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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Kritika a sůl jsou nad zlato

Víte, co je ještě cennější než pochvala? Konstruktivní kritika. A o tu jsme si 

v rámci červnového průzkumu spokojenosti našich zákazníků řekli. Průzkum 

pro nás prováděla nezávislá agentura a jeho cílem bylo zjištění, jak jste 

spokojeni se zbožím a službami, které nabízíme. V zásadě jsme si kladli 

důležitou otázku, jak hodnotíte náš odborný přístup, celkové zaměření firmy 

a co pro vás především můžeme udělat navíc.

Tento nezávislý elektronický průzkum spokojenosti zákazníků jsme dali 

vám i nám jako dárek ke dvacátým narozeninám fungování HSW Signall 

v signmakingu. Narozeniny totiž bývají vhodnou příležitostí k bilancování 

a přemýšlení, co jsme v minulosti udělali špatně a jaké plány si před sebe 

vytyčíme pro další roky, nebo dokonce dekádu.

Samozřejmě velmi cennou zpětnou vazbu od vás získáváme prostřednictvím 

denního osobního kontaktu, ale příležitost během jednoho velmi krátkého 

časového úseku a v rámci porovnatelných otázek a odpovědí zjistit, jak si u vás 

stojíme, je nedocenitelná. Zvláště pokud jste se rozhodli, že budete maximálně 

otevření a nemilosrdně nás upozorníte na naše nedostatky v přímém kontrastu 

s vašimi potřebami.

Většina hodnotících se vyjádřila pozitivně a dorazila nám i slušná řádka návrhů 

a konstruktivních výtek, které bereme skutečně vážně. Nejdůležitější je, že 

z nich budeme moci během poměrně krátké doby dovodit mnoho zlepšení, 

která budou mít za následek větší komfort nakupujících a platících zákazníků.

A já vám tímto krátkým editorialem chci především velmi poděkovat za to, že 

jste obětovali 10 minut svého drahocenného času a průzkumu se zúčastnili. 

Zvláště cenné pro nás byly kritické odpovědi a já osobně věřím, že z výsledků 

a závěrů budete profitovat především vy, naši zákazníci.

Ještě jednou tedy děkuji a přeji vám úspěšnou podzimní sezonu.
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Inspirace
s MACtac Awards 2011 

Společnost MACtac oceňuje každým rokem zajímavé 

realizace, u kterých se uplatnily její materiály. 

Představíme vám práci, která obdržela ocenění jako 

technicky nejnáročnější aplikace v Evropě. Určitě 

uznáte, že za technickou náročností nezaostává ani 

její estetická úroveň. Firma Abiway z Francie připravila 

pomocí fólie MACtac WallWrap 100 výzdobu gotické 

katedrály ve francouzském městě Rieux-Volvestre

Městečko Rieux-Volvestre, ležící na jihu Francie v regionu 

Midi-Pyrénées, jen 45 km od Toulouse, mělo v roce 2009 

jenom 2443 obyvatel, přesto je to po celá staletí vyhledávané 

místo. Leží totiž na jedné z tras poutní cesty ke hrobu apo-

štola Jakuba v Santiagu de Compostella. Tradice poutě sahá 

až do 12. století a můžeme jí děkovat za množství památek, 

které její trasy zdobí dodnes.

Obec Rieux-Volvestre je středověké město opevněné v mean-

dru řeky Arize. V letech 1317–1801 bylo sídlem biskupství 

a zdejší katedrála Sainte Marie des Aygas spolu s klenotnicí 

láká turisty, kteří si chtějí vychutnat nezapomenutelnou 

atmosféru.

Výzdoba pro letní festiVal

Oceněná realizace byla součástí výzdoby města v rámci letní-

ho festivalu, který se ve městě pravidelně koná. Motivy byly 

dílem umělce Sylviana Meschia, který pracuje s keramikou, 

a jeho výstava byla součástí kulturní nabídky. 

Motivy spojující kulturu a hodnoty judaismu, křesťanství 

a islámu byly umístěny na portál a stély katedrály. 

Realizátor projektu, firma Abiway, se rozhodl pro materiál 

MACtac WallWrap 100 nejenom pro jeho výborné vlastnosti 

při aplikaci, ale i kvůli tomu, že z historické památky lze velmi 

snadno odstranit. To ostatně bylo potřeba doložit k získání 

povolení od obce.

Obrázky v odstínech modré barvy vytvořily velmi působivé 

efekty v kombinaci s kamenným povrchem. 

 

MaCtaC WallWrap 100

Tato speciální samolepicí fólie je určena k aplikaci na hrubé 

stěny a omítky. Fólii lze nalepit i na kamenné nebo cihlové 

zdivo. Jedná se o 55 µm slabý vysoce flexibilní film opatřený 

šedým lepidlem s vysokou počáteční lepivostí. Nanáší se 

pomocí horkovzdušné pistole a gumového válečku na čistý, 

suchý a bezprašný povrch. MACtac WallWrap 100 je 

potisknutelný mimo jiné i UV tiskovými technologiemi, ale 

při použití na velmi hluboké „prolisy“ může vlivem protažení 

materiálu UV inkoust praskat.

Doporučujeme litou laminaci MACtac LF 3499. V případě 

požadavku antigraffiti úpravy doporučujeme speciální lami-

naci MACtac LAG 100. Před každou aplikací proveďte test 

na konkrétním povrchu, abyste předešli nepříjemnostem.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

 

  Společnost MACtac 

oceňuje každým rokem 

zajímavé realizace

  Městečko Rieux-Volvestre 

leží na jihu Francie na dohled 

od Pyrenejí

  Motiv byl dílem umělce 

Sylviana Meschia, který 

pracuje s keramikou...

  ...a jehož výstava byla 

součástí kulturní nabídky 

letního festivalu

  Aplikace fólie MACtac 

WallWrap 100 na zdejší 

katedrálu byla oceněna 

jako  technicky nejnáročnější 

aplikace v Evropě. Výzdoba 

byla efektní i v noci.

  Turisté si do Rieux-

Volvestre chodí vychutnat 

atmosféru středověku



Tiskárna Durst Omega 1 Plus získala prestižní ocenění 

Evropské asociace digitálního tisku EDP Award. Byla 

oceněna jako Nejlepší hybridní tiskárna v kategorii 

do 200 000 eur. Trh si myslí totéž, protože jenom 

v Evropě je nainstalováno přes sto strojů Omega.

Kompaktní UV tiskárna Durst Omega 1 Plus dovoluje 

velmi snadno měnit režim flatbed a rolový tisk. Poskytuje 

FineArt kvalitu tisku s rozlišením až 1720 dpi a je schopna 

tisknout na velmi široké spektrum flexibilních a pevných 

materiálů včetně plexiskla, plechů a hliníku s produktivitou 

až 35 m² za hodinu. Maximální pracovní šířka je 160 cm. 

Velmi jsou ceněny výtisky v umělecké oblasti jako fotografie, 

reprodukce uměleckých děl či přímo tisk uměleckých děl 

z produkce umělců pracujících v digitálním prostředí. Pracuje 

se šesti inkousty v systému CMYKlclm nebo CMYK+O+V 

a s možností využití bílé barvy, šedého inkoustu nebo dvou 

procesních barev.

edp aWard 

Asociace EDP (European Digital Press Association) sdružuje 

vydavatele předních evropských časopisů zaměřených 

na digitální tisk a souvisejících produktů. Tyto publikace 

zahrnují 14 evropských zemí se čtenářským zázemím více než 

milionu grafických profesionálů.

