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Editorial 

2   3 p ř e d s t a v u j e m e

Durst razantně vstupuje 
na textilní trh 

S tvrzením, že informace jsou důležité, bude souhlasit asi úplně každý. Ovšem 

získávání správných informací není vždy jednoduché, zejména v okrajových 

oborech, mezi které můžeme počítat i signmaking. Při hlubším zkoumání se 

obvykle neobejdete bez delšího hledání a často je nezbytná znalost alespoň 

anglického jazyka. Proto jsme už před sedmi lety spustili web www.hsw.cz, 

který byl navržen nejen pro obchodní a reklamní účely, ale také jako zdroj 

rychle dostupných informací o našich produktech i obecných informací vzta-

hujících se k signmakingu. Mohli jste si zde stáhnout technické listy, letáky, 

bezpečnostní listy, různé návody atp. V tehdejší době v našem oboru žádný 

podobný web neexistoval, a tak se stal rychle velmi oblíbený. Za dlouhých 

sedm let však původní web zastaral a ani jeho uživatelská přívětivost už nebyla    

ideální. Proto nyní spouštíme web nový. Asi nejvíc jsme se inspirovali nejlepšími 

weby z oblasti počítačů a elektroniky. Ty musí být velmi propracované, protože 

přes takové obchody se realizuje většina prodeje. Musí být přehledné pro 

nezkušené uživatele, ale naplněné maximem kvalitních informací pro ty zku-

šenější. Trh velkoformátového tisku a signmakingu je založený spíše na osobní 

komunikaci a podíl čistě elektronických obchodů je zde malý. Přesto jsme se 

rozhodli jít touto cestou a nabídnout vám maximum, jež lze od elektronického 

obchodu čekat. Náš nový web nabízí jak jednoduché objednávání, tak i řadu 

informací uspořádaných co nejpřehledněji. Troufám si říci, že nic podobného 

v oblasti českého signmakingu nenajdete, a proto vás zvu na prohlídku. Nový 

web funguje jako plnohodnotný elektronický obchod, jehož součástí jsou 

kromě nezbytných informací o produktech i další podrobnější data a souvi-

sející soubory. Kromě technických dokumentů a prospektů ke stažení je zde 

například spousta fotografií, manuálů nebo návodů na zpracování. Nově zde 

najdete všechny aktuální technologie nebo doplňkovou informaci o skladových 

zásobách. Oproti minulosti můžete využít výrazně jednodušší objednávkový 

systém bez registrace. Více už na www.hsw.cz. 

Potenciál, který pro digitální tisk představuje textilní 

průmysl, se rozhodla využít společnost Durst. Uvedení 

nové tiskárny Durst Kappa 180 na mezinárodním 

veletrhu textilních strojů ITMA ve španělské Barceloně 

je významným mezníkem pro textilní průmysl.

Tato tiskárna působí téměř jako naplnění proroctví. 

Představuje totiž cestu k částečnému návratu textilního 

průmyslu z Asie zpátky do Evropy. Skutečně průmyslová 

produktivita na úrovni 600 m2/hod. a schopnost tisknout 

disperzními, reaktivními nebo acidními inkousty v rozlišení 

1600 × 1680 dpi dělají z Durstu Kappa 180 stroj schopný 

změnit situaci na globálním trhu. Módní tvůrci najednou 

získávají prakticky neomezenou volnost v navrhovaní dekorů. 

Díky digitální technologii mohou své nápady zrealizovat 

za pár dní. Koncepce tiskárny je postavena tak, že lze praco-

vat prakticky se všemi dostupnými materiály. Nejoblíbenější 

bavlna už nemusí mít nijak upravený povrch, a tak se oděvy 

budou nosit stejně pohodlně jako ty vyrobené klasickou 

technologií. 

Situace v evropě

Textilní trh v Evropě představuje podle agentury PIRA 

30 miliard m2 potištěných textilií ročně, což je však pouhým 

zlomkem z celé textilní produkce. Z toho je jen 217 milionů 

m2 potištěno digitálně. Objem potiskovaných textilií roste 

o 2 % ročně. 

Evropský textilní průmysl tvoří zhruba 4 % produkce zpraco-

vatelského průmyslu EU a představuje 7 % zaměstnanosti. 

Roční obrat za minulý rok byl 200 miliard eur. 

Textilní a oděvní průmysl v Evropě reagují na konkurenční 

výzvy procesem restrukturalizace, modernizace a techno-

logického pokroku. I když digitální tisk zvyšuje přidanou 

hodnotu výrobků, pokrývá zatím pouze 1 % objemu 

potisknutého textilu. Přitom je jasné, že je cestou k posílení 

a rozvoji evropského textilního a oděvního průmyslu a jeho 

lepší konkurenceschopnosti na globálním trhu. Po roce 

2012 se očekává rychlý růst objemu digitálně potištěných 

textilií a digitální technologie se stane v oděvním průmyslu 

dominantním řešením na trhu. 

Velké objemy budou stále vyráběny analogovou technologií, 

ale půjde o produkty s nízkou marží, méně kvalitní grafikou 

a bez ambice tvořit módní trendy. Digitální technologie bude 

razit cestu módním směrům, bude zatraktivňovat značky 

a dokáže produkovat exkluzivní materiály na požádání.

výhody digitálního potiSku textilu

Durst Kappa 180 přichází na trh v čase, kdy se až do roku 

2014 předpokládá 20% růst objemu digitálně potištěných 

textilních materiálů. Průměrná délka potisku dekoru analogo-

vou technologií klesla pod 2000 metrů. Digitální technologie 

zkracuje čas potřebný na výrobu látky na jeden až čtyři dny. 

Analogová technologie na to potřebuje dva až tři týdny. Pro 

Evropu je podstatná rychlost reakce. Můžeme tedy očekávat 

nejenom obrovský boom kreativních dekorů, ale pro celé 

hospodářství je důležitý i přenos části tisku a výroby z Asie 

zpátky na místo spotřeby. Lze tak mnohem pružněji reagovat 

na trendy, snižují se náklady na dopravu, a tak se kromě hos-

podářského efektu dostavuje i zlepšení životního prostředí. 

Vznikne méně exhalátů a vyprodukuje se míň odpadů.

Obrovskou výhodou digitálního tisku je neomezená variabi-

lita vzorů aplikovaných na textilní materiály. Pro oblast módy 

se otevírá cesta prakticky k neomezené personalizaci oděvů. 

Navíc lze textilie opatřit funkčními zátěry pro odpuzování 

nečistoty, vody či je zhodnotit UV filtrem. Nezanedbatelný 

prostor má speciální povrchová úprava i pro zdravotnictví. 

  

durSt jako průkopník

„Durst Kappa 180 je rozhodujícím příspěvkem ke vstupu 

digitálního inkjetového tisku do textilního průmyslu,“ je 

přesvědčen Christoph Gamper, člen vedení akciové společ-

nosti Durst Phototechnik. Vývoj tiskárny trval podle jeho slov 

méně než rok a je výsledkem spolupráce týmu konstruktérů 

a výzkumníků. „Kromě konstrukce samotného stroje a úpra-

vy tiskových hlav pro přímý potisk textilu se musely testovat 

i potřebné inkousty. Segment textilního průmyslu je pro 

nás nový a budeme si tu muset vybudovat jméno, ale naše 

zkušenosti s penetrací inkjetového tisku na nové trhy a spo-

lehlivost našich produktů nám jistě pomohou najít zákazníky 

otevřené inovacím,“ uzavírá Christoph Gamper.

František Kavecký

  Nová tiskárna Durst

Kappa 180 tiskne rychlostí 

600 m2/hod. disperzními, 

reaktivními nebo acidními 

inkousty v rozlišení 

1600 × 1680 dpi 

  Z knihovny dekorů lze 

získat atraktivní textilní 

metráž prakticky na požádání 

 

  Digitální tiskové 

technologie mohou 

do Evropy vrátit významnou 

část textilní produkce

  Digitální potisk textilu 

razí cestu módním trendům 

a dokáže produkovat 

exkluzivní materiály 

na požádaní



Vývoj ve světě digitálního tisku je poznamenán 

snižováním prodejních cen výtisků a růstem 

produkčních výkonů. Poskytovatelé tiskových služeb 

volí u investic stále výkonnější technologie, a tím 

se výrazněji projevuje nutnost zvýšit i produktivitu 

dokončovacích technologií. Na výběr je řada možností. 

 

Počínaje jednoduchými ručními kotoučovými řezačkami nebo 

jejich motorově poháněnými variantami. I ty však stále závisí 

na rychlosti a přesnosti zakládání lidskou obsluhou. Vysokou 

přesnost a opakovatelnost zajistí až zařízení řízené optickými 

čidly. Od jednoduchých řezacích plotrů po vrchol v podobě 

deskových plotrů. Proč si nevybrat to nejlepší?

Zünd g3

Stolové plotry švýcarské firmy Zünd se dlouhodobě řadí k vel-

mi oceňovaným produktům. Pro rok 2011 získal modulární 

systém Zünd G3 ve výroční soutěži časopisu Wide Format 

Imaging ocenění Top Product a jeho řídicí řezací program 

Zünd Cut Center se může pyšnit prestižním oceněním 

European Digital Press Awards jako nejlepší řešení pro řízení 

workflow.

Ve světě výroby reklamy je potřeba víc než kde jinde najít 

spolehlivé technologické řešení pro širokou škálu úkonů. 

Proto se tyto modulární plošné plotry, které dokážou 

vykonat množství různých pracovních operací, těší velké 

oblibě. Na veletrhu FESPA Digital jsme si mohli prohlédnout 

automatickou linku, která maximálně urychlovala všechny 

fáze dokončovacího zpracování.

automatiZace jako odpověď

Vakuový podávací systém na vstupu a vykládací systém 

na výstupu jsou, ostatně jako všechny prvky obráběcích sys-

témů Zünd, modulární. To znamená, že linku lze i postupně 

v několika krocích plně automatizovat. Výsledkem je zařízení 

pro bezobslužný provoz, které nejenom zvyšuje efektivitu 

výrobního procesu, ale dokáže i šetřit pracovní sílu. Vylepšení 

se dotkla i ovládacího softwaru, který nyní zvládne simultán-

ně řídit dva pracovní nástroje a optimalizovat pohyb pracovní 

hlavy s ohledem na potřebné pracovní úkony v daném 

plošném segmentu.

Celá konstrukce podávacího a vykládacího zařízení zohledňu-

je častou potřebu realizovat kusové a malosériové zakázky. Je 

to prostě odpověď na potřeby doby.

