co nejširší řadu tuhých a rolových médií.

FlatbeDy Durst rHo P10 200/250

Durst Rho P10 200 si zachovává vysoký stupeň modularity 

a lze jej velmi dobře přizpůsobit konkrétním potřebám 

klienta podle jeho stěžejních zakázek a finančních možností 

při zachování možnosti snadného upgradu. Pracovní šířka 

tiskárny je 205 cm.

Durst Rho P10 250 je tiskárna s pracovní šířkou 250 cm a je 

plně uzpůsobena ke kontinuálnímu potisku větších sérií. 

Charakteristická je vysoká efektivita výroby.

Mezi hlavní výhody nové generace flatbedů patří vysoký 

výkon, všestrannost využití a ověřená spolehlivost.

Systém mechanických dorazů a registrace polohy desek 

umožňuje přesný paralelní potisk dvou desek vedle sebe 

i přesný potisk velmi dlouhých desek. Volitelně lze oba flat-

bedy vybavit i systémem pro potisk rolových médií. Kromě 

systému míchání barev CMYKlclm, využití bílé barvy a laku 

lze pracovat i s oranžovou a fialovou barvou.

Tiskárny jsou snadno ovladatelné a proces údržby je velmi 

rychlý, což rovněž zvyšuje optimalizaci času pro nasazení 

24 hodin sedm dní v týdnu. Do strojů lze vkládat materiál 

s tloušťkou do 4 cm. Model P10 200 nabízí maximální výkon 

175 m2/hod. a P10 250 až 200 m2/hod.

Durst rHo P10 320r

Tato rolová tiskárna nabízí dosud nevídaný standard kvality 

pro potisk rolových médií s maximálním výkonem 150 

m2/hod. Tohoto výkonu dosahuje při vysokém rozlišení 

800 × 600 dpi. Při maximálním rozlišení 1000 × 800 dpi je 

výkon 60 m2/hod. Pracovní šířka je 3,2 metru a kromě rolí 

této šířky dovoluje potiskovat i dvě role s maximální šířkou 

1,6 metru, přičemž na každou z nich lze aplikovat jiný motiv.

Hlavním cílem nové tiskárny je nabídnout výstupy s vynikající 

interiérovou i exteriérovou kvalitou na jediném robustním 

výkonném zařízení s průmyslovou produktivitou. Kromě 

různých bannerů a textilií je určena i k produkci grafiky 

pro podsvícené aplikace s krátkou pohledovou vzdáleností 

a podobně náročné aplikace. Zde je silnou zbraní vysoké 

rozlišení ve standardu Fine Art, které dovoluje výrobu interié-

rových dekorací a náročných reprodukcí výtvarných děl.

Hlavní výhodou tiskárny je vysoká produktivita a univerzál-

nost. Obsluha dokáže snadno a rychle měnit tiskové médium 

s minimálním odpadem při zavedení média do stroje. 

Bezobslužný tisk velkých rolí dovoluje zabudovaný kontrolní 

GSM modul, který dokáže informovat o stavu tiskárny 

prostřednictvím mobilního telefonu a v případě zjištění 

chyby tisku stroj zastaví. Řídicí software dovoluje současně 

s řízením tisku zadávat i nové tiskové úlohy. 

Durst QuaDro array 10

Pro nové tiskárny byly vyvinuty tiskové hlavy s označením 

Durst Quadro Array 10. Jsou srdcem stroje, díky kterému lze 

tisknout v rozlišení 1000 dpi bez ztráty vysoké produktivity. 

Tisk ve Fine Art kvalitě, jemnější tóny a přechody díky použití 

světle azurového a světle purpurového inkoustu dělají 

z generace P10 flexibilní tiskárny připravené na nové výzvy 

trhu. Velmi malá kapka inkoustu s objemem 10 picolitrů 

zajišťuje nejenom vysokou kvalitu tisku, ale výrazně šetří 

spotřebu inkoustu. 

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 



Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zavítali do naší 

expozice na tradičním zahájení signmakingové 

sezony. Veletrh Reklama – Polygraf 2012 poskytl 

již po devatenácté prostor pro ukázku novinek 

a zajímavých řešení. Pro ty z vás, kteří potřebují další 

informace, je k dispozici náš showroom v pražské 

centrále, kde najdete podstatnou část naší nabídky, 

nejenom co se týče technologií, ale i materiálů.

 

Náš stánek byl i letos koncipován tak, abyste si mohli 

prohlédnout technologie v reálných výrobních podmínkách 

a seznámili se s aplikací nových materiálů. Největší plochu 

letos pokryla fólie Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE, která 

je velmi oblíbená právě ve výstavnictví. Lepidlo je na rub fólie 

naneseno bodově, takže ji lze snadno instalovat i odstranit. 

Získala již několik mezinárodních ocenění a o její oblibě 

u obchodníků se dočtete v článku na straně 26.

obraZy šly na Dračku

Největší plochu jsme věnovali výrobní lince sestavené z tis-

kárny Durst Omega 1 a stolového plotru Zünd G3, na které 

jsme prezentovali výrobu obrazů. Jednou z letošních novinek 

je totiž lehčená deska Kapa Tex s polyuretanovým jádrem, 

která má povrch vyrobený z kvalitního papíru s texturou 

malířského plátna. Pomocí ořezu na švýcarském plotru 

Zünd G3 a následného vyřezání „v“ drážek na rubu desky 

jsme vytvořili reprodukci obrazu, který působil jako malířské 

plátno napnuté na dřevěný rám. 

Hotové obrazy doslova fascinovaly i zkušené signmakery 

a dalo nám hodně práce uchránit aspoň několik vzorků, 

na kterých jsme ukazovali, co je výsledkem celého procesu.

kancelářská tiskárna s šířkou 2,6 Metru

Spolu se společností HP jsme v české veletržní premiéře 

demonstrovali široké uplatnění latexových tiskáren nové 

generace. U nás jste se mohli seznámit s modelem HP 

Designjet  L28500. Je to unikátní tiskárna, která dokáže 

v kancelářských podmínkách produkovat tisky na role o šířce 

2,6 metru rychlostí až 70 m2/hod. Pracovní šířka korespon-

duje s šířkou užšího modelu průmyslové latexové tiskárny HP 

Scitex LX600, takže v nabídce je velké množství materiálů, 

které využijí plnou kapacitu tiskárny. 

Stánek společnosti HP s užším modelem Designjet L26500 

byl ukázkou různých aplikací latexových tisků. Podlahová 

grafika a tapety předvedly možnosti atraktivní interiérové 

dekorace, ale také bylo možné usednout na plážové lehátko 

s reklamním motivem či vyzkoušet potištěnou podušku.

Galerie MéDií

Nabídku tiskových médií jsme letos prezentovali formou 

galerie. Na prezentačních panelech jste mohli porovnat 

potisknutelné tapety, textily, laminace, deskové materiály, 

samolepicí, plotrové i potisknutelné fólie a výběr dalších 

materiálů jako backlity, papíry a bannery.

Prezentace věnovaná inkoustům určitě zaujala. Kromě toho, 

že jsme v přehledné tabulce ukázali, pro které aplikace se 

který inkoust hodí, dali jsme návštěvníkům možnost si různé 

typy inkoustů očichat. 

FinisHinG

Kromě univerzálního systému Zünd G3 jsme předvedli 

i automatickou řezačku Fotoba XLD170, kterou pro její 

výkon, přesnost, možnost řezu v obou osách a vysoký stupeň 

automatizace využívá již celá řada našich zákazníků. 

Barvy českého strojírenství hájila dvojice laminátorů – nejno-

vější Flexilam S165 s profesionální výbavou a schopností lami-

novat tisky z UV tiskáren a jeho menší sourozenec Flexilam 

S 160 eco.

Jan Bejček,

produktový manažer HSW Signall 
jan.bejcek@hsw.cz 

Reklama – Polygraf 2012

  Největší plochu stánku pokryla fólie Neschen Solvoprint Easy Dot 

100 PE, která je velmi oblíbená právě ve výstavnictví

  Postup výroby reprodukcí pouze z desek Kapa tex

  Galerie médií



Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz
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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 použita i šedá barva pro nejlepší černobílý UV tisk

Konstrukce stroje je určena 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.



Stolové plotry Zünd S3

Společnost Zünd představila na veletrhu FESPA Digital 

2012 novou linku S3. Plošný multifunkční plotr má 

revoluční systém přímého pohonu. Mimořádnou 

pozornost věnoval konstrukční tým tohoto švýcarského 

výrobce rychlosti práce.

 

Po uvedení modelu G3 v roce 2008, představení inovativního 

ovládacího programu Zünd Cut Center Software v roce 

2010 a plně automatické dokončovací linky v roce 2011 byla 

přehlídka FESPA znovu svědkem světové premiéry – mode-

lové řady S3. Nový plotr vyniká bezkonkurenčním poměrem  

cena/výkon a vysokou produktivitou.

beZ FinisHinGu to nejDe

Stále rostoucí výkon tiskových technologií nutí poohlédnout 

se po kvalitním a spolehlivém dokončovacím systému i menší 

firmy. Modelová řada S3, kterou tvoří stolové plotry se šesti 

základními rozměry pracovního stolu, je určena právě pro 

střední a menší provozy. 

Tyto plotry jsou konstruovány s ohledem na dostupnost ceny, 

ale bez kompromisů v kvalitě. Zatímco tiskové technologie 

morálně zastarávají již za několik měsíců, Zünd nabízí dokon-

čovací technologie s velmi dlouhou nejenom technickou, ale 

i morální životností.

Celková konstrukce poskytuje velmi široké pole uplatnění 

v různých funkcích. Modulární systém dovoluje pracovat až 

s jedenácti různými nástroji, využít kontrolní kameru a znač-

kovací systém.

S3 je ideální všestranný řezací systém, jehož funkce mohou 

být rozšířeny o další nástroje. Produktivitu ve finishingu 

zvyšuje i ovládací program Zund Cut Center Software.

S tímto strojem lze efektivně zpracovat textil, stejně jako oře-

zat hliník či 3D frézovat do materiálů s tloušťkou do 50 mm.

erGonoMie a DesiGn

Kromě tradiční hrdosti na švýcarskou preciznost a kvalitu 

nezapomíná výrobce zdůraznit, že modelová řada Zünd S3 

je dílem průmyslového designéra Richarda Amiela, který je 

držitelem několika významných ocenění.