V odůvodnění udělení ceny pro Durst Omega 1 Plus se píše: 

„Poskytuje FineArt kvalitu tisku i jako stroj kategorie Entry 

Level. Verze s bílým a šedým inkoustem je první tiskárnou, 

která dokáže nabídnout náhradu za fotospeciály Durst 

Lambda.“

ziskoVý sVět náročné grafiky

Tiskárny Durst Omega 1 jsou sice nenáročné na prostor, ale 

nabízejí spolehlivost a dlouhou životnost i v nepřetržitém 

provozu. Jsou zkrátka vstupenkou do ziskového světa průmy-

slového velkoplošného digitálního tisku. 

Použité inkousty Durst neobsahují prchavé látky VOC 

a získaly německý ekologický certifikát Umweltprüfanstalten. 

Vykazují perfektní přilnavost na plasty a kovy. Inkoust se i při 

řezaní chová jako součást desky, takže řez je i na okraji čistý. 

U konkurenčních tiskáren se často inkoust láme a vytváří 

odhalená bílá místa. Vytvrzená vrstva si však zachovává 

dostatečnou míru pružnosti pro flexibilní média. 

Díky vysokému rozlišení se Omega 1 uplatní i při potisku 

té nejkvalitnější grafiky na menší formáty. Jako volitelné 

příslušenství lze objednat systém nazvaný Table-Pro. Jedná se 

o speciální desky, na které se rozloží média menších formátů 

jako třeba CD disky. Během tisku se mohou potiskované 

předměty naložit na další desku a využít možnosti kontinuál-

ního potisku. Malé formáty jsou na místě udržovány vakuem.

Tiskárna je na trhu velmi úspěšná. V Evropě je těchto tiskáren 

nainstalovaných již více než 100. Prosadily se i v náročném 

světě fototisku, kde je značka Durst ostatně již desetiletí 

synonymem špičkové kvality. 

Vítězí uniVerzálností

Pro své uživatele představuje Durst Omega 1 velmi 

univerzální a spolehlivý tiskový stroj. Je proto řešením pro 

firmy, které potřebují tisknout v té nejvyšší kvalitě na různé 

materiály. Vyhovuje jak menším firmám, které se specializují 

na některé typy zakázek, tak velkým tiskařským firmám, jež 

velmi oceňují její nenáročnost na pracovní prostor. Přestavba 

z flatbedu na rolovou tiskárnu je velmi rychlá a snadná.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

EDP Award
pro Durst Omega 1 Plus 

  Univerzálnost zvyšují i speciální desky Table-Pro, na které se rozloží 

média menších formátů 

  Kompaktní UV tiskárna Durst Omega 1 Plus je podle Asociace EDP 

nejlepší hybridní tiskárnou do 200 000 eur roku 2012

  Změnit režim flatbed a rolový tisk je u tiskárny Omega 1 velmi 

snadné

  Rozlišením až 1720 dpi nabízí kvalitu srovnatelnou s fotovýstupy 

z tiskáren Durst Lambda, které jsou etalonem kvality pro velkoplošnou 

fotografii

  Šířku gamutu je možno přizpůsobit systémem míchání barev. Kromě 

CMYKlclm lze pracovat i v systému CMYK+orange+violet.
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  Výstupy z tlačiarne Durst 

Rho P10 200 sú mimoriadne 

kvalitné  

  Vykládka tlačiarne Durst 

Rho P10 200

  

  Ešte raz zabrať a tlačiareň 

je skoro na svojom mieste

  

  Presné vyváženie je veľmi 

dôležité 

  Sídlo spoločnosti Ross 

v Rajci

Prvý Durst série P10 pre Ross

Spoločnosť Ross z Rajca, ktorá je popredným 

výrobcom svetelnej a nesvetelnej reklamy, sa stala 

prvým užívateľom UV tlačiarne Durst Rho P10 200 

na Slovensku aj v Českej republike. Firma, ktorá má 

za sebou 20 rokov skúseností a tradície, teraz patrí 

k najmodernejšie vybaveným prevádzkam v regióne. 

Jej nový Durst totiž dokáže tlačiť s rozlíšením až 1000 

dpi a maximálnym výkonom 175 m2/hod. 

Firma Ross poskytuje široký rozsah služieb počnúc vytvo-

rením základnej vizualizácie a grafiky, cez vývoj prvotného 

prototypu, až po vlastnú produkciu, montáž a servis. 

Nešpecializuje sa iba na svetelnú reklamu, ale úspešne sa 

presadzuje aj ako výrobca prostriedkov POP/S či producent 

veľkoplošnej tlače. Od roku 2002 je certifikovaná pre systém 

manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000. 

Okrem spokojných zákazníkov kvalitu jej produkcie doku-

mentujú aj ocenenia získane v priebehu rokov zo súťaží Zlatá 

koruna, POPAI awards či Duhový paprsek.

zodpoVedné rozhodoVanie

„Rozhodovanie pre konkrétnu technológiu nebolo jed-

noduché,“ vysvetľuje Miroslav Hodás, generálny riaditeľ 

spoločnosti Ross. „Vývoj na trhu a požiadavky zákazníkov 

jednoznačne ukázali potrebu investovať do flatbedu. Pri 

hľadaní technológie sme optimalizovali ponuky z hľadiska 

pomeru ceny, výkonu a kvality. Cena tlačiarne Durst Rho P10 

200 bola vyššia ako pôvodne plánovaná investícia, ale je to 

zariadenie, ktoré dokáže morálne obstáť aj o niekoľko rokov. 

Vývoj napreduje tak rýchlo, že sme nehľadali stroj, ktorý 

by nám mohol ponúknuť krátkodobú výhodu v kvalite či 

produktivite, pretože nie sme primárne producenti digitálnej 

tlače. Hľadali sme zariadenie, ktoré má dobré referencie 

u našich zahraničných zákazníkov a jeho užívatelia ho cha-

rakterizujú ako spoľahlivé. Je to jednoducho produkčný stroj 

schopný pracovať aj vo viacsmennej prevádzke.“

noVé trhy 

„Primárne plánujeme využiť Durst Rho P10 200 na výrobu 

menších sérií produktov, kde nám poskytuje vyššiu flexibilitu 

v porovnaní so sieťotlačou či kooperáciou s inou firmou,“ 

pokračuje Miroslav Hodás. „Ďalším z dôvodov, pre ktorý 

sme sa rozhodli pre túto tlačiareň, je možnosť vstúpiť 

na nové trhy. Dopytom na dodávky menších sérií dizajnovo 

zaujímavých obalov sme sa až doteraz cielene vyhýbali. 

Lepenka a kartóny majú veľké využitie aj v oblasti prostried-

kov POP/S, takže toto je smer, akým sa chceme postupne 

vydať. Vďaka kvalite, ktorú Rho P10 200 poskytuje, je veľmi 

jednoduché začleniť ho do výroby rôznych druhov zákaziek. 

Môže postupne produkovať série grafík pre exteriér i interiér 

s väčšou i veľmi krátkou pohľadovou vzdialensťou.“

teChniCké paraMetre

Flatbed Dusrt Rho P10 200 ponúka skutočne fotoreali-

stickú kvalitu tlače a súčasne priemyselnú produktivitu. 