Summa F1612 

Dalším držitelem prestižního ocenění European Digital Press 

Awards jako nejlepší velkoformátové dokončovací zařízení je 

plošný plotr Summa F1612, který podrobně znáte z článků 

v čísle 3 a 4 loňského ročníku našeho časopisu. 

koncept, který vyplňuje meZeru na trhu

Porotu zaujal zcela nový koncept dokončovacího zařízení, 

které je menší než všechny ostatní technologie a přesně 

zapadá do mezery na trhu. Vyplňuje prostor mezi rolovými 

řezacími plotry a těžkými stolovými stroji. 

Konstrukční řešení umožňuje opracování desek na pracovním 

stole s rozměry 1600 × 1200 mm (u modelu F1612) a pomocí 

nekonečného pásu lze zpracovat i tisky na rolových médiích. 

Na modulární pracovní hlavu lze najednou umístit až tři 

pracovní nástroje, jež mohou být používány k pracovním 

operacím bez přepínání obsluhou. 

Plotr Summa F1612 je speciálně navržen pro lehčí materiály, 

a proto je i hmotnost samotného stroje poměrně nízká. To 

také znamená, že plotr lze umístit téměř kamkoliv. Hodí se 

do středně vytížených provozů

František Kavecký
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S politováním vám musíme oznámit, že se 

solventní inkoust rozhodl opustit veřejné působení 

a do polygrafie v budoucnu bude vstupovat pouze 

rekreačně nebo mezi veterány. Děkujeme mu 

za odvedenou práci a rozmach, který venkovním 

grafickým aplikacím přinesl. Nyní odchází 

na zasloužený odpočinek.

Takto nějak by mohlo znít resumé z projevu proneseného 

u příležitosti odchodu solventní technologie do důchodu. 

Žádný z významných výrobců velkoplošných tiskáren už 

totiž na přehlídce FESPA Digital 2011 nepředváděl tiskový 

stroj využívající solventní inkousty. Faktický konec solventní 

technologie by tak mohl být základním poselstvím tohoto 

stále oblíbenějšího oborového veletrhu.

rekord v návštěvnoSti

Oblibu dokazují i veletržní statistiky. V roce 2011 byl vysoce 

překonán rekord v návštěvnosti a narostl i podíl návštěvníků, 

kteří strávili na výstavě více dní. Prohlídku FESPA Digital, 

spojenou s akcí FESPA Fabric, která je zaměřena na textilní 

aplikace, navštívilo 13 000 individuálních návštěvníků, což 

ve srovnání s předchozím veletrhem, který se uskutečnil 

v roce 2009 v Amsterdamu, představuje nárůst o 34 %. 

Z tohoto počtu návštěvníků více než 40 % věnovalo výstavě 

více než jeden den. 

Spokojení vyStavovatelé 

Podle průzkumu byli vystavovatelé spokojeni s množstvím, 

kvalitou a mezinárodním mixem návštěvníků. Domácí 

Němci představovali asi 45 % z celkového počtu návštěv-

níků, následovala mimořádně silná účast z Velké Británie, 

Beneluxu, Skandinávie, Itálie a Francie. Značný podíl měly 

i země východní Evropy. Polsko, Česká republika a Rusko 

byly zastoupeny dobře a význam akce zvýšily i delegace ze 

vzdálenějších rostoucích trhů, jako je Turecko, Indie, Brazílie 

a Čína.

trendy 

Velký význam měla pro náš obor ekonomická krize. 

Uveďme několik faktů z výzkumu, který pro federaci FESPA 

provedla v prvním čtvrtletí roku 2011 společnost InfoTrends 

u 150 vybraných tiskových firem v Evropě.

Většina podnikatelů (51 % respondentů) není přesvědčena, 

že krize odezněla. Jako pozitivum vidí manažeři opatření, 

která musely firmy provést a jež významně zvýšila efektivitu 

jejich činnosti a rozšířila pole působnosti. Celý obor je 

poznamenán digitalizací – 75 % dotazovaných firem mění 

svou koncepci poskytovatele tiskových služeb na „digitální 

provoz“.

Tempo vývoje se zrychluje a firmy, které se považovaly 

za poskytovatele tiskových služeb, uplatňují inovační 

strategie v oblasti technologií, obchodních procesů, prodeje 

a marketingu. Velká většina firem změnila své myšlení a roz-

hodla se dále nenabízet ceny, které nejsou schopny zajistit 

reprodukci a další rozvoj firmy (56,8 %). Další nejčastější 

strategií jsou investice do technologií, které umožní zvýšit 

úroveň poskytovaných služeb (53,7 %), a hned vzápětí násle-

duje vstup do nových segmentů velkoplošných digitálních 

služeb (51,8 % ). 

Uplatňují se nové systémy řízení, které zvyšují rychlost, 

kvalitu a efektivitu. Dále pak byly přijaty inovace, jež posky-

tují nové služby nebo nové produkty pro nové zákazníky 

prostřednictvím nových obchodních modelů.

další populární Strategie

Jiné populární strategie zahrnují vývoj nových procesů 

na zajištění růstu nebo umožňujících vstup na nové trhy 

(47,8 %), dále pak prodej velkoformátových tiskových služeb 

jiným způsobem (45,7 %). Studie také ukazuje, že 39 % 

respondentů se soustředilo na zvýšení efektivity projektové-

ho řízení a lepší řízení zásob.

tiSk a web

Klíčové rozhodnutí pro každou firmu, která opustí boj 

snižováním cen, je hledání vlastního odlišení od konkurence. 

Cestou jsou nové služby vycházející z tradičních postupů, 

jako je tvorba webových stránek pro klienty, hledání řešení 

web-to-print, které ostatně až 45 % respondentů uvedlo 

jako svou klíčovou růstovou strategii.

František Kavecký

FESPA Digital 2011
– requiem pro solvent 

  Zünd – obsluha 

k automatické lince pouze 

přiveze výtisky, které se 

postupně vkládají do plotru

  Summa – výrobce 

předváděl zpracování stále 

oblíbenějších voštinových 

papírových desek

  Plotr Summa F1612 je 

speciálně navržen pro lehčí 

materiály a své uplatnění 

najde zejména ve středně 

vytížených provozech

  Zünd – po zpracování 

se arch automaticky uloží 

na paletu
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  Moderní provoz bez dokončovacích technologií si už ani nelze 

představit

  1/ Nedočkaví návštěvníci čekají na otevření veletrhu 

2/ Veletrh FESPA Digital je významným oborovým setkáním

3/ Digitální tisk má zájem i o textilní průmysl

4/ Význam potisku textilu podtrhla i souběžně probíhající akce FESPA 

Fabric 2011

5/ Digitální tisk proniká do všech oblastí polygrafie. Tiskaři, kteří ho 

dobře znají, mají velkou výhodu



Laminátory Flexilam s několika stovkami instalací 

jsou již deset let nejoblíbenějšími laminátory v České 

republice. Prosazují se však i v zahraničí, nároky 

na kvalitu laminace neustále rostou, a tak i Flexilam 

jako progresivní výrobce připravil nový model, který 

reflektuje všechny připomínky budoucích uživatelů.

 

Při dotazovaní na hlavní vylepšení, která by měl nový lami-

nátor obsahovat, vyplynuly následující požadavky: větší šířka 

válců pro bezproblémovou laminaci 160cm rolí, regulace 

přítlaku na obou stranách válce a vyšší maximální tlak, spo-

lehlivý roll to roll systém, oboustranná laminace nebo přesně 

nastavitelná teplota vyhřívání válce. To vše při zachování 

příznivé ceny.

Takové požadavky jsou jistě velmi náročné, vždyť například 

samostatnou regulaci přítlaku na každé straně válce 

(výhodné např. při laminaci ne zcela rovných desek) najdete 

až u laminátorů nejvyšší třídy v cenách často převyšujících 

20 000 eur.

převratné řešení

Všechy uvedené a mnohé další připomínky daly vzniknout 

nové řadě laminátorů Flexilam S, která v sobě spojuje 

přednosti standardních laminátorů střední třídy a těžkých 

laminátorů průmyslového charakteru. Z první skupiny přejímá 

kompaktní rozměry, relativně snadný transport a dobrou 

ovladatelnost z obou stran stroje, ze druhé pak masivní válce, 

pancéřové boční desky, robustní čtyřprvkový prostorový rám, 

vyhřívání válců s bezkontaktním měřením teploty povrchu 

válce a pneumatický přítlak.

 Z nové řady dnes představujeme nejvyšší typ Flexilam S165 

Classic DS. Tento stroj je přednostně určen pro práci z role 

na roli, ale v případě potřeby umožňuje pracovat i v archo-

vém režimu. 

Laminátor disponuje řadou pokročilých funkcí, které obsluze 

ušetří mnoho času a energie. Je vybaven motorickým zdvi-

hem válce, automatickým rozpoznáním tloušťky materiálu, 

zdvihem horního válce jedním stiskem tlačítka, inteligentním 

(plynulým) rozjezdem, nabízí volbu směru navíjení silikonové-

ho papíru i zalaminovaného tisku, separační tyč v konstantní 

vzdálenosti od horního válce a plynule nastavitelné vyhřívání 

0–70 °C s měřením teploty povrchu válce. 

Unikátní vlastností převzatou z nejvyšších tříd laminátorů je 

kombinace přesného pneumaticky vyvozovaného přítlaku 

a elektromechanického zdvihu. Proto při kašírovaní nebo 

laminaci nestejně silných desek dochází k dorovnávání přítla-

ku na obou stranách válce.

velká šířka boduje

Nový laminátor je samozřejmě uzpůsoben pro laminaci rolí 

o šířce až 165 cm, maximální šířka průchodu materiálu pod 

válci je však ještě vyšší, protože rozteč mezi bočními deskami 

stojanu je celých 180 cm. Zvětšení šířky si vynutilo i zvýšení 

průměru válců, které samy váží 150 kg. To klade značné 

nároky na manipulaci se strojem. Válce lze však připojit až 

v místě instalace, a tak je možné při stěhování stroj o uvede-

nou váhu odlehčit. 

V neposlední řadě je tato možnost dobře využitelná při even-

tuálním servisu válců, kdy není třeba stěhovat celý laminátor, 

ale pouze válce. Laminátor bude k dispozici v nejbližší době, 

první dodávky očekáváme v září 2011.