Nejen že navrhl její příjemný a funkční design, ale do řady 

také zakomponoval optimální ergonomie pro jednotlivé ope-

race. Vzhledem k tomu, že se od stolových plotrů očekává 

ořez, frézování, zpracování textilu či lepenky, výsek a spousta 

dalších operací, nebyl tento úkol vůbec snadný. Výsledek 

však stojí za to. Nejmenší model S3 M-1200 má pracovní 

plochu 1330 × 800 mm, ale s pomocí volitelných doplňků 

dokáže zvětšit plochu nekonečného pásu o prostor pro 

pohodlné nakládání a odebírání materiálu. Stroj lze rovněž 

doplnit o navíjecí a odvíjecí systém pro zpracování textilu 

a jiných rolových médií.

Kromě pohodlí obsluhy dbali konstruktéři i na její bez-

pečnost. Pracovní plochu střeží kontrolní paprsky, jejichž 

přerušení automaticky okamžitě vypne stroj.

Důraz byl kladen i na maximální efektivitu spotřeby energie. 

Díky revolučnímu přímému pohonu bylo dosaženo minimální 

spotřeby energie. 

eFektivita

Použitý ovládací program Zünd Cut Center Software dyna-

micky vede obsluhu při nastavování parametrů procesu řezá-

ní. To minimalizuje čas potřebný k nastavení, eliminuje chyby 

a zajišťuje maximální produktivitu bez prostojů. Operátor 

jednoduše naskenuje čárový kód, nainstaluje správné nářadí 

– a řezání začíná!

sPoleHněte se na líDra

Systémy Zünd nejsou jen produktem slavného švýcarského 

strojírenství, ale zhmotňují i 25 let zkušeností a vývoje firmy 

v oblasti plošných plotrů. O jejich kvalitě vypovídá 16 000 

instalací po celém světě. Inovativní koncepce a konstrukce 

systémů fréz Zünd jsou důkazem pozice technologického 

lídra na globálním trhu.

Jiří Makovec,

HW & SW obchodní manažer 
jiri.makovec@hsw.cz  
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  Designovou a ergonomickou koncepci navrhl uznávaný Richard 

Amiel (obr. 1)

  Nová řada stolových plotrů Zünd S3 měla premiéru na veletrhu 

FESPA Digital 2012 (obr. 2)

  Ovládací program Zünd Cut Center Software umožňuje velmi 

efektivně nastavovat pracovní parametry (obr. 3)

  Mezi volitelné vybavení patří i navíjecí a odvíjecí systém pro textil 

a jiná rolová média (obr. 4)

  Snadná výměna pracovních nástrojů v pracovních modulech dělá 

z plotrů Zünd nejflexibilnější dokončovací zařízení (obr. 5)
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Laminátor Seal 54 EL

Nejmenší laminátor v naší nabídce je ideálním doplňkem k tiskárnám Mutoh ValueJet 1204, 1304 a 1324, s pracovní 

šířkou 1300 nebo 1371 mm. Design i konstrukce napovídají, že nejde o výrobek z Číny, ale o kvalitní, v tomto případě 

americký, produkt.  Přesto je v rámci speciální zaváděcí nabídky k dispozci za cenu pod magickou hranicí 100 000 Kč. 

1 Pracovní šířka – laminátor umožňuje pracovat s rolemi o maximální šířce 1400 mm a jeho celková šířka je pouhých 1700 mm. Hloubka stroje i s pracovními plochami je 572 mm, 
takže je opravdu nenáročný na prostor.

2 Nakládání rolí – velmi jednoduchý systém patky s pružinou a pojistkou dovolí rychlou manipulaci s rolemi laminace i laminovanými médii. 

3 Ovládání rychlosti – rychlost pohybu válců reguluje ergonomicky umístěný ovladač na  panelu v horní podstavě pravého boku laminátoru. Kromě toho je tu hlavní vypínač 
a tlačítko pro vypnutí optického kontrolního čidla. To se vypíná v případě zavádění lamina při práci se zvlněným médiem, které by mohlo přerušovat chod stroje.

4 Regulace přítlaku – manuální klikový ovladač je na obvyklém místě v pravé přední části laminátoru. Nad ním je umístěn ukazatel zdvihu v milimetrech i palcech. Laminátor má 
ochranný obvod pro vypnutí stroje při přetížení.

5 Design a konstrukce – odolná konstrukce uniframe doplněná o elegantní modrý design laminátorů Seal zvýrazňuje profesionální pojetí tohoto stroje.

6 Stabilita – pomocné robustní nožky zajišťují stabilní pozici laminátoru při práci. Dají se však lehce zvednout a laminátor potom lze dobře přemísťovat na integrovaných kolečkách. 

7 Bezpečnost – optické čidlo hlídá pracovní prostor laminátoru. V případe, že pracujete s velmi zvlněným médiem, se doporučuje používat jednoduše nasaditelnou přihlazovací 
lištu, která chrání pracovní prostor. Pro krajní případy má stroj ze všech míst dobře dostupná nouzová tlačítka pro zastavení stroje. 
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pracovní šířka 1,4 m1
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Pro jednoduché studené laminátory je možné použít většinu vyráběných studených laminací. Pro optimální kvalitu 

výsledné laminace, zvláště s ohledem na výskyt silveringu (drobné bublinky způsobující zešednutí grafiky), je vhodné 

použít speciálně upravené laminace. Z nabídky HSW jde o řadu Neschen Solvoclear UV nebo Mactac 7235. 

Materiály
pro laminátor Seal 54 EL 

Production Easy clEar Film Gloss/matt
Produkční monomerické laminovací fólie s UV stabilizací a vodouředitelným permanentním lepidlem. 
Široká škála dostupných šíří zaručuje vhodnost pro většinu interiérových a krátkodobých exteriérových 
aplikací. Laminace z řady Production jsou vhodné pro velké objemy digitálních tisků s důrazem na cenu.

nEschEn solvoclEar uv
Řada speciálních monomerických laminací s modifikovaným lepidlem pro ochranu výtisků z UV tiskáren. 
Tato laminace je vhodná i pro všechny ostatní tiskové technologie, ale pro UV výtisky je nezbytná. Má 
velmi kvalitní UV filtr a je opatřena solventním akrylickým permanentním lepidlem. Dodává se ve třech 
povrchových úpravách: lesklé, saténové a matné. 

nEschEn Filmolux Easy clEar sand
Nová strukturovaná PVC podlahová laminace pro krátkodobé aplikace v interiéru. Síla 80 mic 
a strukturovaný povrch zaručují dobré protiskluzové vlastnosti, které jsou navíc garantovány certifikací 
RAPRA.

clEar Focus clEarlam
Ultračirá polyesterová laminace vhodná pro použití na perforovaných okenních fóliích Clear Focus 
ImageVue a Production PVC Film Gloss. Materiál má vysoce lesklý povrch, který se snadno čistí a zaručuje 
perfektní průhled skrze zalaminovanou grafiku na výloze nebo jiné rovné skleněné ploše.

mactac PErmaFun
Řada strukturovaných laminací MACtac Permafun obsahuje celkem sedm různých fólií, které dodají 
zalaminovanému tisku na originalitě díky svým specifickým vlastnostem. Základem jsou čtyři pětileté 
polymerické laminace imitující povrch kovu, dřeva nebo kůže, k nimž je přidána jedna litá laminace 
s efektem glitter a dvě monomerické laminace, s povrchem „semiš“ a carbon clear. Všechny tyto laminace 
jsou vhodné pro použití na UV výtiscích.

nEschEn Filmolux 4133
Ultraodolná podlahová laminace na bázi polykarbonátu, tedy jednoho z nejodolnějších materiálů 
v signmakingu. Tato podlahová fólie je určena do velmi frekventovaných míst, jako jsou nákupní střediska 
nebo supermarkety, kde odolá opravdu velkému náporu. I přes svou odolnost ale není příliš vhodná 
do míst, kde dochází k velkému zatížení vysokozdvižnými vozíky, kde se otáčejí, zrychlují nebo brzdí.

nEschEn Filmolux Easy PanEl
Speciální bílá neprůhledná laminace, polyesterový samolepicí film, určený k výrobě grafických panelů na 
prezentačních stěnách PopUp. Tisk v takovém případě probíhá na čirý film Neschen Solvoprint PP Sand CA 
zrcadlově a ze strany tisku se laminuje tímto bílým filmem, čímž se celý sendvič zpevní a je dodána bílá 
složka obrazu. Tisk je chráněn z netiskové strany strukturou Sand tiskového materiálu.
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Potřeba zefektivnění dokončovacích procesů přivedla 

společnost Fotoba k několika zajímavým řešením. 

Kromě samotných automatických řezaček je dnes 

k dispozici i několik zajímavých doplňků, které ještě 

více zefektivňují proces finishingu.

Na veletrhu Reklama – Polygraf jste se mohli seznámit s nej-

novějším modelem této značky. Automatická řezačka Fotoba 

XLD170 nabízí vše, co zákazníci očekávají od profesionálního 

formátovacího zařízení. Její výkon, přesnost, možnost řezu 

v obou osách a vysoký stupeň automatizace již využívá celá 

řada našich zákazníků. Velkou výhodou je také možnost 

formátovat jak potištěné role, tak archy. Pro veletrhy FESPA 

Digital a Drupa však firma Fotoba International připravila 

další lahůdky v oblasti doplňkového vybavení.

ušetřit obsluHu

Na veletrhu FESPA jsme se loni mohli seznámit s manipulač-

ním vozíkem Easy Transporter. Ten dovolí i jednomu člověku 

snadno manipulovat s těžkými a velkými rolemi. Slouží 

k nakládání a vykládání rolí média do tiskárny a z ní a samo-

zřejmě i k jejich dopravě na konečné formátování. 