Atramentové kvapky s veľkosťou iba 10 picolitrov dokážu 

vytvoriť veľmi pôsobivú grafiku. 

Durst Rho P10 200 si zachováva vysoký stupeň modularity 

a možno ho veľmi dobre prispôsobiť konkrétnym potrebám 

klienta a následnému rozvoju. Nainštalovaný stroj je v kon-

figurácii CMYK+W, ale kedykoľvek sa dá systém miešania 

zmeniť aj na CMYKlclm či pracovať aj s oranžovou a fialovou 

farbou.

Do stroja môžu vstupovať materiály do hrúbky 4 cm 

a s hmotnosťou 50 kg. V ponuke je však aj možnosť tieto 

parametre zvýšiť na hrúbku 7 cm a hmotnosť 70 kg. Medzi 

voliteľné doplnky patrí aj odvíjací a navíjací systém pre prácu 

s  rolovými médiiami či sada pre prácu s vlnitou lepenkou. 

Pracovná šírka tlačiarne je 205 cm.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

www.ross.sk



Všichni cítíme, že struktura polygrafického průmyslu se 

změnila ve prospěch ekologie a digitálních technologií 

a že tato změna je trvalá. Jak se s novou situací 

vypořádat? Odpovědi poskytne nový veletrh EcoPrint, 

jehož první ročník se uskuteční 26.–27. září v Berlíně. 

Kromě zajímavých informací tam najdete i řadu našich 

dodavatelů, jejichž ekologické výrobky nabízíme i my.

 

Veletrh EcoPrint Europe 2012 je připraven pro komunitu 

tiskařů a kreativců se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj 

podnikání v polygrafii. Kromě technologických novinek 

a řešení je připraven i zajímavý doprovodný program. Je 

to vůbec první akce tohoto druhu na světě a chce připravit 

firmy na trvale udržitelný rozvoj. Kromě jiného se zaměřuje 

na snižování odpadů, minimalizaci nákladů a zvýšení zisku 

v polygrafickém průmyslu. 

Se zaměřením na maloobchod, interiéry, POP/S, obaly 

a reklamní tisk je obsah výstavy navržen tak, aby přinesl 

odpovědi, poradenství a řešení pro každého podnikatele ze 

světa tisku, který chce, aby jeho strategické investice směřo-

valy do trvale udržitelného podnikání v polygrafii. 

hp jako hlaVní partner

Společnost HP bude prezentovat svůj pohled na udržitelnost, 

a zejména obchodní přínosy dosažitelné pro poskytovatele 

tiskových služeb. Zárukou je využití technologie určené 

ke snížení dopadu na životní prostředí. Toto tvrzení bude 

demonstrováno jak pomocí předvádění tisku na latexové 

tiskárně HP Designjet L26500 (obr. 4), tak prostřednictvím 

vzdělávacích přednášek a diskusí.

dVě přednášky

V první den veletrhu, 26. září, ve 13.00 přednese svůj 

příspěvek Víc udržitelnosti pro maloobchodní dekorace 

v prodejnách Roman Barba, specialista společnosti HP 

na latexové aplikace. Zaměří se na řešení, která zvyšují půso-

bení reklamního poselství a zároveň snižují dopad na životní 

prostředí. Druhou přednášku 27. září ve 13.00 bude mít 

Christian Menegon, Business Development Manager z divize 

HP Indigo, na téma Výhody digitálního tisku etiket a obalů 

pro životní prostředí. Bude se zabývat tím, jak inovace v digi-

tálním tisku umožní majitelům značek snížit zásoby, odpad 

a celkovou uhlíkovou stopu v jejich řetězci dodávek. 

poučení z aMeriCkého trhu

Ekologie zatím nejsilněji rezonuje právě na americkém trhu, 

který je jakýmsi barometrem očekávaného vývoje. Kromě 

svých vzdělávacích prezentací uspořádá Stephen Goddard, 

vedoucí environmentálního programu divize HP Graphics 

Solutions Business, panelovou diskusi na téma Pohled 

na poslední vývoj udržitelnosti v USA. Podle zkušeností to 

bude velmi důležité poučení o trendech, které významně 

ovlivní i evropský trh. 

pakt stability a růstu

Nezisková organizace s celosvětovou působností Pakt stabili-

ty a růstu začíná získávat podporu známých značek, z nichž 

některé již žádají, aby jejich dodavatelé služeb, i tiskových, 

dosáhli požadované ekologické certifikace. 

tisk bez pVC podle nesChenu

Frank Seemann, ředitel marketingu společnosti Neschen, 

vysvětluje: „Rozhodnutí zúčastnit na veletrhu EcoPrint pro 

nás bylo logické.“ V Neschenu již delší dobu prosazují vývoj 

a produkci ekologických výrobků. Kromě samotného tisku se 

zabývají otázkami „zelené“ montáže a laminování tištěných 

médií, efektivními postupy a úsporou energie. Neschen je 

tedy aktivní na mnoha frontách najednou.

Společnost Neschen se snaží nahrazovat média s obsahem 

PVC přírodními materiály nebo materiály s obsahem poly-

propylenu, který v evropských podmínkách, kde se většina 

odpadů spaluje, končí jako voda a odfiltrovatelný CO
2
.

zelený zünd

Dalším z vystavovatelů je švýcarská společnost Zünd, známá 

jako výrobce modulárních deskových plotrů. Stačí se podívat 

na její sídlo ve městě Altstätten a ekologické myšlení je 

zřejmé. Budova s trávníkem na střeše nádherně zapadá 

do přírody v podhůří Alp. Je proto logické, že firma patří 

mezi první přihlášené vystavovatele.

„V naší společnosti máme přístup k podnikání ekologický 

ve všech oblastech a to platí i pro vývoj našich produktů. 

Takže když uvádíme na trh novou technologii, je koncipová-

na jako modulární nástroj, který dokáže svému účelu sloužit 

dlouhou dobu, a stačí pouze dokoupit nový nástroj a uplatní 

se v různých činnostech a na různých trzích. Stejně tak se 

snažíme v maximální míře využívat obnovitelné zdroje a mini-

malizovat dopad naší činnosti na životní prostředí,“ dodává 

Lars Bendixen, produktový manažer firmy Zünd.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

EcoPrint Europe 2012

  Společnost Heidelberg 

svůj kladný vztah 

k životnímu prostředí 

prezentuje již delší dobu  

  1/ Vizualizace veletrhu 

Eco Print Europe 2012

2/ Tiskové barvy Heidelberg 

Saphira ˝Eco jsou vyrobeny 

z udržitelných surovin 

3/ Logo veletrhu Eco Print 

Europe 2012

5/ Organizace FSC (Forest 

Stewardship Council) 

podporuje environmentálně 

vhodné, sociálně 

přínosné a ekonomicky 

životaschopné 

obhospodařování lesů
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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 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

I takový může být rozdíl v laminaci
 Nová laminace Filmolux Photo je speciálně určená pro 

 nejnáročnější fotografie. Vyhnete se obvyklému zatónování 

 tisku a získáte další skvělé vlastnosti.

Tři druhy povrchu – matný, saténový a lesklý

Speciální lepidlo s minimálním výskytem silveringu

Minimální ztráta kontrastu u matné fólie

Vysoký UV filtr – vhodné i pro vodoředitelné tisky

Prodej na metráž

www.hsw.cz

Když potřebujete absolutně neutrální laminaci

Pro více informací pište na produkt@hsw.cz.