Technické parametry stroje

šířka potahu válců 165 cm

vzdálenost mezi bočními deskami 180 cm

průměr válců 135 mm

zdvih horního válce 0–40 mm

přítlak pneumatický 0–2000 N

max. počet unášecích hřídelí (hnané/bržděné) (2/3)

rozměry laminátoru 60 × 210 × 125 cm

hmotnost 320 kg

napájecí napětí 230V/50Hz

Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

Nová typová řada S
laminátorů Flexilam

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



Durst Omega 1

Kombinace průmyslové konstrukce a mimořádné kvality tisku, kterou zaručují tiskové hlavy s rozlišením až 1728 dpi 

a volitelné modely míchání barev. Konfigurace CMYK + O (oranžová) + V (fialová), přináší až o 16 % širší barevný 

gamut a zářivější barvy. Kromě přímé bílé barvy lze tiskárnu doplnit ještě o šedou pro přesné podání ČB tisků. 

1 Pracovní plocha – pro rolové i deskové materiály je maximální šířka 160 cm, délka je díky systému pásu neomezená. Rolové materiály je možné potisknout do síly 2 mm, deskové 
materiály do síly 50 mm.

2 Rozlišení – 1728 dpi, Omega využívá tiskové hlavy s proměnnou velikostí kapky a pracuje ve dvou tiskových režimech – binární mód, tisk s kapkou o velikosti 8 pl v rozlišení 
1728 × 1200 dpi nebo greyscale mód s volitelnou velikostí kapky 8–24 pl v rozlišení 576 × 600 dpi.

3 Potisk flexibilních materiálů – integrovaný roll-to roll systém umožňuje potisk libovolného flexibilního materiálu do šířky 160 cm s váhou role do 50 kg. 

4 Rychlost tisku – maximálně 35 m2/hod, obvyklá produkční rychlost do 20 m2/hod.

5 Mechanická registrace – pro tisk menších formátů řešena jako manuální s nakládáním vlevo nebo vpravo.

8 Nízká náročnost na prostor – Omega zabere plochu necelých 15 m2.

7 Lineární magnetický pohon – zajišťuje pohon vozíku s tiskovými hlavami, toto technicky mimořádně vyspělé řešení využívají např. nejmodernější superrychlé vlaky.

6 Systém míchání barev  – unikátní a volitelný dle přání zákazníka: a/ standardní verze (CMYK) – volitelně bílá barva
 b/ verze plus (CMYKLcLm) – volitelně bílá nebo šedá barva
 c/ PCA verze (CMYK Oranžová Fialová) – volitelně bílá barva.

8    9 k a t a l o g

Fotoba XLF 200 je označení nové automatické řezačky 

známého italského výrobce. Podle zveřejněných 

informací můžeme nový stroj očekávat v prvním 

čtvrtletí příštího roku. Zatím máme k dispozici obrázky 

alfa verze prototypu.

 

Nová řezačka budí na první pohled pozornost robustní 

konstrukcí, která působí opravdu bytelně. Dobrý dojem 

umocňuje i ovládací panel umístěný na otočném ramenu, 

takže obsluha může stroj ovládat z jakékoliv polohy.

Stále Se vylepšuje

Stejně jako stroje řady XLD bude nová řezačka automaticky 

pracovat vysokou rychlostí ve směru osy „x“ i „y“. Pomocí 

senzorů a vymezovacích značek se vždy přesně trefí na for-

mát i při špatném založení média. Maximální pracovní šířka 

nové řezačky je 200 cm. Společnost Fotoba dále pracuje 

na vylepšování dálkového ovládaní a diagnostiky řezačky. 

Všechny pracovní části stroje výrobce důkladně zakrytoval 

a výkon řezačky se má stát silným argumentem pro její 

použití v průmyslových provozech.

František Kavecký

Prototyp nové řezačky Fotoba

  Alfa série prototypu nové řezačky Fotoba XLF 200

 Ovládací panel umístěný na otočném ramenu je přístupný z jakékoliv 

pozice a značně tak obsluze usnadňuje ovládání

 Fotoba XLF 200 působí opravdu bytelně

pracovní šířka 1,6 m1

105 cm

390 cm

380 cm

2

6

7

8

2

Materiály pro individualizaci interiérů
Navrhněte si libovolný dekor či design na zdi, podlahy, 

podhledy, okna, nábytek a další předměty

tapety hladké i hrubovláknité s možností jakéhokoliv motivu či fotografie

podlahová grafika plnící protiskluzové normy

luxusní designová náhrada sádrokartonu na zdi i podhledy

okenní grafika s průhledností z jedné strany, pískované sklo

textilní závěsy, paravany, odolné fólie na nábytek 

Uvidíte na výstavě For Decor, 6.– 9.10. 2011, Praha-Letňany



Mají vaši zákazníci rádi jasné a ostré barvy?
Produkční polyesterový backlit Neschen Solvoprint Citylight 

Superior dodá obojí a za skvělou cenu.

www.hsw.cz

210 µ silný backlit film s otěruodolným coatingem

Fotorealistická kvalita tisku, brilantní a zářivé barvy

Dostupné rozměry role 1,37 × 30 m a 1,52 × 30 m

Vhodný pro eco solventní, solventní, UV-vytvrzované i latexové inkousty

Překvapivá cena 100 Kč/m²

Vdechněte prosvětlovaným aplikacím život.

Pro podrobnější informace navštivte www.hsw.cz nebo kontaktujte příslušného oblastního managera.

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

Spektrum materiálů pro tiskárnu Durst Omega je velmi široké. Jednoduché lepenky, různé desky, papíry, fólie a další. 

Díky jednoduché výměně se stejně dobře uplatní rolové i deskové materiály. Špičková kvalita tisku pak umožní využít 

i materiály pro méně obvyklé aplikace.

Materiály pro Durst Omega 1

Production Alu comPosite BoArd
Hliníková sendvičová deska typu Dibond s vysokou rovinností, pevností a životností v exteriéru. Její povrch 
je upraven pro potisk UV vytvrditelnými inkousty. Tento atraktivní materiál s vysokou užitnou hodnotou je 
k dispozici v tloušťce 3 mm.

Production PVc FoAm BoArd
Kvalitní bílá PVC deska do exteriéru i interiéru je velmi vhodná pro přímý potisk. Poskytuje dobré 
mechanické vlastnosti a její cena ji předurčuje k širokému uplatnění jako tiskové médium. Můžete si vybrat 
z desek o tloušťce 2, 3, 4, 5, 8 a 10 mm.

Production lightweight BoArd
Lehčená deska s pevným polyuretanovým jádrem a povrchem z bílého kartonu. Poskytuje vynikající 
rovinnost pro potisk. Díky PU jádru má nyní hladší řez při zpracování, takže je ideální pro potisk a následný 
výsek. Má všestranné využití pro aplikace v interiéru. Dodáváme ji v tloušťce 5 a 10 mm. 

desky kAPA
Kvalitní sendvičové desky s polyuretanovým jádrem. Velmi oblíbené jsou desky KAPA plast. Jejich 
povrch tvoří chromokarton, potažený mikrovrstvou polyetylénu. Je stabilní a tvarově stálá. Její povrch je 
vhodný pro potisk a hodí se pro interiérové i krátkodobé exteriérové aplikace. K dispozici je v tloušťkách 
3, 5 a 10 mm. Díky bílé barvě však lze vytvořit velmi působivé výstupy i na černé desky KAPA graph či 
KAPA color.

neschen solVoPrint nolite 350
Bílá neprůhledná nesamolepicí polyesterová fólie pro výrobu grafiky na výstavní systémy je 350 micronů 
silná. Grafiku doporučujeme zalaminovat fólií Filmolux Scratch nebo Filmolux PP Sand, čímž její povrch 
dobře ochráníme. Neprůhledné provedení velmi usnadňuje volbu vhodného stanoviště pro výstavní 
systémy.

hP trAnslucent PVc disPlAy Film
Tento translucentní PVC film s gramáží 295 g/m2 a sílou 230 micronů je vhodný k potisku i jako frontlit. 
Používá se k tisku grafiky pro světelnou reklamu, prostředky POP, aplikace ve výstavnictví apod. Materiál 
lze využít do interiéru i exteriéru.

kArton A lePenkA
Papírové kartony s vysokou gramáží či vlnitá lepenka různé tloušťky jsou vhodným materiálem pro výrobu 
displejů a různých stojanů v maloobchodě. Díky digitální technologii si nyní mohou profesionální propagaci 
dovolit i menší či specializované firmy.

www.nektarnet.com

790 Ink Supplies9

www.nektarnet.com

780 Ink Supplies



Drama ve fotografii Vladimíra Štrosse
Vladimír Štross se do povědomí veřejnosti zapsal jako významný fotograf aktů a portrétů českých celebrit, to je 

však jen malá část jeho tvorby. Kromě charakteristického aktu se zabývá rovněž fotografováním módy a dalšími 

komerčními zakázkami. Jeho fotografie tak najdete nejen v oceňovaných kalendářích, ale také v řadě známých 

časopisů, jako je Playboy či Look, nebo v katalozích a nabídkách módních firem Replay, Louis Vuitton, Sergio 

Tacchini či Guess.

K fotografii se Vladimír Štross dostal již v dětství, kdy byl doslova fascinován procesem, při němž z bílého papíru náhle začne 

vystupovat obraz. K tomu ho přivedl jeho dědeček a zanedlouho se již Vladimír pokoušel o vlastní tvorbu. Jako teenager pak 

spolu se skupinou dalších nadšenců začal dělat náročně komponované scénické fotografie a tento vliv je v jeho tvorbě cítit 

do dnešních dnů. Osmdesátá léta minulého století však u nás příliš umění nepřála. Většina členů z této skupiny emigrovala 

a dnes jsou z nich úspěšní fotografové. Vladimír tak přišel o všechny své největší kamarády.

Počátky profesionální tvorby

Jeho profesionální tvorba začala zkraje 90. let, kdy mu manažerku dělala Magdalena Kratochvílová. Společně přišli 

s nápadem prvního kalendáře celebrit, ve kterém se objevily takové osobnosti jako Dagmar Veškrnová, Ivana Chýlková nebo 

Jana Paulová. Kalendář se vytvářel celý rok, na každou fotografii byl vyčleněn přesně jeden měsíc. I umělecké ztvárnění bylo 

netradiční – pohádkové kulisy, plastiky, speciální kostýmy, vše fotografováno černobíle a následně ručně kolorováno.