Nyní je k dispozici odvíjecí stojan, pomocí kterého jeden 

člověk založí do řezačky potištěné médium, jež je následně 

automaticky formátováno. Byl předváděn u řezačky Fotoba 

XLD170 i Fotoba XL 320 pro zpracování rolí s šířkou   

3,2 metru. Lze si však objednat odvíjecí stojan i pro řezačku 

Fotoba XL 500 pro role z pětimetrových tiskáren. Co však 

s výtisky dál?

colector 170

Pro řezačku Fotoba XLD170 je k dispozici i zařízení pro stoho-

vání naformátovaných výtisků. Colector 170 je zkonstruován 

tak, že ořezané okraje propadají do sběrného koše a nafor-

mátované výtisky se automaticky stohují na sebe. Obsluha 

pouze čas od času posune doraz, nechá naskládané výtisky 

sklouznout níž a zase nechá běžet stohování. Jednotlivé 

stohy výtisků se pak prostě vezmou a zabalí.

kiloMetry reklaMy

Na veletrhu Drupa bude představen další specializovaný 

doplněk. Jde o navíjecí zařízení pro dlouhé pásy textilní 

reklamy, které se využívají jako transparenty na zábradlí či 

vymezovací hrazení u velkých sportovních akcí, jako jsou 

cyklistické soutěže či maratony. 

Na těchto podnicích se s oblibou umísťuje reklama kolem vel-

ké části trasy, protože takovým úsekům se filmové kamery 

snímající sportovce nemohou vyhnout. Tyto transparenty 

mají výšku od 80 do 120 cm, ale nejčastěji je to výška 1 metr. 

Na řezačce Fotoba XL 500 se potištěný banner rozřeže 

na metrové pásy, které se ihned navíjejí do rolí připravených 

k expedici. Z role potištěné na tiskárně Durst Rho 500R 

s pracovní šířkou pět metrů tak třeba u materiálu Neschen 

Solvotex CO 230, který se dodává v rolích s návinem 50 met-

rů, za pár minut získáte ideálně připravený 250 metrů dlouhý 

reklamní textilní banner.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Fotoba umí víc než jen řezat 

  Na maratonech 

a cyklistických závodech 

se s oblibou umísťuje 

reklama kolem velké části 

trasy, protože filmové 

kamery snímající sportovce 

se reklamnímu poselství 

nemohou vyhnout

  Manipulační vozík Easy 

Transporter a odvíjecí stojan 

u řezačky Fotoba XLD170

  Odvíjecí stojan u řezačky 

Fotoba XL 320 pro 

zpracování rolí s šířkou 3,2 

metru

  Pohled na zařízení pro 

stohovaní naformátovaných 

výtisků Colector 170

  Takto to funguje





S Garikom Avanesjanom o fotografii a cestovaní

POĎTE SA POZRIEŤ DO RAJA
GARIK AVANESJAN (nar. 1959 v Baku), podnikateľ, v rokoch 1988–1992 pôsobil v Kazachstane, v rokoch        

1992–1994 v Moskve, od roku 1995 žije v hlavnom meste Českej republiky v Prahe. V roku 2003 mu 

Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) udelila titul AFIAP, v roku 2006 titul EFIAP. Vystavoval 

na viac ako 300 medzinárodných výstavách a salónoch vo vyše 30 krajinách. V rokoch 2003–2008 vydával 

PhotoArt – oficiálny časopis FIAP v ČR.

 

Ste rodák z hlavného mesta Azerbajdžanu – Baku. Kadiaľ viedla vaša cesta do Prahy?

Potom, keď som bol nútený rozlúčiť sa s rodným mestom, dostal som sa s celou rodinou do Kazachstanu, kde som si založil 

podnik a vydával som noviny, fotografoval som a vyrábal vývojky. Neskôr som založil stavebnú firmu a napokon som otvoril 

obchodný dom. Bolo ho treba zásobovať a tak som sa dostal do Moskvy, kde som si založil podnik a úspešne som predával 

zo skladu hutné materiály. Z podnikania v Rusku som bol rozčarovaný, preto som sa rozhodol emigrovať. Cez internet som 

dostal prvú ponuku z Prahy, tak som ju prijal. Začiatkom roku 1995 som sa dostal do Prahy a od tej doby tam mám trvalý 

pobyt. Spočiatku som urobil to, čo asi robia všetci prisťahovalci – realitku, ale čoskoro sa mi zas podarilo vrátiť sa k oceli. 

Teraz mám jednu z najväčších dodávateľských firiem s hutným materiálom, ktorý dodávame po celej Európskej únii, vrátane 

Slovenska.

   

Čo bolo skôr – fotografovanie, alebo podnikanie?

Pre mňa je podnikanie hrou, koníčkom. Nie som si istý, či som  v priebehu celého môjho života robil aj niečo iné ako to, 

čo ma bavilo. Aj fotografia je koníčkom. Takže naozaj neviem, čo bol skôr. Fotografovanie ma bavilo asi od 12 rokov, 

podnikanie od piatich, takže podnikanie bolo skôr.
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V jednom rozhovore ste povedali, že vo fotografii ste začínali aktami. Pritom urobiť dobrý akt nie je 

jednoduché... Zvolili ste si teda ťažký začiatok. Alebo nie?

Tu asi došlo k nejakému omylu. V tvorivej fotografii som začínal s portrétom a dokumentom. Pokračujem v nich dodnes. 

Akty som fotografoval príležitostne a len v Čechách. Od roku 2004 som sa k aktu začal chovať s úctou. Po niekoľkých 

rokoch akt ustúpil do pozadia a viac plánujem projekty spojené s povahou ľudí. Tak vznikli témy Arméni, Náhorný Karabach 

– po 20 rokoch a ďalšie.

V posledných rokoch veľa cestujete a na cestách fotografujete ľudí. Často navštevujete Náhorný Karabach. Čím 

vás tak zaujal?

Arménsko a Náhorný Karabach je rajom pre fotografov. Nie som padnutý na hlavu, aby som nevyužil možnosť nahliadnuť 

do raja. Hovorím to vážne. Kde vás, neznámeho fotografa, pozve prvý, ktorého stretnete, domov? Kde môžete fotografovať 

všetko a všetkých? Práve v týchto krajinách.

Ste nositeľom medzinárodných titulov AFIAP a EFIAP, zúčastnili ste sa na vyše 300 medzinárodných salónoch 

fotografie. Ako hodnotíte ich úroveň?

Často porotujem a tri roky som sa venoval výberu fotiek a autorov do časopisu PhotoArt. Je treba rozlišovať fotku a fotku. 

Uvedomovať si, kde ste a čo práve vidíte. Pokiaľ je to fotka, ktorá vyzerá ako maľba, tak ju porovnávajte s maľbami 

a nepremýšľajte, že sa dívate na dokument. Tiež na dokumentárnu fotografiu je treba sa dívať ako na dokument, ktorý 

prináša informácie podávané autorom tak, aby sme prijali jeho postoj k udalosti. Obdobne je to v salónnej fotografii. Sú 

to jednotlivé krásne fotografie vytvorené autormi z celého sveta. Salón je o to zaujímavejší, že umožňuje súťažiť s celým 

svetom v obrovskej škále tém. Profesionálna súťaž ako World Press Photo je určená predovšetkým novinárom a má iné ciele. 

Na veľkých fotografických salónoch je vysoká úroveň, tie menšie dobrí fotografi veľmi neobľubujú. Hoci je tam jednoduchšie 

získať cenu a vôbec zúčastniť sa.



Príchodom digitálnej fotografie sa rozšírili rady fotografov, dnes už fotografuje skoro každý. Možno ešte hovoriť 

o amatéroch a profesionáloch?

Rozšírili sa rady fotografov, ale koľko pribudlo veľmi dobrých autorov? Myslím si, že presne toľko, koľko ich bolo aj predtým. 

Profesionáli aj amatéri robia rovnaké fotografie ak hovorím o výtvarnej. Len profesionál ide hlbšie do témy, žije tým a snaží 

sa to predať. Výstavy, súťaže, knihy, portfóliá v časopisoch, to všetko hrá na popularitu, na vytvorenie mena. Veľa amatérov 

prestúpilo do profesionálnej fotografie, keď pochopili, že ináč nemôžu. Profesionáli – remeselníci zas robia niečo, čo sa nedá 

nazvať výtvarnou fotografiou. Teda je to skôr otázka talentu a videnia. Je jedno či je niekto profesionál alebo amatér. Buď 

vidí alebo nie.

Roku 2006 ste začali vydávať časopis PhotoArt. Bol iný ako ostatné fotografické časopisy: Mal veľký formát, 

kvalitný obsah i dobré typografické spracovanie. Od januára 2009 je už minulosťou. Možete o tom povedať viac?

Začal som vydávať časopis, pretože mi niečo také chýbalo. Za tri roky som naozaj nielen vydával časopis, ale som sa aj 

mnohému naučil. Teraz som si povedal, že je treba sa zastaviť, obzrieť sa a viac cestovať, pokiaľ môžem. Hospodárska kríza, 

alebo skôr strach pred ňou, rozhodla za mňa. Od začiatku roku 2009 som PhotoArt prestal vydávať.

Jestvuje ešte niečo, čo vás môže motivovať k ďalšej fotografickej činnosti?

To, že som prestal vydávať časopis, neznamená, že som skončil s fotografiou. Pokračujem vo svojich akciách 

s fotovýpravami, Inter Photo Camp je tiež dobre navštevovaný, ale aj knihy so 16 najlepšími fotografmi za rok majú svoje 

pokračovanie. Organizujeme zahraničné cesty pre fotografov.

Uvidíme vaše fotografie aj na Slovensku?

Na Slovensku som vystavoval v Leviciach súbor Arméni. Veľmi rád vystavím aj ďalšie moje fotografie. Dúfam, že veľmi skoro 

sa budem môcť stretnúť aj s tými, ktorí majú radi fotografiu i v Bratislave.

Marián Pauer
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Nebojte se, vtipy moc vyprávět neumím, a tak vám tady 

ani žádný nenabídnu. Má otázka míří jinam. V záplavě 

novinek, kterými se snažíme zvýšit vaše vyhlídky 

na slušný zisk, může občas zapadnout nějaký ten 

dlouholetý bestseller, jenž ale svou úlohu plní trpělivě 

již několik let.

Navíc my víme, že použijete-li tento materiál, vsadíte 

na jistotu. Tedy celá otázka zní: A znáte tenhle 

materiál? Protože mnozí vaši konkurenti ano a jsou 

úspěšní i díky němu. 