Mutoh ValueJet 1638
se dvěma „kolty“

Společnost Mutoh představí svou zajímavou eco 

solventní tiskárnu ValueJet 1638. Na světové kolbiště 

vstupuje s výhodou ve výzbroji – její tiskové hlavy jsou 

totiž zdvojené. Nehrozí jí ani nestatek munice, protože 

zdvojený je rovněž počet zásobníků inkoustu. Navíc je 

možné využít i bulk systém. 

 

Eco solventní tiskárny Mutoh ValueJet jsou ověřeným a velmi 

oblíbeným řešením. Stávajícím modelům však s rostoucí 

potřebou produktivity začal docházet dech. Nová koncepce 

je jednoduchá a přímočará. Když pistolníkovi nestačil jeden 

kolt, připnul si prostě druhý.

dobrá Cena

Zachování podstatné části konstrukce tiskárny dovoluje 

výrobci nabídnout i u nových tiskáren zajímavou cenu. 

ValueJet 1638 je eco solventní tiskárna s pracovní šířkou 

165 cm, která nabízí rychlost a kvalitu. 

Řešení označené Dual Head obsahuje i oceněnou technologii 

i2, která zaručuje konzistetní kvalitu i při vysokých rychlos-

tech tisku a jeho opakování. Tiskárna je vybavena novým 

ovládacím panelem, který zvyšuje komfort obsluhy. Systém 

pro automatické vypnutí tiskárny při detekci chyby snižuje 

škody a nároky na přítomnost operátora. Sklopný systém pro 

zakládání inkoustových kazet šetří místo a dovoluje vkládat 

do stroje kazety s různým objemem.

systéM dual head

Řešení použité pro tiskárnu Mutoh ValueJet 1638 je dobrým 

příkladem matematického paradoxu, že 1+1 může být více 

než 2. O tento výsledek se postaralo spojení tří prvků. Prvním 

je zdvojení nejnovější generace tiskových hlav s 1440 trys-

kami, druhým vyšší rychlost vozíku a třetím vyšší frekvence. 

Nová elektronika dovoluje z hlavy vystřelit více kapiček 

inkoustu za vteřinu. 

Pro zvýšení tiskového výkonu osadil Mutoh tiskárnu 

zdvojeným tiskovým systémem, tedy dvěma novými osmika-

nálovými hlavami a dvěma inkoustovými systémy společně 

s novým řídicím softwarem.  Maximální tiskový výkon se tak 

posouvá k hranici 70 m2 za hodinu. Hlavy jsou umístěny šik-

mo za sebou, tím se prakticky zdvojuje tisková šířka na jeden 

průjezd tiskového vozíku.

ValueJet 1638 je dnes nejrychlejší 64“ eco solventní tiskár-

nou na trhu. Nahradí model Blizzard 65 a logicky doplňuje 

nedávno uvedené modely – stejně široký ValueJet 1624 

a ValueJet 1324 s pracovní šířkou 54“.

teChniCké údaje

Tisk je realizován CMYK barvami a využívá proměnnou veli-

kost tiskové kapky v rozmezí 3,6–35 pl. Tím odpadá potřeba 

light barev a tisk je pak levnější. Řadu tiskových módů je 

možné nastavit v rozlišení od 360 x 360 dpi do 1440 x 1440 

dpi. V praktickém provozu lze používat výkony 7–22 m2/h 

pro tisk na papír a vinyl, 19–43 m2/h na billboardový papír 

a 19–69 m2/h na banner. Zde již přestává být problémem 

motivy rychle vytisknout, ale spíše je zároveň rychle usušit 

pro navíjení a další zpracování. Stroj má sice tři samostatně 

ovládané topné zóny pro předehřev média, fixaci inkoustu 

a sušení, ale přídavné infra sušení je určitě rozumným doplň-

kem takto rychlého stroje. 

Některé rychlé tiskové módy tisknou s pevnou velikostí kap-

ky, tím je zrychleno vyripování zakázky a generuje se menší 

objem tiskových dat.

Mutoh ValueJet 1638 je určen do středně vytížených provozů 

pro aplikace, kde se vyžaduje exteriérová životnost do tří let 

a dobrá kvalita grafiky pro krátkou pohledovou vzdálenost. 

Typické jsou venkovní plakáty, bannery, podsvícená grafika, 

POS displeje, grafika na dopravní prostředky stejně jako 

vysoce kvalitní a odolný tisk pro vnitřní použití.

pro subliMaCi Valuejet 1638W

Pro potisk textilu je určen model ValueJet 1638W, který 

pracuje se sublimačními inkousty na vodní bázi a poskytuje 

výrobní produktivitu až 65 m²/hod. V nabídce nahradí model 

Mutoh Viper Extreme 65“.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 
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  Mutoh ValueJet 1638 poskytuje vysokou produktivitu, kvalitu 

a spolehlivost

  1/ Ekonomiku provozu výrazně vylepší volitelně dodávaný bulk 

systém pro inkousty v litrových lahvích

  2/ Pro potisk textilu je určen model ValueJet 1638W, který pracuje se 

sublimačními inkousty na vodní bázi 

  3/ Výkonnost tiskárny zdůrazňuje robustní konstrukce a možnost 

využít motorizovaný odvíjecí a navýjecí systém pro 100 kg role

  4/ Sklopný systém pro zakládání inkoustových kazet šetří místo 

a dovoluje vkládat do stroje kazety s různým objemem



Mutoh ValueJet 1638

Tiskárnu jsme představili v článku na straně 8 jako eco solventní. V HSW je však tento stroj provozován s mild sol-

ventním inkoustem Mutoh MS Ultra. Nová 1638 tak může dobře sloužit jako rychlá solventní tiskárna orientovaná na 

produkci fólií a bannerů i jako zcela univerzální stroj pro reklamní výrobce se širokou škálou různých zakázek.

1 Pracovní šířka – u této tiskárny je to 1650 mm. Do stroje mohou vstoupit média s maximální šířkou 1625 mm, maximální šířka tisku je pak 1615 mm. 

2 Dual Head – nové konstrukční řešení pracuje s dvěma novými osmikanálovými tiskovými hlavami. Ty jsou umístěny šikmo za sebou, čím se prakticky zdvojuje tisková šířka na 
jeden průjezd tiskového vozíku.

3 Ovládací panel – nový panel nabízí intuitivní a snadné ovládání. Obsluha dokáže rychle najít optimální tiskový mód a nastavení parametrů pro typické zakázky.

4 Inkousty – v HSW je tento stroj provozován s mild solventním inkoustem Mutoh MS Ultra. Stroj pojme najednou 8 kazet (2xCMYK) po 440ml s tímto inkoustem, volitelně je 
možné provozovat doplňovací sytém a kupovat inkoust MS Ultra v litrových lahvích. 

5 Parkovací a čistící jednotka – vylepšena byla rovněž parkovací a čistící jednotka, která je zdvojená a obsahuje nové pumpy. To rovněž prodlužuje životnost tiskových hlav 
v režimu mild solventního tisku.

6 Zdvojený systém rozvodu inkoustu – se zdvojením tiskových hlav byl rovněž zdvojen i systém rozvodu inkoustu. Ke každé z tiskových hlav jsou tak přiváděny inkousty CMYK.