Úspěch tohoto projektu a jeho umělecká kvalita proslavily Vladimíra téměř přes noc a přinesly zakázky na řadu dalších 

kalendářů, ve kterých se představila celá plejáda umělců a celebrit – Bára Basiková, Simona Krainová, Lucie Borhyová, 

Petra Faltýnová, Mahulena Bočanová nebo Diana Kobzanová v aktuálním kalendáři pro rok 2011. V těchto kalendářích se 

  Na procházce  Mahulena Bočanová, Kalendář 2010

   Titulní strana: Simona Krainová, We Are Replay
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mohlo dobře uplatnit typické až divadelně dramatické ztvárnění, kde je nahé ženské tělo součástí náročné scény, jakéhosi 

probíhajícího děje, který si divák sám interpretuje. 

Exteriérový akt

Kromě fotografií z ateliéru obsahuje Vladimírovo portfolio mnoho prací z exotických destinací, jako je Venezuela, Tahiti nebo 

Srí Lanka, jež fotografovi kromě atraktivních lokalit přinášejí i problémy v podobě hadů, pijavic nebo nečekaného přílivu. 

Na naši otázku, jak se mu v tak náročných podmínkách pracuje s celebritami, Vladimír říká: „Obvykle platí, že čím větší 

hvězda, tím jednodušší spolupráce.“

Módní a reklamní fotografie 

Ženské tělo, návrhy vlastních kostýmů – to jsou zkušenosti vedoucí k další části tvorby, k módní fotografii. Komerčním 

zakázkám se Vladimír nikdy nebránil, i v nich uplatňuje „analogové cítění“ světla a způsob přípravy scény. V jeho portfoliu 

mají své pevné místo, i když jde o zcela jiný druh práce, kdy je důležité přesně splnit představy kreativců a neupřednostňovat 

vlastní tvůrčí záměry. Mezi jeho klienty patří módní návrháři, reklamní agentury i samotné firmy nebo vydavatelství časopisů.

Technika není vše

Vladimír Štross preferuje minimální následné zpracování fotografií v počítači. Rekvizity jsou skutečnou součástí scény stejně 

jako různé kouře a další efekty. Snad právě proto působí jeho fotografie dramaticky, životně a jsou schopny vyvolávat 

skutečné emoce. Nezbytné elektronické úpravy si většinou vytváří ve vlastním grafickém studiu. 

A plány do budoucna? Není jich málo – třeba retrospektivní výstava a monografie, která má zatím příznačný pracovní název 

Bible aktu. Zatím jsou však ve stadiu příprav, a tak se musíme nechat překvapit. 

Další fotografie a kontakt najdete na www.fotostross.cz.

  Titul

  Diana Kobzanová, Kalendář 2011

  Míša   Guess

  Zimní kralovna  Aneta, titul Look
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Společnost HDS Retail Czech Republic, provozovatel 

kaváren Costa Coffee v České republice, která 

v polovině února získala řetězec Coffeeheaven, 

ukončila rebranding získaných provozoven. Z hlediska 

signmakingu jde o ukázku profesionální práce 

společnosti Luna Ateliér a výborné spolupráce 

s klientem. Navíc byla celá akce spojena s veselou 

reklamní kampaní. 

Úkol byl definován jednoznačně – přeznačení nesmí omezit 

provoz žádné z kaváren ani na jediný den. Prakticky tak 

na práci zbyly pouze noci. Týkalo se to celkem třinácti 

kaváren po celé ČR. Ty se postupně měnily, vždy jedna přes 

noc. Večer se kavárna zavřela jako Coffeeheaven a ráno se 

otevřela jako Costa Coffee. 

co Se měnilo?

Proměna se dotkla samozřejmě prosvětleného loga kavárny. 

Grafika Costa Coffee byla aplikována UV tiskem přímo 

na akrylát. Stejnou tiskovou technologií byly vyrobeny 

menuboardy s nabídkou produktů, které jsou umístěny 

za barem. Atmosféru kavárny umocňují grafiky aplikované 

přímo na zdech kaváren. Jsou vytištěny na samolepicí PVC 

fólie Mactac wallwrap. Tady všude byla využita tiskárna 

Durst Rho Pictor. 

K dekoraci kaváren jsou použity také rámované obrazy tiště-

né stejně jako menuboardy na desky Forex Classic. 

Na obrazy na lněném malířském plátně je použitý HP Canvas 

potištěný na latexové tiskárně HP Designjet L25500. Pro 

dekorace skleněných ploch byla využita fólie Multifix s efek-

tem pískovaného skla.

proFeSionál S proFivybavením

„Časově napjatou akci, jako byl rebranding sítě kaváren 

Costa Coffee, si můžete dovolit pouze s partnerem, který ví, 

co chce, a musíte se na ni důkladně připravit,“ je přesvědčen  

Martin Plandor, jednatel společnosti Luna Ateliér. „Těch pár 

hodin, které jsme na změnu vzhledu kavárny měli, museli 

naši pracovníci využít naplno. Všechno bylo předem připrave-

no a každý člen týmu znal své úkoly. 

Bez kvalitních materiálů bychom se nemohli spolehnout 

na dodržení časového harmonogramu. Ráno musela kavárna 

bezpodmínečně fungovat v novém designu. Špičkové tech-

nologie byly zase nutné k dosažení vynikající kvality tisku,“ 

dodává Martin Plandor.

rebranding S příběhem

Současně se začátkem přeměny kaváren Coffeeheaven 

na Costa Coffee zahájila společnost HDS Retail Czech 

Republic i novou propagační kampaň, která si kladla za cíl 

nejen upozornit na pozitivní změny, na něž se mohou těšit 

všichni milovníci kávy, ale především pobavit diváky. Po Praze 

se pohybovaly dva obří kelímky v designu obou kavárenských 

řetězců. Jejich vzájemný „vztah“, který přes romantická ren-

dez-vous vedl až k velkolepé svatbě na Staroměstské radnici, 

symbolizoval spojení obou řetězců. 

Ze slečny Coffeeheaven se stala paní Costová a je to změna 

veskrze pozitivní – od svého nového partnera získala nejen 

jméno, ale také jeho vášeň pro skvělou kávu a výjimečný 

servis, tedy vlastnosti, kterými Costa Coffee vyniká nad 

ostatními mezinárodními řetězci. Zároveň si však uchovala 

své nejlepší přednosti, například oblíbený zákaznický 

bonusový program, takže i pro příznivce Coffeeheaven se 

„sňatek“ řetězců stal stejně radostnou událostí jako pro 

fanoušky Costa Coffee.

Součástí výzdoby kaváren jsou i obrázky z této kampaně.

František Kavecký

Rebranding kaváren 
Coffeeheaven na Costa Coffee
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  Kavárny Coffeeheaven se změnily na Costa Coffee

  1/ Světelné motivy byly tištěny přímo na akrylátové desky

2/ Kvalitní corporate řeší i doplňky – zde je příklad v podobě 

potištěných firemních slunečníků 

3/ Prosvětlená plastická písmena jsou stále v kurzu

4/ Útulný interiér potěší srdce každého milovníka chutné kávy

5/ Aplikace fólie Multifix s efektem pískovaného skla

  Menuboardy stejně jako některé rámované obrazy byly vytištěny 

na desky Forex Classic na tiskárně Durst Rho Pictor

HP Latex European 
Aplications Tour

  HP Latex European 

Aplications Tour začala 

24. května 2011 na veletrhu 

FESPA Digital 

  Truck budil všude 

pozornost

  Chcete lehátko, které si 

nikdo nesplete?

  Pracovní plocha, kde 

si lidé mohli aplikaci 

jednotlivých materiálů 

vyzkoušet

  Část návěsu vyplňují 

ukázky těch nejrůznějších 

materiálů a aplikací od tapet 

přes malířská plátna, 

fotopapíry, tašky, textilie až 

po záclonky na oknech

  Další prostor je zařízen 

jako mobilní přednášková 

místnost

Pod tímto názvem se skrývá Road Show, která přináší 

do Evropy typický kolorit současné Ameriky. Celá show 

je ukryta v 16,5 metru dlouhém trucku s návěsem. Ten 

na svou pouť vyrazil z veletrhu FESPA Digital 2011, 

který byl jeho první oficiální zastávkou. Společnost 

HP chce tímto atraktivním způsobem přiblížit aplikace 

latexových výtisků široké odborné veřejnosti. Poučme 

se tedy i my.

Skoro tři a půl měsíce se kamion přesouval po různých 

městech Německa, Francie a Švýcarska. Program byl zajištěn 

od 24. května do 1. září 2011. Všem zájemcům se tak před-

stavily možnosti aplikací výtisků ze všech typů latexových 

tiskáren, od „malé“ HP Designjet L25500 přes 2,6 metru 

širokou HP Scitex LX 600 až po 3,2 m širokou HP Scitex LX 

850. Návěs sám je ukázkou celopolepu aut fólií potištěnou 

latexovými inkousty. Že to není zrovna nejtěžší povrch? 

Nevadí, uvnitř najdete i polepené dveře od auta a jiné 

tvarové lahůdky.

mobilní přednášková míStnoSt

Vnitřek návěsu je v jedné části vybaven sezením pro více 

než deset lidí, projekční technikou a samozřejmě latexovou 

tiskárnou HP Designjet L25500. Další prostory pak vyplňují 

ukázky těch nejrůznějších materiálů a aplikací – od tapet přes 

malířská plátna, fotopapíry, tašky, textilie až po záclonky 

na oknech. Nechybí ani pracovní plocha, kde si lidé mohli 

použití jednotlivých materiálů vyzkoušet. 

povZbuZení k ZiSku

Čím atraktivnější aplikace, tím lepší příležitost dostat 

za práci dobrou odměnu. Toto pravidlo stále platí a mobilní 

tým HP se celé léto snažil velkoplošným tiskařům a jiným 

odborníkům ze světa reklamy ukázat, co všechno lze pomocí 

latexové technologie udělat. Skutečnost, že latexové tiskárny 

lze využít k tisku venkovní grafiky a současně i k interiérovým 

aplikacím, dělá z těchto tiskáren velmi univerzální výrobní 

prostředek. 

Celá Road Show byla připravena inspirovat a ukázat, jak 

může latexová technologie přinést nové atraktivní obchodní 

příležitosti. Pro návštěvníky byly přichystány podrobné infor-

mativní prezentace, ohlasy zákazníků i praktické workshopy. 

maximální všeStrannoSt

Latexová technologie dokáže pracovat s širokou paletou 

tiskových médií. Využije přednosti specializovaných coato-

vaných materiálů, ale tisky vypadají velmi dobře i na levných 

neupravených materiálech. Vnitřek návěsu je poměrně malý 

a uzavřený prostor, účastníci si tak lépe mohli uvědomit, že 

latexový inkoust opravdu neobtěžuje žádným zápachem. 

Vodní báze je zárukou ohleduplnosti vůči životnímu         

prostředí. 