Takových materiálů je v nabídce HSW Signall samozřejmě 

celá řada, vždyť se v signmakingu pohybujeme již pěknou 

řádku let. Stačí jen se porozhlédnout a v každém odvětví vel-

koplošného digitálního tisku se najde jeden či dva materiály, 

které by mohly být zařazeny do signmakingové „krabičky 

poslední záchrany“ nebo síně slávy, kdyby nějaká existovala. 

saMolePicí Pvc Fólie

V oblasti samolepicích PVC fólií je to monomerický MACtac 

JT 5829, samolepka o síle 95 µ s šedým permanentním nebo 

snímatelným lepidlem. Velmi zajímavá je i její mutace v podo-

bě MACtac JT 5829 SPB, která je ze stejného vinylu, avšak 

opatřena semipermanentním černým lepidlem. Tato varianta 

je výjimečně vhodná pro parciální polep autobusů a tramvají. 

Dnes není složité najít monomerickou samolepku za pár 

korun, která jakžtakž vyhoví kvalitativním nárokům. Ale ruku 

na srdce. Nestojí občas za to připlatit si pár korun navíc? Celá 

zakázka o ploše 5 m2 se prodraží třeba jen o 60 Kč, vy jste 

v klidu a výsledek je o několik procent lepší.

PolyMerické saMolePicí Fólie

Mezi polymerickými samolepkami u nás nekompromisně 

vládne polymerický Neschen Solvoprint Performance 80. 

Tato fólie je jedním z mých nejoblíbenějších materiálů, 

a kdo má v plánu tisknout středně- až dlouhodobé reklamní 

polepy, určitě by jej neměl opomenout. Neschen Solvoprint 

Performance 80 nabízí špičkovou kvalitu tisku, stabilní 

kvalitu PVC i lepidla a především dostupné šíře rolí od 1,06 

do 1,55 m. Setkal jsem se i se zákazníky, kteří tento materiál, 

protože je poměrně pružný, používají k celopolepu doprav-

ních prostředků. Byť k tomu tato fólie není vůbec určená, 

natož doporučená, šikovné ruce to zřejmě mohou zvládnout. 

Já osobně ji vřele doporučuji pro jakoukoliv středně- až 

dlouhodobou aplikaci na rovných nebo mírně zaoblených 

plochách.

bannery

Nebyla by to pořádná kápézetka, kdyby se v ní neschovával 

alespoň jeden banner. Ve chvíli, kdy zatoužíte po kvalitním 

tisku na pěkný zářivě bílý PVC frontlit, sáhněte po materiálu 

Verseidag Seemee Frontlit Standard. Udělejte svému tiskaři 

radost. Banner má velmi dobrý coating přijímající solventní 

i latexové inkousty. Barvy jsou syté, ostré, věrné a především 

– banner je litý a v krajním případě i potisknutelný z obou 

stran, byť je každá strana jinak hladká.

PaPíry

A co papír, ptáte se. Zkuste Neschen Solvoprint Satin Paper 

240. Pevný elegantní saténový papír s vyšší plošnou hmot-

ností, ale s cenou pod 50 Kč/m². To je skutečný bestseller. 

Umožňuje velmi detailní kresbu, takže naši servisní technici si 

jej s oblibou berou ke kontrole tiskových hlav, protože skvěle 

reprodukuje i ty nejtenčí linky „nozzle check“ testů.

Desky

Poslední dva materiály, které bych chtěl vyzdvihnout 

na základě své osobní zkušenosti, jsou deskové materiály 

Forex Classic a KAPA. A teď pozor, mluvím výhradně o ori-

ginálu, ne o nějaké náhražce, kterou výrobce drze označuje 

za Kapu. Pravý Forex a pravá Kapa. Legendy v oblasti pěně-

ných a lehčených desek. Nedostižné materiály co do pev-

nosti, kvality povrchu, jeho bělosti a především rovinnosti, 

se kterou se levnější alternativy často potýkají. Materiály, 

které se nedají s „máslovými“ a mnohdy zažloutlými deskami 

různých asijských výrobců vůbec srovnat.

Možnost volby

Všechny tyto materiály, které jsem možná i trochu z nostal-

gie, vyzdvihl, mají jedno společné. Je na ně spoleh. Záleží 

vám na kvalitě? Je spolehlivost to, co hledáte? Nestavíte 

výrobu jen na ceně? Pak jsou vhodné právě pro vás a já vám 

s nimi přeji úspěšnou sezónu 2012.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard. bachora@hsw.cz 

A znáte tenhle?

  Při použití dlouhodobě ověřených materiálů si můžete být jisti 

výsledkem a to je často cenější než několik ušetřených desetikorun
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  Rothschild Palace 

je i dnes centrem 

společenského dění 

  Tapeta Afrika

  Atraktivní celopolep 

místnosti – strop...

  ...a stěny

Luxus pro vinárnu 
v Rothschild Palace

Spolu s průmyslovým rozmachem Vítkovic rostla 

v tomto městě i potřeba reprezentačních prostor. 

Proto byl v roce 1887 postaven palác z režného zdiva 

ve tvaru písmene „U“. Dnes se tato budova rovněž 

stává centrem společenského dění a zdejší vinárna 

svým návštěvníkům nabízí to nejlepší z celého světa. 

Toto poselství má zdůraznit i interiér vinárny, působivě 

upravený pomocí digitálně potištěných tapet.

Palác, postavený podle projektu architekta Hanse Ulricha, byl 

již na začátku 20. století centrem společenského a obchod-

ního života, sloužil především všem obchodním návštěvám, 

které přijížděly do Vítkovických železáren. V hlavní budově se 

dochovala také kancelář průmyslníka a vlastníka Vítkovických 

železáren Salomona Meyera, svobodného pána Rothschilda. 

Vinárna je nyní umístěna v prvním patře komplexu a nabízí 

výběr z široké nabídky luxusních vín a doutníků.

ZacHovat Genius loci

Myšlenka upravit interiér spojila k realizaci tři společnosti. 

Grafický design zajistila společnost PK Atelier, tisk realizovala 

firma Factory velkoplošný tisk a aplikaci potištěných tapet 

specialisté z TapetPro. 

Pavel Kozelek, majitel PK Atelier, k zadání uvádí: „Bylo 

důležité k realizaci přistoupit s ohledem na celý objekt 

a jeho atmosféru. Budova Rothschild Palace je od roku 

1958 zapsána do seznamu kulturních památek ČR, a tak 

bylo nutné respektovat existující stav. Využít stěny a strop 

k aplikaci grafiky se ukázalo jako velmi působivé řešení, 

které atmosféru místa ještě umocňuje. Motiv mapy světa byl 

vybrán s ohledem na nabízený sortiment exkluzivních vín, 

doutníků a exotických lahůdek. Strukturovaný povrch tapety 

ještě zvýraznil pečeť luxusu, který daný prostor s názvem 

Pirate Shop získal.“

vHoDně Zvolený Materiál

Projekt Pirate Shop v objektu Rothschild Palace je podle 

Marka Němčíka ukázkou velmi dobré kooperace speciali-

zovaných firem. „Nápad je dílem grafického ateliéru, který 

se na nás obrátil jako na specialistu v oboru velkoplošného 

tisku. Společně s naším dodavatelem, společností HSW 

Signall, jsme pro tento projekt vybrali digitálně potisknutelné 

tapety Neschen Erfurt Wallpaper, které se aplikují jako běžné 

tapety, neobsahují PVC a svým strukturovaným povrchem 

dokážou zatraktivnit polepené plochy. Samotnou aplikaci 

tapet realizovali kolegové z firmy TapetPro, kteří mají dosta-

tek zkušeností a umí zakázku realizovat mnohem rychleji, 

než kdybychom to zkoušeli s našimi pracovníky, kteří pracují 

spíš se samolepicími fóliemi a textilem,“ je přesvědčen Marek 

Němčík.

tecHnické PoDrobnosti 

Zadavatel si vybral grafický návrh, jehož dominantním 

prvkem je stará mapa světa, laděná do odstínu hnědé, 

korespondujícího s barvou nábytku v místnosti. Takto konci-

povaný návrh kladl velký důraz na vysokou kvalitu tiskového 

provedení.

Použita byla tapeta Neschen Erfurt Wallpaper, vyrobená ze 

směsi netkané textilie a celulózy s výrazně strukturovaným 

povrchem. Tapety Erfurt umožňují ekologické tapetování bez 

PVC a zároveň ponechávají stěnám možnost „dýchat“. Je to 

materiál s plošnou hmotností cca 190 g/m2, který se aplikuje 

pomocí lepidla pro těžké tapety. Tisk na materiál v šíři 75 cm 

byl proveden na tiskárně Mutoh Valluejet eco solvetními 

inkousty. Celkově šlo o tisk 98 m2.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 



Textil je velmi vděčné médium pro velkoplošný digitální tisk. 

Ve srovnání s PVC bannerem je nejenom ekologičtější, ale 

především mnohem přirozenější. Jeho elegance však vynikne 

až po správném napnutí. 

Hliníkové rámy Textil Frame jsou pohodlnou cestou, jak 

z grafiky na textilu vytvořit působivý prvek. Designéři bel-

gické firmy Cosign zvolili profily z eloxovaného hliníku jako 

dostatečně pevný základ a esteticky vhodné řešení.

systéM naPínání

Samotný profil je jednostranný s šířkou 45 mm a tloušťkou 

v místě uchycení grafiky 26 mm. Dodává se v délce tři metry, 

ale lze jej formátovat do libovolných menších rámů či nasta-

vovat do větších.

Spojuje se po seříznutí okraje do 45° úhlu pomocí rohových 

spojek. Vznikne tak rám, který je díky komorové konstrukci 

profilu dostatečně tuhý a na okraji vytvoří vyvýšenou drážku. 

Na příslušně naformátovaný textil se po okrajích našije 

profilovaná páska z transparentního nylonu. Ta se zasune 

do drážky a tím se textil dostatečně vypne. Je potřeba 

věnovat pozornost přesnému formátování a správnému šití, 

aby se textil nevlnil.

Napínací profily 
Cosign Textile Frame

Po tom, co společnost Hexacomb uvedla novou verzi 

svých oblíbených desek Falconboard, můžete jejich 

novou kvalitu vyzkoušet i u nás. Vývoj byl soustředěn 

na ještě lepší uplatnění v segmentu POP, a proto 

dostaly povrch upravený pro nejlepší tiskové výsledky.