7 Odvíjecí a navíjecí systém  – tiskárna se standardně dodává s nemotorizovaným odvíječem pro role do 30 kg a volitelně s motorovými systémy pro role s hmotností 30, 80 
a 100 kg.

8    9 k a t a l o g

pracovní šířka 1,65 m1
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Tiskárna v eco solventním i mild solventním provedení nabízí velmi dobrý výkon a kvalitu tisku. Stroj určený pro 

střední provozy najde své uplatnění i pro specializované zakázky u velkých firem. Výběr ověřených a vyzkoušených 

materiálů je velmi široký stejně jako spektrum aplikací, které může majitel tiskárny nabídnout svým zákazníkům.

Materiály
pro Mutoh ValueJet 1638 

Seemee Frontlit Standard Banner
Vysoce kvalitní PVC plachtovina je určena pro jednostranné bannerové aplikace. Polyesterová tkanina je 
coatována kvalitním PVC vytvářejícím souvislou hladkou vrstvu velmi dobře přijímající inkoust většiny 
velkoplošných tiskových strojů. Celková plošná hmotnost banneru je 450 g/m2. Materiál s vysokou bělostí a 
širokým barevným gamutem. Lze svářet jak horkovzdušně, tak vysokofrekvenčně. Dostupný je v šířích 1,06 
a 1,6 metru v návinu 30 m a 50 m, dále pak s návinem 50 m v šířkách 2,5, 3,2 a 5 m.

Production PVc Frontlit BaSic
Základní ekonomický litý banner s plošnou hmotností 450 g/m2 nabízí za nízkou cenu dobrou tiskovou 
kvalitu. Lze ho vysokofrekvenčně i tepelně svářet. Dodává se v šířích 1,06, 1,6 a 3,2 metru s návinem 50 m.

conVertec PhotoPaPer 230 g gloSSy S
Vysoce lesklý tuhý fotopapír s hladkým povrchem je určený pro potisk na eco solventních, solventních, 
latexových a UV strojích. Nabízí vynikající kvalitu obrazu a vysokou plošnou hmotnost, čímž se přibližuje 
fotografickým papírům. Nabízí o stupeň lepší kvalitu tisku než papíry fotorealistické. Dostupný je v šířích 
1,06 a 1,52 metru s návinem 30 m. 

intelicoat PolyProPylene Banner 229 mic
Univerzální polypropylenový film o síle 229 µm nabízí velmi dobrou kvalitu tisku na matný bezodleskový 
povrch. A to jak waterbased, tak i ostatními druhy inkoustů. InteliCoat Polypropylene Banner snese vysoké 
krytí inkoustem a vykazuje velmi slušnou rovinnou stálost i při vypnutí do prezentačních systémů. Dodává 
se v šířích 0,91, 1,06 a 1,37 metru s návinem 30,5 m. 

mactac Jt 5529 Pm
Špičková polymerická samolepicí fólie je určena k celopolepu dopravních prostředků. Síla pouhých 55 µ 
z této fólie dělá ideální materiál pro práci v prolisech a dalších konkávních nebo konvexních zaobleních. 
Při aplikaci na dopravní prostředek a v kombinaci s vhodnou ochrannou laminací, kterou je výhradně 
MACtac LF 3499, lze počítat s životností okolo pěti let. Materiál je k dispozici s šedým klasickým nebo tzv. 
bubble free (MBF) lepidlem s mikro kanálky. Práce s takovým materiálem je až o 1/3 méně časově náročná. 
Verze PM je určena speciálně pro mild solventní a eco solventní inkousty. Fólie je dostupná je v šířích 
1,37 a 1,52 metru s návinem 10 nebo 50 m. 

PongS SolVotex artiSt heaVy
Polyesterový textilní banner o vyšší plošné hmotnosti 280 g/m2 lze použít pro interiérové umělecké 
dekorace, lze jej instalovat do prezentačních systémů RollUp, protože se na hranách absolutně nekroutí, 
je možné jej prosvítit v light boxech  nebo jej potisknout a použít jako stínicí prvek v interiéru i exteriéru. 
Dodává se v šířích 1,55, 2,05, 2,50, 3,1 a 5,05 metru s návinem 50 m. 

neSchen SolVoPrint eaSy dot 100 Pe
Monomerická samolepicí fólie se speciálním lepidlem v bodech je určena pro krátkodobé aplikace. Díky 
tomuto „easy dot“ lepidlu se fólie velmi snadno aplikuje a lepení tak zvládne i neproškolená obsluha. 
Fólie je nabízena ve třech variantách, jako bílá lesklá, matná a nebo čirá polomatná. Materiál není 
vhodný do exteriéru. Lepidlo  materiálu Easy DOT 100 PE je snímatelné 1 měsíc od aplikace, poté se stává 
permanentním.  Dostupný je v šířích 1,37 s návinem 50 m.

BIRTH
DAY
PARTY
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Automatické řezačky Fotoba jsou neodmyslitelnou 

součástí vybavení středních a velkých tiskařských 

firem. Na veletrhu Drupa bylo k vidění několik 

zajímavých řešení, která dokážou nabídnout 

specifické formátování tisků a zautomatizování dalších 

dokončovacích operací.

Prvním překvapením byla automatická desková řezačka 

Fotoba XLF, která přesně formátuje tisky na karton a lepen-

ku. Pod označením Zipper je v nabídce jednotka, jež aplikuje 

na tisky lepicí pásku, a označení XLD170 WP dostala řezačka 

specializovaná na ořez tapet.

fotoba Xlf 200

Automatické řezačky pro formátování flexibilních médií nyní 

doplňuje stroj pro řezání kartonu, lepenky a lehkých desek. 

Právě pro tyto materiály jsou konstruovány nože na novém 

stroji XLF 200, který formátuje grafiku ve směru os „x“ i „y“. 

Nová dokončovací technologie od italského výrobce s tradicí 

od roku 1974 je určena pro práci v kontinuální produkci. 

Poradí si s materiály do šířky až 200 cm (80“) a provádí 

vysokorychlostní lineární řezy podél os „x“ i „y“ se zajištěním 

pravoúhlosti řezu i při nepřesném založení.

Toto řešení je ostatně konstrukčně stejné jako u rolových 

řezaček.

Valter Maddalon, generální ředitel společnosti Fotoba 

International, řekl: „Všechny naše řezné technologie vychá-

zejí z pečlivého sledování potřeb tiskařů a jsou koncipovány 

tak, aby přinášely vysokou produktivitu a maximální efektivi-

tu dokončovacích prací.“

XLF 200 dokáže zpracovávat až čtyři svislé řezy současně, 

které jsou definované pomocí ořezových značek Fotoba. 

Tyto značky podporuje většina RIP softwarů. Jsou vytištěny 

na panelu spolu s grafikou a to umožňuje automaticky 

zachovat souosost řezu na obou osách.

Vysokou přesnost zajišťují krokové motory. Fotoba XLF 

200 je ideální dokončovací technologie pro podporu všech 

nejnovějších flatbedů. XLF 200 technologie je navržena tak, 

aby se řez automaticky přizpůsobil hraně desky. Zajišťuje to 

mezinárodně patentovaný snímač.