„Na základě našich zkušeností z úspěšných prezentací HP 

Latex Demo Days jsme prostřednictvím evropského turné 

ukázali, jak může poskytovatel tiskových služeb realizovat 

širokou škálu ekologicky odpovědných projektů, a přitom 

dosáhnout mimořádně dobré kvality tisku při vysoké pracov-

ní rychlosti,“ říká Laura De La Pascua, marketingová mana-

žerka HP Designjet Business, EMEA. Na každé zastávce se 

podle ní účastníci setkali s odborníky HP a zjistili, jak latexový 

tisk přispívá k dosažení vysoké ziskovosti díky zefektivnění 

pracovních procesů, snížení doby obratu a přidané hodnotě 

aplikací.

František Kavecký
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Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE je nová tisková 

samolepicí fólie určená pro snadnou a bezchybnou 

aplikaci. Díky novému způsobu nanášení lepidla 

ji dokáže aplikovat bez bublin a faldů i hosteska 

na prezentaci. Navíc se dá přemístit i lehce odstranit.

„Fólie s puntíky“, jak tento materiál u nás v HSW Signall 

důvěrně označujeme, si velmi rychle získala srdce pořadatelů 

krátkodobých akcí. Bodově nanášené lepidlo dělá z fólie 

materiál, jenž je svými aplikačními vlastnostmi na půli cesty 

mezi bubblefree a elektrostatickými fóliemi. Aplikuje se ještě 

snadněji než bubblefree materiály a drží mnohem lépe než 

elektrostatické fólie. Použité akrylátové lepidlo si zachovává 

pružnost po celou dobu své životnosti. Díky tomu lze grafiku 

dokonce i několikanásobně přemisťovat a fólii odstranit 

téměř beze zbytků z jakéhokoli povrchu. Dodává se v lesk-

lém, matně bílém a čirém provedení.

vlaStnoSti

Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE je samolepicí film 

z monomerického PVC o síle 100 μm, opatřený bodově apli-

kovaným akrylátovým lepidlem. Mezi lepidlem a solventními 

inkousty nedochází k chemické reakci. Fólii lze potisknout 

eco solventními, solventními, UV vytvrzovanými i latexovými 

inkousty. Bodově aplikované lepidlo vytvoří po nalepení 

na povrch jemnou texturu – obdobnou, jaká je vidět 

u bubblefree fólií. Tisková vrstva je uzpůsobena pro vynikající 

reprodukci barev a fotorealistickou kvalitu tisku. Doporučuje 

se lepení nasucho bez laminování – fólie je určena především 

do interiéru. 

kde Se uplatní?

„Nová fólie má velký ohlas ve výstavnictví a marketingu,“ 

zdůrazňuje Richard Bachora, produktový manažer 

naší společnosti. Podle něj se hodí zejména pro krátké 

marketingové akce mnohem lépe než elektrostatické fólie, 

které jsou oblíbené pro snadnou odstranitelnost, ale drží 

jen na opravdu kvalitních a lesklých površích. „Solvoprint 

Easy Dot prostě nespadne uprostřed programu v důsledku 

průvanu nebo ze zaprášeného povrchu, a navíc je výrazně 

levnější. Hodí se k polepu rovných i jemně zakřivených ploch. 

Výrobce materiál nedoporučuje k polepu (jezdících) aut 

a jiným exteriérovým aplikacím,“ dodává Richard Bachora.

Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE je k dispozici v návinech 

50 metrů s šířkou 137,2 cm v bílé i průhledné variantě. 

Naprosto jednoduchá až triviální aplikace nasucho i snadné 

následné odstranění spolu s velmi příznivou cenou (66 Kč/m2) 

určitě zaujmou široké spektrum uživatelů. Vzorek materiálu si 

můžete vyžádat na e-mailu produkt@hsw.cz, heslo Easydot.

František Kavecký

Profi fólie 
nalepí nasucho i amatér

  Tlačiareň HP Scitex FB 700 

v košickej firme Lavacom SK

 Nie vždy musí byť 

zaujímavá iba farebná tlač 

  Výtlačky z tlačiarne HP 

Scitex FB 700 sa vyznačujú 

vysokou kvalitou

  Vylepšenie firmy Lavacom 

v podobe podložky 

s definovanou polohou CD 

diskov

HP Scitex FB 700
pre košický Lavacom

Technologický park košickej spoločnosti Lavacom SK 

s.r.o. pred niekoľkými mesiacmi posilnila nová UV 

tlačiareň s hybridnou konštrukciou. HP Scitex FB 700 

od HSW Signall za ten čas dôkladne nielen otestovali, 

ale si aj obľúbili. Majiteľov oslovila kvalitou tlače, 

pohodlným ovládaním a predovšetkým flexibilitou pri 

spracovaní rôznych typov zákaziek. 

„Tlačiareň môže pracovať v systéme miešania farieb 

CMYKlclm, ale my využívame iba CMYK, nakoľko trh ľahké 

odtiene nevyžaduje a zákazníkom skôr záleží na nižšej cene,“ 

konštatuje Ladislav Várady, spolumajiteľ reklamnej agentúry 

Lavacom SK. „Zato priamu bielu farbu využívame naozaj hoj-

ne. Spolu s pracovnou šírkou 2,5 metra je práve ona jednou 

z významných konkurenčných výhod našej spoločnosti.“

mladá dynamická Firma

„Značka Lavacom pôsobí na trhu od roku 2006 a za tento 

krátky čas sme si získali dobré meno a veľa spokojných zákaz-

níkov,“ pokračuje Ladislav Várady. „Do roku 2008 sme sa 

venovali aj riešeniam v oblasti IT, ale odvtedy sa plne sústre-

ďujeme na naše tri základné smery pôsobenia – reklamná 

agentúra, výroba reklamy, tlač. Poskytujeme digitálnu nízko 

nákladovú tlač, ofsetovú tlač a digitálnu veľkoformátovú tlač. 

Navrhneme a vyrobíme všetko od vizitky až po veľkoplošné 

bannery či billboardy. Dodávame, potláčeme a gravírujeme aj 

reklamné predmety. Investovali sme do profesionálnej techni-

ky na zváranie bannerov a textílií mesch, takže poskytujeme 

finishing aj pre iných tlačiarov.“

najlepšie riešenie

Pri výbere technológie zohral rozhodujúcu úlohu pomer 

ceny, výkonu a výhody voči konkurencii. Jednoznačne 

bola zaujímavá pracovná šírka 2,5 metra a hrúbka dosky 

až 6,4 cm, ktoré sú momentálne najväčšie v regióne a, 

samozrejme, aj biela farba. „Veľmi nám vyhovuje hybridná 

konštrukcia tlačiarne, ktorá sa v priebehu niekoľkých minút 

zmení z rolovej na flatbed a naopak. Systém registračných 

kolíkov a rozlíšenie 1200 x 600 dpi nám dovoľuje potláčať aj 

série malých formátov. Veľmi obľúbené sú CD disky a identi-

fikačné s grafikou podľa požiadaviek klienta.

Hľadali sme stroj, ktorý by nám na istý čas poskytol výko-

novú rezervu, ale kombinácia vysokej kvality tlače, rýchlosti 

a tlač na najširšie dosky v regióne nám rýchlo priniesli nové 

zákazky. Súčasný pomer tlače na rolky a dosky je asi 60 : 40, 

ale priama tlač na dosky má stúpajúcu tendenciu. Výtlačok 

je hneď suchý a dá sa s ním okamžite pracovať. V brandži, 

kde je stále na všetko málo času, je to neoceniteľný prínos,“ 

uzatvára Ladislav Várady.

Tlačiareň HP Scitex FB 700 je určená pre vysoko zaťažené 

prevádzky. V režime Billboard tlačí rýchlosťou 80 m2 za hodi-

nu, mód Express znižuje výkon na úroveň 42,2 m2 za hodinu 

a Outdoor Signage ponúka rýchlosť 34 m2 za hodinu. Dva 

najkvalitnejšie módy sú Indoor Signage a Foto a rýchlosť 

tlače sa potom pohybuje na úrovni 18,8 a 9,9 m2 za hodinu. 

plány do budúcnoSti

Firme Lavacom SK sa prihodila klasická vec. Po inštalácii 

výkonnej tlačiarne vyvstala aj potreba nájsť vhodné dokončo-

vacie zariadenie. Profesionálny stolový ploter však potrebuje 

ďalšiu podlahovú plochu na svoje umiestnenie a obslužný 

priestor. Pred vedením spoločnosti teraz stojí úloha optima-

lizovať workflow a pripraviť dostatok podlahovej plochy pre 

ďalšie technológie.

František Kavecký

  Nová fólie Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE je velmi oblíbená 

ve výstavnictví a marketingu

  Toto je důvod, proč si materiál vysloužil důvěrné pojmenování „fólie 

s puntíky“

  Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE dokáže aplikovat bez bublin 

a záhybů i neškolený personál

   

  Tisková vrstva je uzpůsobena pro vynikající reprodukci barev 

a fotorealistickou kvalitu tisku 



Potisknutelné nažehlovací fólie 
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Pestrý svět nažehlovacích fólií jsme si představili 

v minulém čísle našeho časopisu. Nyní se soustřeďme 

na jeden z jeho segmentů – potisknutelné fólie. Ty 

totiž umožňují jednoduše přenést grafický nápad 

na konkrétní textil. Stačí mít vhodnou tiskárnu, řezací 

plotr a zažehlovací lis. Vše další už je jenom záležitostí 

kreativity a vhodných materiálů.

Potisknutelné nažehlovací fólie se dělí do dvou základních 

skupin. Hladký povrch je charakteristický pro skupinu Poli-

Flex, čítající celou řadu bílých nebo čirých nažehlovacích fólií. 

Strukturovaný, semiši podobný povrch je charakteristický pro 

skupinu fólií Poli-Flock. Nabídku tvoří nažehlovací fólie, které 

je možné potisknout buď waterbased, nebo eco solventními 

a solventními inkousty. Na vybrané materiály lze tisknout 

také latexovými i UV inkousty.

bílé nažehlovací Fólie poli-Flex 

Fólie patřící do této skupiny lze využít pro aplikace na světlé 

i tmavé textilní materiály. Tyto fólie se dobře řežou na řeza-

cím plotru s běžným nožem, a proto se často využívají pro 

tvarové motivy. 

Poli-Flex 4020 je bílý pololesklý nažehlovací film o síle 150 

μm potisknutelný eco solventními a solventními inkousty. 