Recyklovatelné papírové ekologické voštinové desky 

Falconboard jsou určeny pro výrobu grafických displejů a růz-

ných konstrukcí v segmentu POP. Nyní mají bělejší povrch 

a poskytují lepší tiskové výsledky.

lePší Přilnavost inkoustu

Bělejší povrch zajišťuje lepší kontrast, kromě toho se zlepšila 

i přilnavost inkoustů. Pro výrobu POP/POS předmětů je 

výhodou rovněž snadnější tvarové zpracování pomocí drážek. 

Standardní velikosti desek nové řady Falconboard jsou 

1220 × 2440 mm a 1400 × 3050 mm s tloušťkou 16 mm.

PoraDenství najDete u HsW siGnall

K deskám Falconboard je k dispozici bohaté příslušenství 

v podobě krycích pásek na okraje, rámovacích profilů, 

šroubů, závěsů a podobně. Distributorem desek Falconboard 

je naše společnost a rádi vám předvedeme možnosti, které 

papírové voštinové desky nabízejí. Poskytneme vám i veškeré 

poradenství ohledně dalšího zpracování tohoto materiálu.

Desky Falconboard s vylepšeným povrchem

  Rám je díky komorové konstrukci profilu dostatečně tuhý a na 

okraji vytvoří vyvýšenou drážku

  Do té se zasouvá textil obšitý páskou z transparentního nylonu

  Dokonale vypnutý textil zní jako buben a působí velmi elegantně

  Nová řada desek Falconboard nabízí ještě lepší tiskové výsledky



18   19 p ř e d s t a v u j e m e

  Generální a ekonomický 

ředitel s naším maskotem 

(maskot je uprostřed) 

  Na kole by to možná 

bylo lepší, ale procházku si 

Marek taky umí užít

Marek anGelis

Pozici generálního ředitele HSW Signall převzal 

v roce 2007, do té doby byl jedním z jednatelů naší 

společnosti. Dlouhodobě se specializuje především 

na průmyslové technologie a je uznávanou autoritou 

v oboru velkoplošného digitálního tisku. Publikuje 

v odborném tisku a přednáší na oborových seminářích.

Jak bys zhodnotil těch pět let, co třímáš kormidlo HSW 

Signall? 

Jako úspěšných pět let, kdy jsem mohl dělat práci, která mě 

baví, s lidmi, které mám rád. Nový letopočet se začal počítat 

od roku 2009 a HSW Signall od té doby vykazuje neustálý 

růst. Naše orientace na řešení s vysokou přidanou hodnotou 

se ukázala jako správná, byť není snadné ji prosazovat.

Co se změnilo v důsledku krize a jak to poznamenalo 

signmaking do budoucnosti?

Krize nám dovolila uskutečnit změny, které bychom dříve 

neměli odvahu přijmout. Do oboru přinesla mnoho nejistoty, 

ale také otevřela mnoho nových příležitostí. Krize, nejenom 

v našem oboru, výrazně zkomplikovala plánování ve středně- 

a dlouhodobém horizontu.

Nestýská se ti trochu po obchodu, kterému jsi mohl 

před nástupem do funkce věnovat podstatně více času?

V rámci své funkce jsem měl přímo na starosti finance. 

Od začátku roku si moji funkci ekonomického ředitele 

převzal Jarda Strnad. Jsem pyšný na to, že společnost je 

finančně ve výborné kondici, a těžko se mně opouštějí lidé 

v oddělení financí. Na druhou stranu chci uvolněnou kapaci-

tu věnovat obchodu. Srdcem jsem obchodník, obchod mám 

rád a těším se, že strávím více času se zákazníky.

Anketa:

Oblíbená hudba: Pink Floyd, Miles Davis

Nejoblíbenější kniha: Cormac McCarthy – Cesta

Nejoblíbenější jídlo: chléb pane compagnolo, sýr pecorino, 

olej, olivy 

Záliby: kolo, tenis, cestování, filmy, hudba

Oblíbený citát či přísloví: nemám 

Tři věci, které bys chtěl mít s sebou na pustém ostrově: svoji 

rodinu, dost jídla a stále nabitý IPad

jaroslav strnaD

Před dvaceti lety byl jedním ze zakládajících členů 

firmy HSW Signware, jejímž sloučením s firmami Signall 

a Neschen vznikla současná firma HSW Signall. Během 

této doby se ve firmě angažoval externě při řešení 

speciálních projektů. Nyní nastoupil v plném nasazení 

na pozici ekonomického ředitele.

Co považuješ za svůj hlavní cíl?

Chci především přispět k tomu, aby naše firma HSW Signall 

byla i nadále lídrem v oboru, aby byla po ekonomické stránce 

zdravá, silná a stabilní. Spolu s kolegy z oddělení financí, 

nákupu a skladu se snažíme o co nejlepší servis pro naše 

obchodníky a v konečném důsledku i pro naše zákazníky. 

Máš bohaté zkušenosti z jiných průmyslových odvětví 

i ze signmakingu. Jak lze tvůj přehled využít ve firmě? 

Každé odvětví má samozřejmě svá specifika, ale zásadní eko-

nomická pravidla (a nejen ta) jsou univerzálně platná. Fakt 

je, že jsem měl příležitost pracovně navštívit „půlku světa“, 

dojednával jsem obchody s nejvyššími řediteli nadnárodních 

firem a řešil technické problémy s řadovými dělníky u pásu, 

musel jsem se naučit vidět problém očima těch shora i zdola. 

Jaké to je, šéfovat lidem, se kterými ses dříve setkával 

jako kamarád? Není to spíš nevýhoda?

V zásadě si nemyslím, že se lidé musí navzájem milovat, 

aby spolu mohli dobře pracovat. Jsem ovšem hluboce pře-

svědčen, že se musí navzájem ctít a respektovat a musí být 

ochotni navzájem komunikovat.

Anketa:

Oblíbená hudba: zvuky moře, déšť, ticho

Nejoblíbenější kniha: v poslední době mě nejvíc zaujala kniha 

o práci s názvem Svoboda v práci (nedoporučuji těm, kteří si 

chodí do práce zanadávat na práci, šéfa či podřízené) 

Nejoblíbenější jídlo: dršťky na jakýkoliv způsob 

Záliby: golf, kolo, plachetnice, cizí jazyky (pacalt poerkoelt – 

maďarsky dršťkový guláš)

Oblíbený citát či přísloví: Život je jeden z nejkrásnějších

Tři věci, které bys chtěl mít s sebou na pustém ostrově: no asi 

by mi stačila jedna – člun, abych mohl odplout, až by mě to 

tam přestalo bavit

Kdo je kdo v HSW Signall

  Jarda u kormidla –

tentokrát plachetnice



  Na letošním veletrhu 

FESPA Digital byla 

představena druhá 

generace latexových 

tiskáren řady HP 

Designjet. Model HP 

Designjet L28500 má 

pracovní šířku dokonce 

2,6 metru.

  Potisk tapet a úprava 

interiérů jsou velmi 

zajímavým trhem, 

na který uživatelé 

latexových tiskáren 

snadno dosáhnou. A 

je jedno, zda se jedná 

o interiéry komerční...

  …nebo soukromé.

Zbavit se staré, přivézt si novou v latexu, a ještě dostat 

50 tisíc Kč? To není fantazie, ale reálná možnost 

ve světě velkoplošných tiskáren. Společnost HP v rámci 

svého oficiálního podpůrného programu s příhodným 

názvem HP – zbavte se staré! nabízí výhodnou výměnu 

starých solventních tiskáren za moderní latexové. 

Nemusím snad zdůrazňovat, že je mezi námi hodně 

těch, kterým tato vzrušující výměna přišla vhod 

a s radostí ji využili.

O latexových tiskárnách společnosti Hewlett – Packard toho 

bylo za poslední období napsáno poměrně dost. Zvláště pak 

od konce roku 2011, kdy byla představena již druhá generace 

latexových inkoustů a s tím i druhá generace velkoformáto-

vých tiskáren tohoto světoznámého výrobce. O nesporných 

kvalitách, nových možnostech a v neposlední řadě ekologic-

ké šetrnosti této relativně nové technologie jsme vás už zor-

ganizovanými workshopy, výstavou a v časopise dostatečně 

informovali. Teď je čas, aby o svých zkušenostech promluvili 

uživatelé nových tiskáren. Položili jsme jim tyto otázky: 

1  Proč jste si vybrali právě latex?

2  Pro jaké zakázky ho využíváte a jak jste s výsledky 

spokojeni vy a vaši zákazníci?

3  Co je u vás (kromě latexu) nového?

jiří něMec

spolumajitel, VVD, veletrhy–výstavy–design, s. r. o., 

Praha

1  Pro latex jsme se rozhodli po promo akci pořádané 

firmou HSW. Na této prezentaci jsme zjistili, že to je přesně 

tiskárna, kterou potřebujeme. Akční cena a nabídka „vyměň-

te starou za novou“ podpořily naši volbu.

2  Tiskárnu máme jeden měsíc. Během tohoto období jsme 

potiskli skoro 1000 m2 grafiky. Většinou tiskneme na samo-

lepku, ale dobré zkušenosti jsme udělali i se Solvotexem 

a translucentními a transparentními materiály. Kvalita tisku 

nám i našim zákazníkům naprosto vyhovuje.

3  Nové jsou zakázky. A to především pro velké výstavářské 

firmy jako MIBA, ABASATELIER, ETNAEXPO, MAC atd. Jsou 

to projekty, vizualizace a animace výstavních stánků. A samo-

zřejmě se jedná o komplexní realizace grafiky na stánky 

od návrhu po výrobu.

luDěk solFronk

spolumajitel, G-DESIGN CZ, s. r. o., Karlovy Vary

1  Naše firma, jeden z průkopníků velkoformátového tisku 

u nás, potřebovala opět něčím oživit. Volba logicky padla 

na novou technologii, tedy latexový tisk. 

2  Jako každá technologie má i latex své slabiny, naštěstí 

pro nás prozatím převládají jen klady. Tušili jsme, co očeká-

vat, a to se nám na 90 % potvrdilo. Obrovskou výhodou je 

okamžitě suchý výtisk s opravdu velkou odolností. Skvělý 

je také potisk různých látek, tapet a speciálních papírů. 

Používáme jej tedy hlavně pro potisk speciálních materiálů, 

kde jiné naše technologie pokulhávají... Samotné výsledky 

v oblasti, pro kterou ho využíváme, jsou zatím naprosto 

perfektní.