Ovládací panel je umístěn na pohyblivém rameni, takže 

obsluhující personál má k němu stále snadný přístup. Silná 

a robustní konstrukce předurčuje stroj pro zpracování velkých 

objemů tisků a udržení vysoké produktivity celé produkční 

linky. K řezačce jsou připraveny pomocné rozkládací stoly, 

které usnadní manipulaci s velkými deskami, ale nezaberou 

trvale velkou plochu.

fotoba zipper

Připojitelná jednotka pro aplikaci lepicích pásek na právě 

naformátované tisky velmi urychluje produkci grafiky rovnou 

připravené pro aplikaci do roletkových systémů ve formátu 

CityLight i větších.

Z jumbo role je páska lepena na okraj grafiky stejnou rychlos-

tí, jakou je řezačka schopna grafiku formátovat. 

fotoba Xld170 Wp

Speciální provedení populární řezačky XLD170 je uzpůso-

beno pro formátování tapet. Vedle zlepšení mechanické 

přesnosti je vybavena novým snímačem a novou technologií, 

která umožňuje přesné řezání panelů se složitými grafickými 

motivy. 

Stroj je odpovědí na otázky, jak zachovat vysokou produktivi-

tu při potisku efektních, ale na přesnost náročných strukturo-

vaných tapet, které nelze aplikovat s překryvem. Poptávka 

po takto specializované řezačce dokazuje, že potisk tapet má 

ve světě velký potenciál a je pro tiskaře skutečně jedním 

z východisek, jak se vymanit z cenové války.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Nové nápady od Fotoby

  Na veletrhu Drupa 2012 

byly na řezačce Fotoba 

XLF 200 formátovány tisky 

z vlajkové lodi společnosti HP 

v segmentu průmyslových 

flatbedů HP Scitex FB 7600

  Jednotka Fotoba Zipper je 

určena k aplikaci lepicí pásky 

na rubovou stranu tisku

 

  Díky automatické řezačce 

a jednotce Fotoba Zipper 

vychází z linky grafika 

připravena pro instalaci 

do rolovacích stojanů

  Fotoba XLF 200 je určena 

k rychlému a přesnému 

formátování velkých objemů 

tisků na lehké desky, 

zejména lepenku





 Popisek Ordinery Life   Popisek Unicef

   Titulní strana: popisek

DUŠA SVETA
IVAN ČANIGA, QEP (Qualified European Professional Photographer), sa narodil v Partizánskom. Fotografiu 

študoval na SUPŠ v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v Slovenskej televízii ako fotograf, od roku 1991 

bol v slobodnom povolaní a od roku 2008 vyučuje fotografiu na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a spoluzakladateľom 

a viceprezidentom Asociácie profesionálnych fotografov SR. Venuje sa predovšetkým portrétnej, produktovej 

a reklamnej fotografii. Žije a tvorí v Bratislave.

 

Svojou tvorbou sa prezentoval na desiatkach individuálnych a kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Za autorský 

kalendár Dimensions of Shapes dostal Mimoriadne ocenenie Slovenského syndikátu novinárov. Na medzinárodnej scéne sa 

stal v roku 2008 držiteľom prestížneho certifikátu QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii portrét 

a výtvarná fotografia.

Jeho diela sú súčasťou verejných i súkromných zbierok tak na Slovensku ako aj v Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Česku, 

Holandsku, Francúzsku, USA a získali viaceré významné ocenenia. Za všetky spomeňme ceny v súťaži FEP Európsky fotograf 

roka, z ktorých si v posledných troch rokoch odniesol tri bronzové medaily a jednu zlatú v kategórii reklamnej fotografie.

Svetlo je jazyk fotografie, duša sveta – napísala v Sépiovom portréte spisovateľka Isabell Allendeová. V tomto vydaní 

časopisu HSW info Ivan Čaniga potvrdzuje, že ocenenie QEP v kategórii portrétu nezískal náhodou. Bravúrne narába so 

svetlom pri modelovaní tvárí portrétovaných ľudí zo sveta šoubiznisu. Svoju brilantnú techniku nevystavuje samoúčelne 

na obdiv, naopak, dôkladne ju podriaďuje tvorivému zámeru. Obdivuhodná je jeho koncentrácia pri tvorbe inscenovaných 

skupinových portrétov hudobníkov. Dokáže ich prepracovať do najmenších detailov. S citom pre kompozičnú vyváženosť 

obrazu nenápadne, ale precízne nahmatáva pulz jazyka maľovania svetlom. Nie je sluhom, ale pánom svetla. V dnešnej 

nadprodukcii fotografií je to už pomaly vzácnosť.

         Marián Pauer
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Do sekce Produktové přehledy na našich webových 

stránkách přibyly další z praktických tematických 

výběrů materiálů, tentokrát jsou věnovány 

laminovacím fóliím a textilním materiálům v naší 

nabídce. Plníme tak svůj slib rozšiřovat tuto sekci. Nyní 

tu najdete už pět pomůcek pro rychlou a snadnou 

orientaci v materiálech pro nejdůležitější aplikace. 

Po přehledech digitálně potisknutelných tapet, médií vhod-

ných pro potisk latexovými inkousty a vhodných kombinací 

materiálů do prezentačních a výstavních systémů si nyní 

můžete stáhnout další dva.

přehled laMinoVaCíCh fólií 

Kdysi se říkalo, že největšími nepřáteli socialismu jsou 

jaro, léto, podzim a zima. V jistém smyslu jsou to zároveň 

i nepřátelé všech tisků, které musíme chránit před sluncem, 

prachem, znečištěným vzduchem, vodou, kyselým deštěm 

a v neposlední řadě před člověkem. Bez ohledu na tiskovou 

technologii je třeba s negativními vlivy bojovat, přičemž 

investice do vhodně zvolené ochrany se několikanásobně 

vracejí. Výstupy z velkoformátových tiskáren lze chránit proti 

mechanickému poškození nebo proti mechanickému poško-

zení v kombinaci s pasivní ochranou proti UV záření. V prv-

ním případě půjde o ochranné laminace velmi nízké ceny, jež 

jsou určeny pro krátkodobé exteriérové použití nebo jako 

ochrana tisků skrytých před přímým slunečním zářením. 

V druhém případě je třeba použít laminace s kvalitním UV 

filtrem, který výrazně zpomaluje stárnutí tisků a především 

jejich blednutí vlivem slunečních paprsků.

rozdělení laMinaCí

Ochranné laminace mohou být vyrobeny z PVC, polypro-

pylenu, polyesteru nebo polykarbonátu. PVC laminace jsou 

vzhledem k nízké ceně a vysoké odolnosti kombinované 

s velmi dobrou pružností nejrozšířenější. V případě poža-

davku na další funkce ochranné laminace, jako je například 

antigraffiti efekt nebo „zelené“ řešení, je třeba sáhnout 

po laminaci z polyesteru nebo polypropylenu.

Samostatnou skupinou jsou laminace polykarbonátové, 

které naleznou vzhledem ke své vysoké odolnosti využití 

především v oblasti podlahové grafiky. Jedině v nabídce HSW 

Signall naleznete kompletní sortiment laminací od nejlevněj-

ších produkčních přes dlouhodobé s UV filtrem až po speciál-

-ní strukturované nebo podlahové. Zvláštní kapitolou jsou 

potom speciální řady laminací s lepidlem modifikovaným 

tak, aby co nejlépe přilnulo k výtiskům z UV tiskáren. 