Dáváte-li přednost lesklému povrchu, použijte při nažeh-

lování minimálně 135g/m2 silikonový papír nebo originální 

papír Poly-Finish Glossy. Pro dosažení nejlepšího výsledku 

doporučujeme sejmout přenášecí fólii až po vychladnutí.

Materiál najdete v našem e-shopu pod kódem 

FPF050004020. 

Poli-Flex 4025 je bílý polomatný nažehlovací film o síle 150 

μm se zvýšenou odolností při praní. Nažehluje při nižších 

teplotách než ostatní filmy, a hodí se proto i na jemnější 

textil. Je potisknutelný eco solventními a solventními inkous-

ty. Pro dosažení nejlepšího výsledku i zde doporučujeme 

sejmout přenášecí fólii až po vychladnutí. Materiál najdete 

v našem e-shopu pod kódem FPF050004025. 

Bílý matný polyuretanový nažehlovací film Poli-Flex 4600 

o síle 160 μm je určený k potisku Dye i Pigment Waterbased 

inkousty, v omezené míře také eco solventními inkousty. 

Materiál je primárně matný, ale použitím lesklého krycího 

papíru při nažehlení lze změnit povrch na lesklý. Změny lze 

provést i dodatečně dalším krátkým zahřátím přes lesklý 

nebo matný papír. Materiál nabízíme v našem e-shopu pod 

kódem FPF050004600. Při jeho aplikaci doporučujeme 

použít přenášecí fólii PT 853.

průhledné nažehlovací Fólie poli-Flex 

Tyto materiály jsou určeny k zrcadlovému potisku „do lepi-

dla“ eco solventními a solventními inkousty (nelze použít 

UV ani latexové). Jsou určeny na světlé materiály a při jejich 

aplikaci není třeba používat žádnou přenášecí fólii. Pod 

označením Poli-Flex 4625 resp. 4626 najdete čirý polomatný 

nebo lesklý nažehlovací film určený k zrcadlovému potisku 

eco solventními a solventními inkousty. 

Hodí se zejména při tisku velmi drobných motivů všude 

tam, kde chceme ponechat barvu podkladu (textilu). 

Další výhodou těchto materiálů je zažehlení přes inkoust, 

tisková vrstva je tedy po zažehlení velmi dobře chráněna. 

Podkladový PU liner, který po nažehlení zůstane na povrchu, 

propůjčuje grafice excelentní odolnost při praní. Materiál je 

ke koupi v našem e-shopu pod kódem FPF050004625MAT 

a FPF050004626G. 

Fólie poli-Flock – i beZ nažehlení 

Materiály Poli-Flock mají jemnou semišovou strukturu 

a tloušťku 500 μm.

Solvent-Flock 5905 lze potisknout solventními a eco 

solventními inkousty. Speciální impregnace umožňuje tisk 

ve vysokém rozlišení a reprodukci jasných barev. Materiál lze 

pořídit v našem e-shopu pod kódem FPF050005905.

Solvent Flock PS 5910 není ve své podstatě nažehlovací 

materiál, i když je mezi ně oficiálně zařazen. Jedná se totiž 

o samolepicí flockový materiál určený ke krátkodobým 

jednorázovým aplikacím na textilních materiálech, například 

k jednodennímu značení na oblečení pro hostesky apod. 

Tento materiál se nenažehluje, lepí sám o sobě, a tak textil, 

na kterém je aplikován, nelze prát. Materiál najdete v našem 

e-shopu pod kódem FPF050005910PS.

Nažehlené grafické motivy vydrží zpravidla praní při 40 °C 

a doporučuje se obracet praný textil naruby. Výjimkou je 

materiál Poli-Flex 4020, který lze prát až při 60 °C.

František Kavecký

  MACtac Peach Skin nabízí 

skutečnou exotiku v oblasti 

studené laminace

 Materiály Poli-Flock mají jemnou semišovou strukturu

  1/ Ukázka aplikace bílé polomatné nažehlovací fólie Poli-Flex 4025 

se zvýšenou odolností při praní. Hodí se pro všechny barvy textilií.

2/ Čirý polomatný nažehlovací film Poli-Flex 4625 je určený 

k zrcadlovému potisku eco solventními a solventními inkousty na světlý 

textil. Je velmi jemný a příjemně se nosí. Podkladový PU liner, který po 

nažehlení zůstane na povrchu, propůjčuje grafice excelentní odolnost 

při praní. 

3/ Poli-Flex 4626 je lesklý čirý nažehlovací film 

4/ Bílý matný polyuretanový nažehlovací film Poli-Flex 4600 o síle 

160 μm určený k potisku Dye i Pigment Waterbase inkousty. Rovněž 

lze použít eco solventní inkoust.
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Před několika měsíci u zákazníků velmi úspěšně 

zabodovaly speciální strukturované laminace MACtac 

Permafun a zahájily tak v reklamě a interiérovém 

designu novou éru plasticky zušlechtěných tisků. 

Nyní rozšiřujeme nabídku strukturovaných laminací 

Permafun, která doposud zahrnovala převážně skupinu 

polymerických PVC laminací se strukturami dřeva, kovu nebo 

kůže, také o strukturu karbonového vlákna, nebo dokonce 

tzv. peach skin.

mactac permaFun carbon clear

Monomerická PVC laminace propůjčující laminovanému 

výtisku nebo jinému povrchu strukturu karbonových vláken, 

tedy v současnosti velmi atraktivní tuningový look. Tato 

atraktivní laminace nabízí životnost v exteriéru do 18 měsíců, 

v interiéru však až šest let. Materiál je k dispozici v oblíbené 

šíři 137 cm a je možné jej zakoupit také v metráži.

mactac permaFun peach Skin

Skutečná specialita, díky které se stanete jedinečnými. Jedná 

se o polymerickou PVC laminaci s matným semišovým povr-

chem velmi jemným na omak. Strukturou připomíná slupku 

broskve, podle které nese anglický název. Tato velmi zajímavá 

laminace je určena pro tisky do interiéru, přičemž zalamino-

vaný obrázek nebo barevná fólie získají originální sametový 

efekt nejen pro oko, ale také na omak. Také Permafun Peach 

Skin je možné zakoupit jako metráž v šíři 137 cm.

Laminace z řady MACtac Permafun využívají modifikovaného 

lepidla pro použití i v kombinaci s výtisky na UV tiskárnách.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Rozšiřujeme nabídku 
strukturovaných laminací

Více informací o této unikátní akci naleznete na www.hsw.cz.



ONYX SmartApps – nové 
produkty pro přípravu dat

  Koncepce stánku 

společnosti Mutoh na 

veletrhu FESPA Digital 

2011 nenechala nikoho na 

pochybách, že firma textilu 

rozumí

  Digitální potisk textilu 

přináší módním tvůrcům 

absolutní svobodu

  Takto se pracuje 

s fóliemi potištěnými 

inkousty Mutoh 3D UV

  Mutoh Viper TX Soft 

Sign získal titul Nejlepší 

velkoplošná textilní tiskárna 

roku 2011  

  Oceněné inkousty Mutoh 

3D UV umožňují až 200% 

prodloužení tisků. Grafika 

pro celopolepy aut je tak 

další službou pro majitele 

tiskáren Mutoh Zephyr.

Společnost Onyx Graphics uvádí na trh novou 

řadu produktů SmartApps. Jedná se o zásuvné 

moduly pro grafický program Adobe Illustrator, 

které jsou zaměřené na přípravu dat určených pro 

velkoformátový tisk. 

Prvním zásuvným modulem uvedeným na trh tento měsíc je 

modul nazvaný Sign & Banner.

co ZáSuvný modul Sign & banner umí

Jak sám název napovídá, slouží tento zásuvný modul pro 

přípravu bannerů. Tři základní funkce modulu umožňují 

generovat značky pro závěsná očka, pomocné značky pro 

montáž banneru, orámování banneru a zvětšovat nebo 

zmenšovat grafiku se zachováním správných rozměrů všech 

značek.

Značky pro ZávěSná očka

Jednoduše zadáte požadovaný počet oček nebo alternativně 

mezery mezi očky a jejich umístění vzhledem k okraji banne-

ru. Společně s očky můžete vygenerovat i pomocné značky 

pro výrobu banneru. Tím výrobu banneru zjednodušíte 

a zrychlíte, protože již nebude nutné dodatečné rozměřování 

pro montáž závěsných oček a olemování banneru.

orámování

Manuální generování orámování bannerů může být 

komplikované a časově náročné. S modulem Sign & Banner 

můžete velmi rychle a jednoduše vygenerovat barevné, 

zrcadlené nebo duplikované orámování banneru s libovolným 

rozměrem. Nastavení parametrů orámování můžete uložit 

a aplikovat jedním kliknutím na další připravované bannery.

měřítko

Funkce měřítka vám umožní změnit velikost grafiky zároveň 

při generování oček nebo orámování. Bez ohledu na to, zda 

připravujete grafiku v měřítku 4 : 1, 10 : 1, 12 : 1 atd., vaše 

značky pro závěsná očka a ostatní pomocné značky budou 

mít správnou finální velikost.

Jan Havle, technický specialista HSW Signall

Společnost Mutoh se v posledním roce z centra 

pozornosti jako by trošku vytratila. Dvě ceny European 

Digital Press Awards (EDP) však ukazují, že firma je 

stále schopna dát světu velkoplošného digitálního tisku 

nové impulsy. Inkousty Mutoh 3D UV získaly ocenění 

jako Nejlepší inkoustová alternativní technologie roku 

2011 a tiskárna Mutoh Viper TX Soft Sign obdržela titul 

Nejlepší velkoplošná textilní tiskárna roku 2011.

Asociace EDP sdružuje přední evropské vydavatele časopisů, 

které se věnují digitálnímu tisku a souvisejícím produktům. 

Tituly působí v 18 evropských zemích a jejich čtenáři předsta-

vují více než milion profesionálů ze světa polygrafie.

Ocenění EDP Awards pro nejlepší produkty roku jsou 

na evropském trhu uznávána jako ocenění výzkumu a vývoje. 

Cení se především inovace a hodnota nových technických 

řešení, která jsou přínosem pro celý obor. Hodnoticí komise 

je tvořena konzultanty, novináři, techniky a profesionálními 

tiskaři.

inkouSty mutoh 3d uv 

Komise vybrala tyto UV inkousty, jež jsou určeny pro tiskárnu 

Mutoh Zephyr, díky schopnosti až 200% délkové deformace.

Tisky jsou ihned suché a připravené k laminaci a aplikaci 

na rovné, zakřivené, nýtované nebo vlnité povrchy. 