3  Bohužel asi jako všude i u nás se projevuje odliv zakázek 

související s tzv. ekonomickou krizí. Firma se tedy zcela 

logicky začala specializovat. „Obyčejných“ velkých tisků je tu 

více než dost, a proto také latex! Prostě, něco navíc oproti 

konkurenci. Také jsme rozvířili vody v oblasti vydávání knih, 

konkrétně uměleckých. Vydavatelství G-DESIGN CZ má 

za sebou dva opravdu velké projekty (Exlibris a Známková 

tvorba) v podobě knih Mistra Oldřicha Kulhánka, který 

patří jednoznačně k nejvýznamnějším světovým grafikům! 

Rozpracovány jsou pak i další projekty o grafickém umění. 

Zároveň také přibývá poptávka jak po sazbě odborných 

časopisů, tak po tvorbě webových stránek. Zde je dokonce 

poptávka vyšší, než jsme schopni klientům nabídnout. 

A firma patří i nadále k nejvýznamnějším v oblasti maloná-

kladového digitálního tisku v regionu. Ale jak jsem již uvedl, 

struktura zakázek se mění a specializuje.

roMan Piják

vedoucí výroby, PrintPoint, s. r. o., Praha

1  Latexová technologie dokáže pokrýt většinu typů 

našich stávajících zakázek a rozšiřuje nabídku aplikací oproti 

solventnímu a eko solventnímu tisku. Věříme, že zákazníci 

budou stále více požadovat ekologický tisk, který splňuje 

přísná pravidla pro používání v prostorách škol, nemocnic, 

prodejnách a vůbec v interiéru.

Latex nabízí širší možnosti v potisku moderních materiálů, 

jako jsou třeba textilie, které najdou uplatnění v zajímavých 

aplikacích, stále častěji vyžadovaných od zákazníků.

2  Latexový stroj zapadl do běžného provozu a tiskne 

každodenní zakázky, od obyčejných papírových plakátů přes 

banery až po samolepky na polepy výloh, aut a všeho, co je 

třeba polepit. Máme za sebou už i první zakázku na textilní 

bannery, což jsou zakázky, které jsme dříve na solventu neu-

měli. Zákazníci si kvalitu výstupů pochvalují a latex i z našeho 

pohledu představy a očekávání zatím plní. 

HP – zbavte se staré!
Kdo by neměnil?
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Čtenáři prestižního německého odborného časopisu 

zaměřeného na maloobchod – Handelsjournal – ocenili 

v anketě samolepicí fólii Neschen Solvoprint Easy 

Dot 100 PE. V kategorii Top Produkt Handel 2012 jí 

přisoudili třetí příčku. Na druhém místě se umístily 

magnetické regálové systémy od firmy Helia Ladenbau 

a zlato patří kampani Fizzy Beast pro minerální vodu 

Perlquell od společnosti Ball Packaging Europe.

Pro Neschen je to po prestižní ceně Viscom Best of 2011 

Award další významné ocenění tohoto produktu. Bronzová 

cena Top Produkt Handel 2012 je pro firmu možná stejně 

významná, protože je ohlasem dobré zkušenosti přímo od 

čtenářů z oblasti maloobchodu. 

vítěZí Praktičnost

„Svět maloobchodu ocenil přidanou hodnotu, kterou tato 

samolepicí fólie určená k velkoplošnému digitálnímu tisku 

přináší,“ zdůraznil Frank Seemann, marketingový a komuni-

kační manažer společnosti Neschen, a pokračoval: „Ocenění 

jednoho z našich produktů je rovněž oceněním úspěšné 

práce, kterou odvádějí kolegové v oddělení vývoje.“ 

Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE může aplikovat zcela 

nezkušený člověk i bez použití stěrky. Vzduchové kanály, 

které se vytvoří díky bodově nanesenému lepidlu, zabraňují 

tvoření vrásek na povrchu média a složení lepidla umožňuje 

grafiku v případě potřeby snadno přemístit.

žáDejte u HsW siGnall

Fólii chválí i náš marketingový ředitel Richard Bachora: 

„Grafiku lze snadno odstranit téměř ze všech povrchů, a to 

beze zbytků lepidla. Díky tomu je Neschen Solvoprint Easy 

Dot 100 PE ideálním médiem pro krátkodobé nasazení, jako 

jsou akce, veletrhy či pro aplikaci v showroomech, kde jsou 

rychlost aplikace a čistota klíčovými požadavky. Ostatně, 

mohli jste ji vidět na našem stánku na veletrhu Reklama – 

Polygraf.“ Snadnou aplikaci a odstranění si můžete vyzkoušet 

na vzorcích v našich showroomech v Praze, Brně a Košicích.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

  Latexové tiskárny se dobře 

osvědčily i při tisku grafiky na 

dopravní prostředky 

3  Na začátku dubna jsme se přestěhovali do nových 

výrobních prostor, ve výrobě máme lépe zorganizované 

workflow velkoplošného i digitálního archového tisku, včetně 

následného knihařského zpracování. Novými výrobními pro-

story a novou technologií jsme ještě flexibilnější a nabízíme 

zákazníkům široké spektrum tiskových služeb od velkoploš-

ného tisku přes signmaking po malonákladový archový tisk. 

není „latex“ jako „latex“

Perspektivní budoucnost latexové technologie dokládá nejen 

statistika devíti tisíc instalovaných strojů HP za dva roky 

monopolní výroby, ale i (byť opožděná) reakce konkurenč-

ních výrobců. Ti nyní začínají uvádět vlastní tiskové stroje 

postavené na této technologii. 

Konkurence nejdříve zvolila vyčkávací strategii a přesvědčo-

vala své zákazníky o tom, že latex je slepá ulička. Po dvou 

letech úspěchu firmy HP nyní překotně uvádí svá vlastní 

latexová řešení. Bude však možné dohnat dvouletý náskok 

ve vývoji a konkurovat praxí neověřenou tiskárnou již druhé 

generaci latexového inkoustu a tiskáren HP? 

Řešení zatím představila firma Mimaki, která předvedla svůj 

model vycházející z konstrukce solventních tiskáren. Tady 

pouze vyvstává otázka, zda je pro tiskaře zajímavé investovat 

do dražší a užší tiskárny s vyššími tiskovými náklady na m2. 

Konstruktéři z Mimaki využili piezoelektrických tiskových 

hlav, které vyžadují denní údržbu a jsou velmi drahé. Tisk 

bílým inkoustem, který je hlavním argumentem, zase podle 

zveřejněných údajů dramaticky snižuje produktivitu.

Michal Kováč,

HW & SW obchodní manažer 
michal.kovac@hsw.cz  

   Frank Seemann 

(uprostřed), marketingový 

a komunikační manažer 

společnosti Neschen, 

přebírá ocenění od redakce 

časopisu Handelsjournal

Neschen znovu zabodoval



Informáciu o investícii firmy LAVACOM SK, s. r. o., 

do UV tlačiarne HP Scitex FB 700 sme vám priniesli 

v HSW infe 3 z roku 2011. Odvtedy firma významne 

rozšírila svoj technologický park i priestorové zázemie. 

V súčasnosti sa zdvojnásobili priestory jej sídla 

a prakticky aj počet zamestnancov. Firma sa stala 

prvým používateľom latexovej tlačiarne HP Designjet 

L28500 s pracovnou šírkou 2,6 metra. Predstihla tak 

firmy nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.

„Latexová technológia druhej generácie nám poskytuje 

významný kvalitatívny náskok v porovnaní s konkurenciou,“ 

konštatuje Ladislav Várady, majiteľ reklamnej agentúry

LAVACOM.

roZHoDol roZMer

V priebehu roka k flatbedu HP Scitex FB 700 pribudol aj 

HP Scitex FB 500 a vo februári tohto roku samozrejme aj 

latexová rolová tlačiareň HP Designjet L28500. „Zdvojenie 

flatbedov zvýšilo produkčnú kapacitu v oblasti kvalitných 

tlačových výstupov. Naše súčasné priestorové kapacity nám 

zatiaľ nedovoľujú inštalovať priemyselný stroj, ale stali sme 

sa u zákazníkov známi ako poskytovatelia najkvalitnejšej 

tlače. Latexová tlačiareň presne zapadá do tejto línie a musím 

skonštatovať, že nás opäť posunula dopredu. Pre model HP 

Designjet L28500 jednoznačne hovorila pracovná šírka 2,6 

metra a pomerne malé nároky na pracovný priestor. To bolo 

tiež veľmi dôležité, lebo v súčasnosti sú v jednej miestnosti 

oba flatbedy aj latex. Kvalita tlače na široké médiá nám 

priniesla veľa zaujímavých zákaziek, rovnako ako možnosť 

prakticky ihneď po vytlačení s grafikou ďalej pracovať,“ 

pokračuje Ladislav Várady.

nové trHy

Latexová technológia otvorila spoločnosti nové trhy, 

predovšetkým v oblasti interiérových aplikácií. Veľmi dobré 

výsledky tlače na textil a široká paleta tapiet dovoľujú firme 

ponúkať netradičné interiérové dekorácie. 

FirMa ako sHoWrooM

Samotné sídlo spoločnosti sa rýchlo premieňa na veľký 

showroom, kde zákazník nájde ukážku širokého uplatnenia 

výstupov z latexovej tlačiarne. Už na parkovisku si návštevník 

všimne okennú grafiku na všetkých presklených plochách. 

Pri vstupe do budovy neuniknú pozornosti dvere s polepom 

a veľká grafika na stene na recepcii. Podestu na schodoch 

ozvláštňuje podsvietená fotografia vytlačená na textil 

a napnutá v hliníkovom ráme.

Flotila firemných áut je tiež na rade, pretože firma výrazne 

komunikuje svoje služby v oblasti dizajnového polepu áut 

aj pre širokú verejnosť. „Túto službu komunikujeme aj 

prostredníctvom billboardovej kampane,“ vysvetľuje Ladislav 

Várady. „Kombinácia grafiky a špeciálnych fólií je zaujímavá 

nielen pre firemnú komunikáciu. Obracajú sa na nás zákaz-

níci aj zo strany širokej verejnosti. Snažíme sa zákazníkom 

ukázať všestrannosť latexovej technológie, ktorá poskytuje 

vysokú kvalitu tlače a veľkú variabilitu aplikácií. Uplatnenie 

na nových trhoch je určite jednou z ciest, ako sa vyhnúť 

vražednej cenovej vojne v oblasti bežnej potlače bannerov.“

tlač Pre PreZiDenta

Prezident Rudolf Šuster je veľkým fanúšikom fotografie 

a s jeho tvorbou sa môžete často stretnúť na rôznych podu-

jatiach. Výstupy z latexovej tlačiarne veľmi ocenil a na nedáv-

nej prezentácii jeho fotografií sa verejnosť mohla zoznámiť aj 

s kvalitou výstupov z latexovej tlačiarne na fotopapier. 