Nezapomněli jsme ani na laminace pro One Way Vision fólie, 

které výrazně prodlužují životnost okenní grafiky.

skoro tři desítky fólií

Přehled soustřeďuje na čtyřech stranách údaje o celkem dva-

ceti šesti praxí prověřených laminovacích fóliích od výrobců, 

jako je Neschen, MACtac, Clear Focus, či vybraných typech 

z naší řady HSW Production Line.

nejoblíbenější teXtily od hsW signall

Přímý potisk textilních materiálů je celosvětově na vzestupu. 

A to bez ohledu na recese či krize. Ze studie PIRA (Print 

Industry Research Association) vyplývá, že i v letech 2008 

a 2009, tedy v roce velkého propadu tiskové produkce, 

vzrostl potisk textilu o 4,5 % v západní Evropě a o 19 % 

ve východní.

Zákazníci zkrátka přicházejí na chuť textilním materiálům stá-

le více a výrobci tiskových technologií i materiálů jim vychá-

zejí vstříc. O technologiích pro přímý potisk Dye-Sub, které 

textilu v tomto ohledu zpracují nejvíce, asi není třeba mluvit. 

Ale i coating pro nejrozšířenější tiskovou bázi eco solventních 

a solventních strojů je neustále vylepšován a navíc přibývají 

instalované technologie na bázi UV vytvrzovaných nebo HP 

latexových inkoustů, které potisk textilu nadále zjednodušují.

ekologie a zisk

V tomto krátkém přehledu najdete nejoblíbenější textilní 

materiály a ukážeme vám možnosti realizace vyššího profitu, 

které s sebou přinášejí. Možná na první pohled paradoxně 

je to i cesta k lepšímu životnímu prostředí. Všechny textilní 

materiály v naší nabídce jsou opatřeny PU coatingem zajiš-

ťujícím velmi dobré tiskové výsledky. Jsou bez obsahu PVC 

nebo dalších škodlivých látek a tvoří tak páteř naší nabídky 

materiálů Organic Line.

poVedou Vás piktograMy

Výběr nejoblíbenějších textilních médií je sestaven z devíti 

materiálů. Najdete tu materiály vhodné pro textilní bannery, 

divadelní kulisy, výstavnictví i exteriérové použití. U všech 

z nich jsou kromě základní charakteristiky zobrazeny i pře-

hledné piktogramy, které vám usnadní hledání vhodného 

materiálu pro konkrétní aplikaci.

Jan Bejček,

produktový manažer HSW Signall 
jan.bejcek@hsw.cz 

Přehledy nejoblíbenějších 
materiálů

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall
Orientační přehled nejprodávanějších textilních materiálů pro velkoplošný digitální tisk

www.hsw.cz

Laminovací fólie od HSW Signall
Kompletní řešení - mechanická i UV ochrana velkoplošného digitálního tisku

www.hsw.cz

  Textil je stále 

oblíbenějším tiskovým 

médiem s všestraným 

využitím

  Titulní strana přehledu 

textilních materiálů 

a přehledu laminovacích 

fólií



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 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

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

 konstrukcí, nízkými tiskovými náklady a plnohodnotným

 využitím pro rolové i deskové materiály.

Rozlišení až 1728 dpi, měnitelná velikost kapky

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

Poprvé v historii je 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.



Známý švýcarský výrobce stolových plotrů nabízí 

příklad, jak podnikat s minimálním dopadem na životní 

prostředí. Že to není velmi známý příběh? Pro Zünd 

je to ale normální. Tento přístup si firma zvolila 

hned od svého vzniku roku 1984 a celou dobu nabízí 

inovativní, udržitelnou strategii a filozofii, která vytváří 

hodnotu pro lidi a planetu.

 

Firma sídlí v městě Altstätten nedaleko Bodamského jezera 

v podhůří švýcarských Alp. Budova společnosti musí každého 

návštěvníka zaujmout již na první pohled. Velké prosklené 

průhledné plochy fasády neruší panorama velehor, které 

se tyčí v pozadí. Střecha je pokrytá divokým vřesem a kvě-

tinami. Systém vodního hospodářství nedovoluje, aby se 

dešťová voda dostala do styku s odpadní vodou, ale nechává 

ji přirozeně se odpařit. K jednáním se využívá otevřená 

zahrada, která je i letním kinem. Firma totiž žije s komunitou 

místních obyvatel a snaží se investovat do místních projektů 

a spolupracovat s obyvateli.

základní filozofie

Pro Karla Zünda byl vývoj modulárního řezacího systému 

nejenom podnikatelský záměr, ale i naplnění vize o ekolo-

gickém a prosperujícím podniku. „Náš modulární koncept 

dovoluje, aby zákazníci mohli růst tím, že přidají novou 

technologii k základní platformě. To snižuje úroveň vstupních 

investic, ale dovoluje jim růst pevným a udržitelným způso-

bem. My jsme začínali u strojů pro reklamní produkci, pak 

se šlo do obalů, pak zpracování kůže pro boty a pohovky 

a nakonec jsme pronikli do textilního průmyslu,“ říká Zünd.

Plotry Zünd jsou velmi spolehlivé stroje, které u zákazníků 

slouží nezřídka 15 až 20 let. Kromě nových nástrojů mohou 

uživatelé počítat i s podporou výrobce v podobě aktualizací 

pro nové aplikace, zvýšení produktivity a různých úrovní 

automatizace.

úspora energie

Firma usiluje o udržitelný přístup ve všech oblastech, takže 

i ve vývoji. V roce 2008 začala používat speciální vakuové 

turbíny, které spolu s řídicí jednotkou dokážou optimalizovat 

svůj výkon podle materiálu a operace. V praxi se ukázalo, že 

toto řešení dokáže ušetřit až 80 % elektrické energie ve srov-

nání s trvalým podtlakem. Dalším příkladem je redesign, kte-

rý byl realizován v roce 2009. Úprava konstrukce znamenala 

roční snížení spotřeby hliníku až o 50 tun. Samotná budova 

firmy je nejenom architektonickým skvostem, ale projekt 

dokáže ušetřit až 80 % emisí CO
2
. Je to ostatně první budova 

ve Švýcarsku, která dostala náročný certifikát Minergie-P 

Industrial Building Certification. Tento certifikát potvrzuje, že 

emise jsou 5krát nižší než u běžných staveb. Objekt je v zimě 

vytápěn a v létě ochlazován pomocí tepelného čerpadla, 

které využívá tepelný potenciál vrtu hlubokého 250 metrů. 

přidaná hodnota

Karl Zünd vysvětluje: „Tuto úroveň udržitelnosti bylo možné 

dosáhnout postupně, odpovědnými rozhodnutími. Na začát-

ku bylo mnoho důležitých problémů, ale v jednom jsem měl 

jasno – je potřeba pracovat tak, abychom neškodili příštím 

generacím. Naše plotry jsou precizní a spolehlivé. Chceme, 

aby naše firma byla přínosem i pro celý region. Až 80 % 

dodavatelů, kteří nám poskytují díly a služby, sídlí v okruhu 

20 km od našeho závodu v Altstättenu. Stále více lidí chce 

vědět, jakým způsobem a za jakých podmínek se produkt, 

který si koupí, vyrábí. Když nás naši zákazníci navštíví, uvidí 

prostředí a pracovní podmínky, které v nich pozitivně zarezo-

nují. Myslím si, že odpovědnost a udržitelná strategie jsou 

prostě logické.“

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Zünd se snaží
o udržitelné podnikání

  Sídlo společnosti Zünd harmonicky zapadá do okolní přírody 

  1/ Modulární systém dovoluje jeden stroj využívat na několik operací

2/ Nové vakuové turbíny přinášejí úsporu až 80 % elektrické energie 

ve srovnání s trvalým podtlakem

3/ Dalším odvětvím, kam řezací systémy Zünd směřují, je zpracování 

textilu

4/ Kromě signmakingu a obalářství má značka Zünd velmi dobrý zvuk 

i v kožedělném a obuvnickém průmyslu 

4

3

1

2
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  Jednou jsi nahoře...  