Inkousty jsou šetrné k životnímu prostředí, protože neobsa-

hují žádné prchavé VOC/HAP látky. 

Nové inkousty Mutoh 3D UV jsou ideálním řešením pro 

stávající uživatele tiskáren Mutoh Zephyr a tiskaře hledající 

produktivní technologii pro středně vytížené provozy se 

zaměřením na 3D obaly. Stroj nabízí velmi dobrou kvalitu 

tisku, kompatibilitu s rolovými i deskovými materiály a flexi-

bilitu. Pracovní výkon je doporučován na maximální úrovni 

20 m2/hod.

mutoh viper tx SoFt Sign

Vývoji profesionálních tiskáren pro sublimační tisk se Mutoh 

věnuje již delší dobu. Oceněná tiskárna je konstruována 

pro přímý potisk textilu a je kombinována s kalandrem, 

takže proces sublimace barev nastává při jednom průchodu 

strojem. Komise nevybrala tiskárnu Mutoh Viper TX Soft Sign 

proto, že by se jednalo o první stroj s integrovaným kalan-

drem, ale proto, že Mutoh vytvořil spolehlivý stroj s vysokou 

produktivitou za rozumnou cenu.  

K dispozici jsou dva modely s pracovní šířkou 1610  mm 

a 2210 mm. Pozoruhodný je systém vedení média, protože 

textil má sám o sobě velkou schopnost deformace. Když 

k tomu připočítáme sycení látky inkoustem a následné 

působení vysoké teploty a tlaku v kalandru s odpařením vody 

z inkoustů, je přesné vedení opravdu chloubou konstruktérů.

Sublimace vytváří velmi trvanlivou grafiku s brilantními 

barvami. Typická produkční rychlost je až 37 m2/hod. a tisky 

jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. 

mutoh valuejet Stále v kurZu

Nesmíme však zapomenout ani na velkou oblibu eco solvent-

ní technologie. Velký počet nainstalovaných strojů a stále 

rostoucí počet jejich uživatelů jsou zárukou, že se jedná 

o spolehlivé a praxí ověřené řešení. 

Nejmenší eco solventní tiskárna Mutoh ValueJet je nejdo-

stupnější technologií pro vstup do světa velkoplošného tisku. 

Poskytuje totiž kvalitní tisk vhodný pro exteriérové i interiéro-

vé aplikace. Nabízí sice nižší produktivitu než třeba latexová 

technologie, ale pořizovací cena tiskárny a tiskové náklady 

jsou natolik atraktivní, že můžeme směle konstatovat, že 

tiskárna Mutoh ValueJet je stále v kurzu. 

František Kavecký
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Mutoh získal
dva prestižní tituly EDP

Možnost nezávislého
umístění oček po každé
straně banneru

Můžete nastavit počet 
značek podél jedné strany
nebo mezeru mezi značkami

Odsazení značek od 
okraje banneru

  Průměr a barva oček 

Umístění oček u protilehlých 
stran můžete nastavovat 
samostatně nebo společně 

Barevné

Zrcadlené

Duplikace

Žádné

ZnačkyOčka

Orámování
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Durst Rho 1000 v Eclipse

  Rychlost a kvalitu tisku 

zajišťují i nové tiskové hlavy 

Durst Quadro Array 30M 

 Graf 1: Trend v objemu 

průměrné zakázky pro UV 

tiskárny

  Graf 2.: Rychlost obměny 

POP reklamy v místě 

prodeje

  Durst Rho 1000L 

s automatickým systémem 

podávání a odebírání desek 

a archů 

  Systém přesného 

zavádění výtisků do stohů

  Automatizace práce 

s médiem a tisky výrazně 

zvyšují produktivitu

Vlajková loď společnosti Durst, digitální tiskový systém 

Durst Rho 1000, zakotvila v Praze. Instalace proběhla 

v květnu u předního evropského poskytovatele 

tiskových služeb, společnosti Eclipse. Digitální cestou 

tak zvládne mnohem vyšší objem zakázek. Takový je 

totiž trend.

trh Se naStavil na digitál

Za posledních deset let se výrazně změnil typ tiskových 

zakázek. Intenzita reklamních sdělení dynamicky narostla 

a kampaně využívají mnohem více druhů reklamních nosičů. 

Tím se zvyšuje celkový počet jednotlivých zakázek, ale snižu-

je objem výtisků v sérii. Sítotisk tak ztrácí výhodu nižší ceny. 

Graf č. 1 zobrazuje průměrný objem zakázek vytištěných 

na UV tiskárně. Zatímco v roce 2000 to bylo 100 archů, 

v roce 2010 již průměrný počet výtisků v sérii dosáhl hodnoty 

1600 archů. To ilustruje výrazný posun od tradičních technik 

ve prospěch UV digitálního tisku. Další významný faktor 

zobrazuje graf č. 2, který znázorňuje situaci v segmentu 

POP/POS. Ve prospěch digitální technologie pro tisk reklamy 

v místě prodeje hovoří zvyšující se frekvence její obměny. 

Zatímco sítotisk se technologicky prakticky nevyvíjí, přede-

vším u technologie UV vytvrditelného tisku došlo k prudké-

mu nárůstu výkonu. UV tisky jsou okamžitě zpracovatelné, 

je možné kdykoliv měnit grafická data a výtisky třeba perso-

nalizovat. Přímý potisk šetří čas potřebný na kašírování fólie, 

takže desky jsou stále častěji chápány jako tiskové médium. 

To vše posiluje pozici UV tisku na trhu.. 

SyStém kontinuálního tiSku

Klíčovým faktorem úspěchu digitálního tisku je optimalizace 

celého tiskového procesu. Pro digitální tisk je důležitý 

nejenom výkon, ale také automatizace spojená s manipulací 

materiálem. Automatizaci procesu nakládání a odebírání 

desek se Durst intenzivně věnuje již několik let. Výsledkem 

jsou systémy pro kontinuální potisk, které výrazně zvyšují 

celkovou produktivitu tiskových linek. V konečném důsledku 

jsou tak tiskárny Durst mnohem efektivnější než některé kon-

kurenční tiskárny s udávanou vyšší rychlostí tisku. Špičkovým 

řešením společnosti Durst je pak právě model Rho 1000.

Durst Rho 1000 je kontinuální UV tiskárna s výjimečným 

tiskovým výkonem. Maximální tisková rychlost činí         

500 m2/hod, v módu POP 6c (CMYKlClM) je to více než 

300 m2/hod. Výkonnostním mezistupněm mezi modelem 

Rho 1000 a Rho 800 HS je verze Rho 1000 L s nejvyšší 

rychlostí tisku 380 m2/hod. Rho 1000 nabízí několik stupňů 

automatizace včetně automatického nakladače a vykladače 

materiálu, je ale možné použít i stávající nakladač a vykladač 

ze sítotiskové linky.

hybridní konStrukce

Předností konstrukčního řešení stroje Durst Rho 1000 je 

jeho hybridní konstrukce. Dokáže potiskovat nejenom desky 

a archy, ale i rolová média. Pro vytížené tiskové provozy 

tak přináší i velkou výkonovou rezervu ke zpracování jiných 

zakázek.

Tiskárna Durst Rho 1000 je chloubou firmy a její instalace 

jsou v provozu v nejvýznamnějších produkčních tiskových 

firmách v Evropě. Poměr cena a výkon sice vyhovuje 

nejsilnějším hráčům, ale pro mnohé firmy je cena zatím 

nedosažitelná. Firma Durst se proto rozhodla nabídnout 

tiskařům kompromisní řešení v podobě tiskárny Durst Rho 

1000L, která má nižší výkon, chudší výbavu, ale dostupnější 

cenu. Lze ji však upgradovat na plnou verzi Durst Rho 1000. 

Modelu Durst Rho 1000L se podrobně věnujeme na protější 

straně.                                                                               frk

Tiskárna Durst Max. výkon m2/hod

Rho 750 Basic (2,05 m) 50

Rho 750 Presto (2,05 m) 100

Rho 750 HS (2,05 m) 180

Rho 800 Presto (2,5 m) 120

Rho 800 HS (2,5 m) 216

Rho 900 (2,5 m) 216

Rho 1000 L 380

Rho 1000 500

Parametr Durst Rho 1000

Tisková technologie UV vytvrditelný inkoust

Materiály pro potisk Desky, archy a role

Potisk lepenky Ano

Tiskové hlavy Durst Quadro Array 30M

Model míchání barev
CMYK,lC, lM doplnitelný o bílou, 
lak nebo PCA (oranžová a fialová)

Maximální tisková šířka 250 cm

Maximální tloušťka 
materiálu

40 nebo 70 mm (průmyslová 
úprava)

Produktivita
Max. 500 m2/hod nebo 
380 m2/hod u modelu Rho 1000L

Automatizace
Plná automatizace včetně 
nakládání a vykládání

  Digitální tiskový systém Durst Rho 1000 je vlajkovou lodí 

společnosti Durst
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   Díky automatickému 

systému pro kontinuální 

potisk desek a archů se 

výrazně zvyšuje produktivita 

tiskové linky

   

Odlehčenou verzí UV tiskárny Durst Rho 1000 je model 

Rho 1000L. Jedná se o průmyslový stroj pro velké 

sítotiskové, ofsetové a digitální provozy. Je vybaven 

unikátním vakuovým kontinuálním pásem a nabízí tisk 

rychlostí 380 m²/hod. v optimální kvalitě, 24 hodin 

denně sedm dní v týdnu. Cenově dostupnější verzi lze 

upgradovat na model Rho 1000.

Durst Rho 1000L lze okamžitě integrovat do stávajících 

výrobních procesů a dovybavit automatickým nakládacím 

a vykládacím zařízením. Vysoká produktivita je zajištěna 

nejnovější generací tiskových hlav Durst Quadro Array 30M.

Trysky jsou vyráběny technologií MEMS (Micro-Electro-

Mechanical Systems), anizotropním leptáním do báze z oxidu 

křemičitého. To jim zajišťuje vysokou přesnost a dlouhou 

životnost. Odchylka přímosti dráhy vystřelené kapky inkoustu 

je pouze 1,5 μ. Tato přesnost spolu s rozlišením 600 dpi už 

v základní konfiguraci poskytují mimořádnou kvalitu tisku.

možnoSt růStu

Standardní maximální výkon 380 m2/hod. lze zvýšit o dalších 

30 %. Vakuový transportní pás se standardně dodává pro 

média do hmotnosti 50 kg, na objednávku do 120 kg. 