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

LAVACOM
priekopníkom v latexe
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  Už na parkovisku si návštevník všimne okennú grafiku na všetkých 

presklených plochách

  1/ Latexová tlačiareň HP Designjet L28500 je umiestnená v jednej 

miestnosti spolu s flatbedmi HP Scitex FB 700 a FB 500

2/ Stena na príjme zákaziek slúži ako reklama

3/ Podsvietená fotografia ozvláštňuje schodisko

   Všetky dvere vo firme majú rovnakú neprehliadnuteľnú grafiku



  Znásobená kapacita 

skladu umožní poskytnúť 

zákazníkom flexibilnejšie 

služby

  Dostatočná priestorová 

rezerva dovoľuje pohodlnú 

manipuláciu s tovarom

  Súčasťou otvorenia bol 

aj workshop venovaný 

latexovej technológii

  Ukážky laminácie

  Nové funkcie 

programu Onyx  urobia 

z „obyčajného“ rezacieho 

plotra absolútne dokonalé 

a produkčné zariadenia pre 

finišing

  Vďaka modernej 

formátovacej píle 

dokážeme aj tie najväčšie 

dosky rozdeliť na menšie 

časti

Nové priestory v Košiciach

Dňa 25. 4. 2012 sme slávnostne otvorili presťahovanú 

pobočku našej spoločnosti v Košiciach. Adresa sa 

zmenila len v čísle, pretože HSW Signall Košice stále 

sídli na ulici Južná trieda, teraz však číslo 78. Nové 

skladové priestory s výrazne vyššou kapacitou pomôžu 

zlepšiť služby zákazníkom z východnej polovice 

Slovenska.

Po skúšobnej prevádzke, ktorá sa v nových priestoroch roz-

behla od 17. apríla, sa nové sídlo košickej pobočky dočkalo 

slávnostného otvorenia. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil 

aj workshop zameraný na latexovú technológiu a následné 

spracovanie výtlačkov.

kaPacita sklaDu

Nové skladové priestory majú podlahovú plochu vyše 

300 m2 a svetlú výšku 6 metrov. Vďaka tomu sa mohol zvýšiť 

predovšetkým objem a sortiment skladovaných doskových 

materiálov a zlepšila sa manipulácia s dlhými a ťažkými 

rolami pre priemyselné tlačiarne. Okrem pohodlnej obsluhy 

vysokozdvižným vozíkom sa uľahčila aj manipulácia s doska-

mi pri formátovaní.

väčší sHoWrooM

V porovnaní so starým sídlom pobočky sa zdvojnásobila aj 

plocha showroomu, takže teraz si zákazníci môžu prezrieť 

rozsiahlu galériu tlačových médií i doskových materiálov, 

ktorá je doplnená dvoma tabuľami s prezentáciou s možno-

sťou kombinácie prvkov orientačného hliníkového systému 

Cosign. 

Z technológií tu teraz uvidíte latexovú tlačiareň HP Designjet 

L25500, laminátor Flexilam R160 Eco a rezací ploter Summa 

S120. Oveľa vyšší komfort teraz dokáže poskytnúť aj samot-

ná predajňa.

WorksHoP

Po slávnostnom strihaní pásky a privítaní hostí sa začal 

workshop, ktorého prvý blok bol venovaný latexovej tech-

nológii. Praktické ukážky, kam bola zaradená aj tlač grafiky 

z dát prinesených účastníkmi, boli zamerané na potlač 

špeciálnych materiálov. Okrem bavlneného plátna a strečovej 

látky to bol napríklad aj backlitový film a liate fólie pre polep 

automobilov.

Po ukončení prvého bloku sa asi tri desiatky hostí odobrali 

na prehliadku skladu a nového sortimentu. Tento čas využila 

cateringová spoločnosť na prípravu rautu. Po občerstvení 

pokračoval workshop ukážkou laminácie na strojoch Seal 54 

EL a Flexilam R160 Eco.

Posledný blok bol venovaný možnostiam, ktoré pre funkciu 

Print & Cut prináša tlačový softvér Onyx a ako možno 

na efektívny finišing využiť rezacie plotre Summa s optickým 

pozičným systémom.

Predviedli sme aj jedinečnú funkciu plotrov Summa, keď je 

možné vyrezávať automaticky rôzne zákazky na potlačenej 

rolke bez zásahu obsluhy. Optický pozičný systém v spolu-

práci so SW Onyx načíta pomocou čiarového kódu postupne 

všetky informácie o zákazkách, ktoré automaticky vyreže. 

Tým sa z „obyčajného“ rezacieho plotra stáva absolútne 

dokonalé a produkčné zariadenie pre finišing.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 
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  Plotry Summa  

obsahují velmi 

propracovaný řídicí 

počítač, který dovoluje 

jednoduché řezání 

vinylových samolepicích 

fólií, ale také správu 

a řízení výroby větších 

zakázek

Onyx CutServer ve verzi 10.2 
efektivní výroba tisku s ořezem

V dubnu 2012) uvedla firma Onyx, výrobce programů 

pro řízení velkoformátových tiskáren, novou verzi 

svého vlajkového produktu Onyx RIP, označenou X10 

build 10.2. 

Kromě nových vylepšení v oblasti tisku obsahuje 

inovovaný modul pro řízení řezacích pracovišť Onyx 

CutServer. Zlepšení se významně projevilo v práci 

s populárními řezacími plotry Summa.

Plotry Summa samy o sobě obsahují velmi propracovaný 

řídicí počítač, který dovoluje kromě vlastního jednoduchého 

řezání vinylových samolepicích fólií i správu a řízení výroby 

větších zakázek, skládajících se z opakovaných operací ořezu 

tištěných motivů s využitím optického sesazování OPOS. 

Z těchto důvodů právě větší výrobci takovýchto zakázek volí 

plotry Summa. Zatím se úspěšně používá funkce poloauto-

matického zpracování kopií na roli, dále poloautomatické 

zpracování archových zakázek a nově, s využitím programu 

Onyx CutServer, i poloautomatické zpracování různých 

zakázek vytištěných postupně na roli.

onyx cutserver

Nejprve tedy malé zopakování, co Onyx CutServer vlastně 

umí.

Onyx CutServer slouží k řízení řezacích plotrů při ořezu před-

tištěných motivů z Onyx RIPu. Při tisku dojde k automatické-

mu doplnění pomocných značek pro optiku řezacího plotru 

včetně čárového kódu pro identifikaci zakázky a k vytvoření 

řezacích dat pro Onyx CutServer.

Zde je základní pohled na pracovní plochu programu Onyx 

CutServer nastaveného pro řízení řezacího plotru Summa 

(obr. 1).

V levém sloupci jsou k výběru soubory k řezání, uprostřed 

se zobrazují ořezové křivky a v pravé části je sloupec pro 

nastavení, co a jak řezat. Je možné mít řezací data ve vrst-

vách, každá vrstva může mít jiné parametry řezu, můžeme 

měnit pořadí vrstev a tím postup řezání. Lze také myší vybrat 

část motivu pro řezání, zakládat nové vrstvy a objekty tam 

přesouvat. Po nastavení parametrů pak jednoduše stiskem 

tlačítka Řezat nyní odešleme data do plotru pro klasickou 

sekvenci detekce optických značek a postupné řezání objek-

tů v pořadí podle vrstev.

Nově je ve verzi 10.2 nastavení funkce Summa flex cut, tedy 

náhradní výsek pomocí řezacího nože v plotru, kdy linka 

výseku je tvořena plně proříznutým materiálem s malými 

můstky (o délce zhruba 0,5 mm), které dovolí nakonec jed-

noduché vyloupnutí motivu. Ke každé vrstvě jsou nastaveny 

parametry řezání (obr. 2).

Vlevo je nastavení pro řezání samolepicí fólie, tedy hlavně 

rychlost a přítlak. Vpravo je nastavení se zapnutou funkcí 

flex cut, kde jsou další parametry pro výsekovou linku. Tak 

je možné nastavit si s pomocí vrstev postup výroby zakázky, 

kde se nejprve provede ořez jednotlivých nálepek a na závěr 

výsek aršíku flex cutem.

využití čárovéHo kóDu

Novou funkcí ve verzi 10.2 u plotrů Summa je práce se 

speciálním čárovým kódem Postnet, který plotry Summa 

umějí načítat pomocí svého OPOS čidla. Při tisku grafiky se 

Summa OPOS značkami doplňuje tiskový program Onyx RIP 

10.2 do tisku před zakázku automaticky identifikační Postnet 

čárový kód, vždy unikátní pro každou zakázku (obr. 3).

Tak lze tisknout na roli materiálu postupně různé zakázky 

k následnému ořezu, opatřené čárovým kódem Postnet. 

Data k řezání se zároveň s tiskem zobrazují v okně Onyx 

CutServeru. Pak stačí nastavit řezací plotr pro výstup do sou-

1
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  Na roli materiálu lze 

tisknout postupně různé 

zakázky k následnému 

ořezu. Tiskový program 

Onyx RIP 10.2 automaticky 

doplňuje pro každou 

zakázku unikátní 

identifikační Postnet čárový 

kód. 
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boru do zvoleného adresáře a místo řezání se uloží povely 

pro řezací plotr do souboru s názvem podle čárového kódu 

(obr. 4). Pro vlastní řezání se použije program Summa Cutter 

Control s modulem Barcode Server, který je součástí každého 

plotru Summa. V tomto programu se jen nastaví adresář 

s uloženými soubory z Onyx CutServeru a lze zahájit práci. 

Do řezacího plotru založíme roli s vytištěnými zakázkami 

opatřenými čárovým kódem. V Barcode Serveru stiskneme 

start, plotr nás na displeji vyzve k najetí nožem na čárový kód 

a pak už proces pokračuje automaticky (obr. 5).