Systém míchání barev CMYK lze rozšířit o přímou bílou barvu 

a inkousty lClM nebo Orange a Violet. Zásobníky inkoustu 

mají kapacitu 10 litrů. Inkousty se dodávají v kontejnerech 

o objemu pět litrů. Volitelný je systém pro tisk vlnité lepenky 

a odvíjecí a navíjecí systém pro potisk rolových médií.

unikátní SyStém poSuvu médií

Chloubou techniky je vakuový nekonečný dopravní pás, který 

je řízen krokovými motory. Silné vakuum působí pouze pod 

položeným médiem. Dvanáct nezávislých zón řídí počítač, 

takže není potřeba maskovat nepokryté plochy ani pracně 

nastavovat rozsah vakuových zón. 

Změny formátů a druhů média jsou proto velmi rychlé a jed-

noduché. Pokud některá zakázka vyžaduje potisk různých 

materiálů, může se bez zbytečných prodlev zpracovat v jedné 

operaci. Kromě toho Rho 1000L podporuje nejnovější PDF/

VT formát, který nabízí kombinaci vysoké úrovně grafického 

designu s funkcí tisku variabilních dat VDP (Variable Data 

Printing). To vše v souladu s normou ISO 16612-2.

Silné Stránky

Díky systému kontinuálního tisku a optimalizaci workflow 

při zpracování změny zakázky patří Durst Rho 1000L 

k nejvýkonnějším a nejflexibilnějším velkoplošným digitálním 

tiskovým systémům na trhu. Poskytuje automatizovaný kon-

tinuální potisk desek a archů. Zachovává si přitom maximální 

flexibilitu potiskovaných materiálů (desky, plechy, vlnitá 

lepenka, rolová média). Vkládané médium je omezeno pouze 

šířkou 250 cm a tloušťkou 4, respektive 7 cm. 

úSpěch hned od počátku

Ihned po představení na veletrhu FESPA Digital 2011 byl 

vystavený stroj převezen ke svému prvnímu uživateli. 

Nizozemská Firma Probo/Sign krátce po zakoupení tiskárny 

Durst Rho 500R potřebovala i výkonný hybridní model. 

„Hned v prvním týdnu provozu jsme si uvědomili, jak je důle-

žité automatické nakládací a vykládací zařízení,“ uvádí Erwin 

Postma, majitel společnosti. „Tiskárnu využíváme na výrobu 

sérií do 400 ks, kde je velmi efektivní. Další typickou zakáz-

kou jsou tisky na čiré akrylátové desky, které potiskujeme 

postupným vrstvením CMYK–bílá–CMYK. Systém pro konti-

nuální potisk desek výrazně šetří čas.“                                frk

Durst Rho 1000L



Standardním příslušenstvím řezacích plotrů 

Summa vyráběných v Belgii je ovládací 

program Winplot. Tento zjednodušený 

řezací software dnes obvykle používají 

především uživatelé nejnižších typů řezacích 

plotrů.

Winplot se hodí zejména pro základní použití 

a jednoduché aplikace, kdy je specializovaný 

software typu Cocut zbytečně robustní a navy-

šuje cenu zařízení. Pro náročné využití nebo 

ořezávání samolepek s pomocí ořezových značek 

však nebyl Winplot donedávna úplně vhodný, 

zejména při práci v programu Illustrator. To se 

však s nástupem nové verze mění. 

vylepšení v nové verZi

Nový Winplot 10, který je k dispozici již nyní, při-

náší podporu nových verzí grafických návrhových 

programů CorelDRAW X5 a Illustrator CS5 pod 

Windows. 

Obsahuje řadu menších vylepšení, má novou 

funkci pro efektivnější skládání menších řezů 

na fólii (nesting) a umožňuje kombinovaný 

výstup řezu a výseku, takzvaný Flex-Cut. 

Novinkou pro uživatele Illustratoru je plug-in, 

který zajišťuje automatický přenos grafiky 

k řezání do Winplotu a nově také umožňuje 

automatické doplnění sesazovacích značek OPOS 

ke grafice pro pozdější přesný ořez vytištěných 

motivů. Tato funkce byla dosud dostupná jen 

uživatelům CorelDRAW. 

jak to nyní Funguje v illuStratoru? 

V programu si připravíme předlohu pro tisk 

s následným ořezem. V menu Illustratoru Soubor 

je instalována volba Summa, kde aktivujeme 

funkci Add OPOS XY Regmarks. Tím doplníme 

potřebné sesazovací OPOS značky, které se 

automaticky umístí do nové vrstvy Regmark. 

Nyní můžeme provést export potřebných dat pro 

tiskárnu – grafiky k tisku včetně OPOS značek. 

Po vytištění se data k řezání přenesou přes 

plug-in Summa – Send to Winplot do řezacího 

programu Winplot a grafiku lze přesně vyřezat 

s použitím OPOS značek.

Řezací program Winplot 
v nové verzi a stále zdarma

    V Illustratoru si 

připravíme předlohu pro 

tisk s následným ořezem

  V menu Illustratoru 

Soubor je instalována volba 

Summa, kde aktivujeme 

funkci Add OPOS XY 

Regmarks

   OPOS značky se 

automaticky umístí do nové 

vrstvy Regmark

    Data k řezání se 

přenesou přes plug-in 

Summa – Send to Winplot 

do řezacího programu 

Winplot a grafiku lze 

přesně vyřezat s použitím 

OPOS značek
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jedinečná příležitoSt

Nový Winplot 10, který je v českém jazyce, je k dispozici 

i pro stávající uživatele plotrů Summa. Najdete ho ke stažení 

na stránkách výrobce www.summa.be společně s progra-

mem Summa Cutter Tools 1.13 pro instalaci modulu plug-in.

Pro klienty s jinými typy plotrů je tato chvíle ideální 

příležitostí pro pořízení plotru Summa. V této chvíli totiž 

probíhá speciální akce na tyto profesionální plotry, které jsou 

k dispozici za nejnižší ceny v historii a jako bonus obsahují 

právě zmíněný software. Další informace vám poskytneme 

na adrese techno@hsw.cz.

Václav Poselt, technický specialista oddělení marketingu HSW Signall

  Rolando Rappi ze 

společnosti Digital Consult 

Integral AG dokazuje, že 

Easy Transporter je opravdu 

stabilní

Ideální pomocník pro manipulaci s těžkými rolemi a pro 

transport média vyrobený švýcarskou firmou Digital 

Consult Integral AG vyřeší mnoho problémů v tiskovém 

provozu. Stabilitu, vynikající manévrovací schopnosti 

a pomoc při zvedání určitě oceníte, protože k obsluze 

Easy Transporteru je potřeba pouze jediný člověk.

Nejdůležitějším přínosem této manipulační pomůcky je zajiš-

tění bezpečnosti při práci i v případě, že průmyslový tiskový 

stroj obsluhuje pouze jeden pracovník. Easy Transporter totiž 

může nést roli o hmotnosti až 150 kg a pomocí kladky a řetě-

zu ji pohodlně vyzvedne až do výšky 110 cm. Konstrukce 

navíc dovoluje s vyzvednutou rolí popojet, takže s uložením 

nové role média si skutečně poradí jediný člověk a potištěné 

médium zvládne ze stroje i odebrat. 

pohyb do všech Stran

Pozoruhodná je konstrukce podvozku, který dovoluje pohyb 

do všech stran, otočení o 360 ° na místě a zároveň poskytuje 

potřebnou stabilitu. Role se zvedne do plné výše po šestnácti 

otočeních hřídele. Naložení role na transportní plochu 

umožňuje nájezdová rampa z plechu, která se po zvednutí 

a zajištění stane pojistkou bránící vypadnutí role z plošiny.

švýcarSká preciZnoSt

Trubkový rám zajišťuje maximální pevnost konstrukce při cel-

kové hmotnosti 30 kg. Podvozek je navržen tak, aby snadno 

přejížděl přes prahy. Zatahovací kola „Swiss Patent applica-

tion pending“ jsou zárukou dlouhodobého a bezpečného 

využití Easy Transporteru. Pokud máte o tohoto pomocníka 

zájem, neváhejte nás kontaktovat na adrese: techno@hsw.cz.

František Kavecký

Easy Transporter

  Vzorník má ideální 

formát  pro skladování – A4

Nové inkousty Mutoh MS Ultra nahradily v nabídce 

Mutohu inkousty MS Plus. Mají lepší vlastnosti a díky 

jejich dostupné ceně se stále častěji obrací vývoj let 

minulých, kdy majitelé originálních inkoustů obvykle 

přecházeli na alternativní. Nyní nastává opačný trend, 

většina tiskařů již používá alternativní inkousty, ze 

kterých přechází zpět na originální. Horší kvalitu či 

kratší životnost alternativních inkoustů už nevyváží 

jejich nízká cena, protože i cena originálních inkoustů 

se stále snižuje. 

Každý ví, nebo alespoň tuší, že přechod na nový typ inkoustu 

je náročným krokem. I v případě originálních inkoustů, kde 

můžeme pominout vliv inkoustu na mechaniku a spolehlivost 

tiskárny, zůstává však vždy problém colormanagementu. 

Mnozí dodavatelé tento problém neumí řešit, a tak obvykle 

odbývají zákazníky tvrzením, že profily na starší typ inkoustu 

jsou stejné jako na nový. To je však jen částečná pravda. 

I když se nové inkousty starším typům velmi přibližují, přece 

jen jsou jiné. Na některých typech médií je to skoro nerozpo-

znatelné, ale na jiných je rozdíl okamžitě viditelný.

nové proFily od hSw Signall

Pro stoprocentní využití kvality nového inkoustu jsme v HSW 

Signall připravili novou sadu profilů. K této sadě je rovněž 

připojen vzorník potištěných materiálů a přiložena dokumen-

tace s informacemi o správném nastavení tiskárny pro každý 

použitý materiál. 

Vzorník je k dispozici pro stávající i nové uživatele. Můžete si 

ho vyžádat na produkt@hsw.cz nebo u svého obchodníka. 

Na stejném místě se můžete informovat i o možnostech 

přechodu z vašich inkoustů na nové MS Ultra. 

Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

Vzorník kalibrovaných materiálů pro inkousty MS Ultra



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

Nový obchod na www.hsw.cz
 3500 položek zboží včetně cen, podrobných popisů, technických 

 listů, informací o skladových zásobách, fotografií, prospektů 

 a mnoho dalších novinek

Objednávkový systém i bez registrace 

Akce a slevy pro registrované uživatele

Archiv časopisů HSW info

Bazar technologií

Testovací software zdarma

www.hsw.cz

Pro prvních sto nově zaregistrovaných firem dárek – řezák zdarma