Plotr načte čárový kód, z adresáře se vyberou správná řezací 

data, načtou se OPOS značky, provede se řezání a hned 

potom hledá plotr za hotovou zakázkou další čárový kód, 

načte ho, vybere data atd., dokud jsou data nebo motivy 

na materiálu. Zakázky od sebe nemusí mít přesný odstup 

(obr. 6). 

Na první pohled to vypadá složitě, používáme vlastně 

postupně tři programy – Onyx RIP, Onyx CutServer a Summa 

Barcode Server. Tento postup asi nepoužijeme pro výrobu 

jedné či dvou zakázek. Osvědčí se však v hromadné výrobě, 

kdy je třeba zpracovat řadu odlišných zakázek vytištěných 

za sebou na jedné roli materiálu. Stačí postup jednou nasta-

vit a díky unikátnímu kódu pro každou zakázku se minimali-

zují chyby a výroba se zefektivní.

Václav Poselt,

technický specialista HSW Signall 
vaclav.poselt@hsw.cz  

54

6



Tak jako každá lidská činnost je i aplikace 

potisknutelných tapet záležitostí dlouhodobé praxe, 

zkušeností a především zručnosti aplikátora, kterou 

nelze získat ze dne na den. I tak se ale snažíme 

předložit vám co nejkomplexnější seznam informací 

jak s tapetami pracovat, na co si dát pozor a čeho se 

vyvarovat.

Tento stručný článek si neklade za cíl postihnout úplně 

všechny eventuality a případné problémy vznikající při apli-

kaci potisknutelných tapet. Vycházíme ze současného stavu 

technického vývoje podle svých zkušeností a zkušeností 

našich partnerů. Níže uvedené údaje mají formu obecných 

doporučení a vzhledem k podmínkám zpracování a užití 

produktů třetích stran, na něž nemáme v dalším zpracování 

žádný vliv, doporučujeme v každém případě před ostrou 

aplikací provést jeden nebo více dostatečných testů. 

PříPrava PoDklaDu

Námi prodávané digitálně potisknutelné tapety mohou být 

použity na všech běžných interiérových stěnách, které jsou 

vhodné k tapetování obecně. To znamená, že povrch stěny 

by měl být pečlivě připravený a musí být suchý, čistý, pevný, 

soudržný, mírně absorbční a hladký.

staré taPety a nátěry

Před aplikací tapet vždy odstraňte všechny staré tapety 

a zbytky nátěrů, které ke stěně již nepřilnou. 

silně savý PovrcH

Na silně savé povrchy naneste podkladový nátěr – penetraci 

– a nechte zaschnout. Penetrace chrání povrch stěny před 

poškozením, ale především reguluje její savost. Existují 

i speciální penetrace na sádrokarton nebo na beton (např. 

Metylan Penetrační nátěr).

Hrubé nebo PoškoZené stěny

Vždy před tapetováním proveďte kontrolu polepovaného 

povrchu, abyste se ujistili, že stěna není vlhká, prašná, s uvol-

ňujícími se částmi nebo s jinými poškozeními a vlastnostmi, 

které mohou snížit životnost vámi aplikované tapety. K vypl-

nění prasklin a k vyrovnání stěny použijte vyplňovací hmotu 

na bázi sádry (např. Metylan Crack Filler).

taPetování

Je třeba brát v úvahu doporučení jednotlivých výrobců tapet 

a lepidel. S každým lepidlem se pracuje trochu jinak, s jedním 

je vhodné tapety namáčet a pak opatřit lepidlem, jiné 

lepidlo stačí nanést na stěnu a tapetu již ani neopatřujete 

lepidlem, ani nenamáčíte. Pracovní postup je vždy výsledkem 

kombinance lepidla a tapety a nemusí být pokaždé stejný. 

Opět na základě své zkušenosti a testů můžete postup 

modifikovat.

lePiDlo

K tapetování se používají speciální lepidla. V zásadě lze říci, 

že na potisknutelné tapety smíte použít výhradně lepidlo 

určené pro těžké a strukturované tapety. S obyčejným 

lepidlem na běžné papírové tapety nelze dosáhnout trvalého 

úspěchu a jeho použití nedoporučujeme.

Doporučujeme dvě základní lepidla značky Henkel.

Metylan Direct

 sypká forma k rozmíchání ve vodě

 možné použít jako penetraci silně savých povrchů

 po 3–5 minutách od rozmíchání připraveno k použití

 pro vliesové tapety

 

Metylan ovalit t

 hmota připravená ihned k použití

 jednoduše se nanášející „pasta“

 vysoká lepivost a odolnost proti vlhkosti

 pro tapety se zadní papírovou stranou

U každého z lepidel výrobce doporučuje jiný postup v závis-

losti na typu tapety.

taPeta nescHen solvoPrint WallPaPer P

Použité lepidlo Henkel Metylan Ovalit T

 PVC strukturované tapety Neschen s papírovou zadní stra-

nou aplikujete tak, že tapety navlhčíte, rovnoměrně potřete 

ze zadní strany lepidlem, poté je složíte jednou v polovině, 

zarolujete a necháte změknout cca 10 minut.

Jak zacházet 
s potisknutelnými tapetami
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  Spektrofotometr Barbieri 

Spectro LFP RT Series 3

 Pruh tapety přiložte na stěnu opatřenou lepidlem 

a přihlaďte pomocí tapetovacího válečku. Přiložte druhý pruh 

„na sraz“ a opět přihlaďte. Nožem zařízněte spad nahoře 

a dole.

 Grafiku můžete tisknout s přelepem, ale s tím, že přelep 

po přesném napasování na stěnu proříznete uprostřed 

a přebývající proužky materiálu ihned, ještě před zaschnutím 

lepidla, odstraníte. Výsledkem je opět grafika na sraz.

 Takto pokračujte až do konce tapetování.

taPeta nescHen solvoPrint WallPaPer nW a taPeta 

erFurt WallPaPer

Použité lepidlo Henkel Metylan Direct

 Lepidlo Metylan Direct naneste pomocí válečku přímo 

na stěnu v šíři prvních panelů + pár centimetrů navíc. 

Nenanášejte předem lepidlo na celou plochu stěny, kterou 

hodláte v budoucnu tapetovat.

 Pruh tapety přiložte na stěnu opatřenou lepidlem 

a přihlaďte pomocí tapetovacího válečku. Přiložte druhý pruh 

„na sraz“ nebo s přelepem a opět přihlaďte. 

Nožem zařízněte spad nahoře a dole.

 Grafiku můžete tisknout s přelepem, ale s tím, že přelep 

po přesném napasování na stěnu proříznete uprostřed 

a přebývající proužky materiálu ihned, ještě před zaschnutím 

lepidla, odstraníte. Výsledkem je opět grafika na sraz.

 Takto pokračujte až do konce tapetování.

Drobné oPravy

Drobné opravy provádějte pomocí lepidla Metylan na opravy 

(Naht und Reparatur Kleber).

oDstranění taPet

Tapety se odstraňují buď navlhčené, nebo bez navlhčení. 

Záleží na tom, jaký druh tapety jste použili. V případě 

Neschen Solvoprint Wallpaper s papírovým podkladem je 

třeba namáčet a podklad seškrabat ze zdi. 

V případě tapety s NW podkladem nebo tapet Erfurt se 

tapety strhávají v jednom kuse a je to možné i na sucho. 

K odstranění tapet lze také doporučit Henkel Metylan 

odstraňovač tapet.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard. bachora@hsw.cz 

Věrni svému dlouholetému zaměření na kvalitu 

tištěných výstupů využíváme k měření profilů 

nejnovější spektrofotometr Barbieri Spectro LFP RT 

Series 3. Výsledkem jsou věrné kalibrace i tak obtížně 

měřitelných materiálů, jako jsou čiré filmy, backlity, 

plexisklo nebo sklo 

Tento přístroj je nejkvalitnější spektrofotometr pro měření 

barev v oblasti velkoplošného digitálního tisku, protože 

umožňuje profesionální měření i u deskových, průhledných 

a reflexních médií. Zvládá i materiály s velkou tloušťkou 

či hmotností. Poskytuje široký rozsah použití v reflexním 

i transmisním módu a plně automatický proces měření. Tyto 

speciální vlastnosti z něj dělají unikátní měřicí přístroj, pomo-

cí kterého lze optimalizovat správu barev pro vskutku obtížné 

a neobvyklé materiály. 

nové oblasti Použití

Spektrofotometr Barbieri Spectro LFP RT Series 3 lze využít 

i k měření hrubých textilií, kde je základem úspěchu maxi-

mální přesnost. V kombinaci se speciální geometrií měření 

a automatizací procesu lze realizovat přesná měření i u těch-

to složitých materiálů. Mezi hlavní vylepšení třetí generace 

spektrofotometru patří přepínatelná měřicí clona v rozsahu 

8, 6 a 2 mm, polarizační filtr, UV filtr pro clonu 8, 6 a 2 mm 

a elektrostatický držák vzorku.

Díky polarizačnímu filtru lze měřit i poněkud „exotické“ 

reflexní materiály či materiály potištěné reflexními inkousty. 

Elektrostatický držák vzorku dovoluje přesně umístit a zafixo-

vat i tenké textilní materiály. 

PrůMyslová ProDukce 

„Nový spektrofotometr nám umožňuje měřit i ty nejsložitější 

materiály,“ pochvaluje si náš technický specialista Václav 

Poselt. Důležitá je podle něj především podpora kvality tisku 

u zákazníků vybavených průmyslovými UV tiskárnami. Nový 

přístroj dovoluje optimalizovat tiskové náklady pro potisk 

neobvyklých materiálů a dosahovat u nich té nejvyšší tiskové 

kvality. Díky tomu lze nabídnout klientům realizaci náročných 

zakázek na výkonných technologiích za příznivých tiskových 

nákladů.

Nejlepší nástroj pro měření profilů 
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Chcete tapetovat jako profesionálové? 
Vyberte si ze širokého sortimentu

digitálně potisknutelných tapet od HSW Signall.

www.hsw.cz

Ekonomické PVC tapety s podkladem z papíru

Snadno odstranitelné PVC tapety s podkladem z netkané textilie

Ekologické vliesové tapety Erfurt

Hladké tapety pro standardní konzervativní dekoraci

3D strukturované tapety pro originální výzdobu

Potisknutelných tapet nabízíme více druhů