  ...jednou dole. Nadhled 

získaný nahoře si Honza 

umí zachovat, ať už se 

nachází kdekoli.  

jan bejček

V HSW pracuje již 13 let a několik let vedl oddělení 

marketingu. Dnes odpovídá za eventy a výstavní 

expozice naší firmy. Protože je fachman v laminování, 

je rovněž produktovým manažerem pro laminátory.

Před nástupem do HSW jsi měl signmakingovou firmu. 

Jaký rozdíl vidíš mezi dodavatelem a signmakerem? 

Na podobnou otázku jsem již v HSW info odpovídal. Ale 

protože to bylo před 12 lety, můj názor se trochu posunul. 

Tenkrát jsem mluvil o lepším know-how a větším přehledu 

dodavatele. Dnes to neplatí tak absolutně. Mnoho signma-

kingových firem si za tu dobu vybudovalo know-how na 

nejvyšší úrovni. A na straně dodavatelů přestává být díky 

cenovým válkám znalost sortimentu na prvním místě, stále 

častěji se prodává jenom cenou.

V čem vidíš výhody veletrhů před jinými formami 

propagace?

Veletrhy mám rád proto, že jde o skutečný fyzický kontakt 

se zákazníkem. Ten je v dnešní době stále častěji omezován 

a převládají virtuální způsoby komunikace, to myslím 

není dobré. Nákupy přes web, facebook, e-mail, skype, 

internetbanking atp. mám sice rád, ale pokud zůstaneme 

jen u těchto způsobů komunikace, tak se hodně přiblížíme 

nějaké formě Matrixu. 

Jsi na oddělění marketingu HSW Signall již 13 let. Co tě 

na marketingu stále baví?

Ve větších firmách zaměstnává marketing spoustu lidí. U nás 

mě baví, že tuhle práci děláme jen v několika málo lidech, 

a to se navíc zabýváme i testováním, výrobou vzorníků atp. 

Takže si člověk „sáhne“ na všechno a rozhodně se nenudí.  

Anketa:

Oblíbená hudba: poslouchám úplně všechno, k Verdiho 

operám se vracím nejčastěji 

Nejoblíbenější kniha: Stopařův průvodce

Nejoblíbenější jídlo: ořechová tyčinka na vrcholcích Dolomit

Záliby: paragliding

Oblíbený citát či přísloví: Nic se neděje náhodou.

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

padák, kite, surf 

jana kyselákoVá

Když naše usměvavá Jana není právě v terénu, najdete 

ji v brněnské pobočce HSW Signall. Na obchodním 

oddělení působí již čtvrtým rokem. Začínala na pozici 

telefonního prodejce, nyní je obchodním manažerem 

naší společnosti pro region severní Moravy. 

Proč sis vybrala práci v HSW Signall?

Vlastně si mě vybrali sami. Na začátku roku 2009 jsem se 

rozhodla přestěhovat do Brna a hledala si práci. Kývla jsem 

na první nabídku, a tak práce přišla dříve než samotné bydle-

ní. Chtěla jsem komunikovat s lidmi, být v oboru, kde se něco 

děje. Rychlé rozhodnutí se tenkrát vyplatilo.

Co tě motivovalo jako telefonního prodejce nejvíce?

Jednoznačně spokojenost zákazníka. Postupem času jsem 

přišla na to, že když jsem spokojená já, přenese se to i na 

zákazníka, a když má radost zákazník, motivuje to mě. 

Radost se tak vlastně násobí.

 

Jaký to byl pocit, když jsi zaměnila práci v kanceláři za 

jízdy do terénu a telefonický kontakt se zákazníky za 

ten osobní?

Byla to jedna velká neznámá, nebylo lehké převzít oblast 

po kolegyni, která zde působila řadu let a svoji práci dělala 

na výbornou. Když se na to dívám zpětně, přišlo to akorát, 

práce tak dostala nový další náboj. Z nuly jsou na tachometru 

najednou tisíce kilometrů, stále se učím novým věcem a 

práce mě baví čím dál víc.

Anketa:

Oblíbená hudba: dnb a většina těch, kteří již nežijí

Nejoblíbenější kniha: takovou jsem ještě nečetla

Nejoblíbenější jídlo: špagety a vůbec všechno jídlo kromě 

dršťkové

Záliby: příroda, vaření, víno a vinné degustace, film a pes, 

sběr hub a lesního ovoce

Oblíbený citát či přísloví: Když nejde o život, tak jde o … – to 

mi nejednou pomohlo 

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

karton rumu, karton velbloudích cigaret, Beethovenovu 

Osudovou a slavila bych

Kdo je kdo v HSW Signall

  Jana v lese



Renomovaný výrobce samolepicích fólií, společnost 

MACtac, přichází s novinkou určenou pro celoplošnou 

změnu barvy dopravních prostředků. Jedná se o novou 

řadu barevných samolepicích fólií MACtac Tuning Film 

700 Sublime. 

Řada MACtac TF 700 Sublime nahrazuje v naší nabídce řadu 

MACfleet. Výhod, které tato nová řada kvalitních barevných 

folií přináší, je celá řada. První z nich je dostupný rozměr 

rolí 1,52 x 25 m, který umožňuje, především díky velké šíři, 

polepovat i rozměrné díly většího automobilu z jednoho 

kusu. Druhou předností nové řady MACtac TF 700 Sublime 

je souběžná existence 15 barev jak v tradičním lesklém, tak 

v moderním matném provedení. Kromě obvyklých barev 

obsahuje škála také stříbrnou nebo antracitovou, a to jak 

v lesku, tak v matu.

práCe bez bublin

Největším přínosem nové řady 700 TF Sublime je lepidlo 

s nízkou počáteční lepivostí, kterým je opatřena na zadní 

straně. MACtac pro něj navíc poprvé používá modifikovaný 

podkladový liner, jenž vytváří v lepidle tzv. micro bubble free 

strukturu. Ta je v podstatě neznatelná a zajišťuje perfektní 

práci bez bublin.

Vyzkoušejte noVou fólii

Obvyklým neduhem konkurenčních materiálů, které mají 

bubble free strukturu, je, že po nalepení je, zvláště pak 

na lesklých foliích, vidět. Toto v případě MACtac Tuning 

Film 700 BF Sublime odpadá, plochy jsou krásně hladké 

a jednobarevné.

Vyzkoušejte si nové fólie z řady TF 700 BF Sublime. 

Kontaktujte nás na produkt@hsw.cz a vyžádejte si zkušební 

vzorek zdarma.

Převratná novinka v oblasti 
polepu dopravních prostředků

Nové laminace pro fototisky, které díky složení lepidla 

eliminují silvering a nabízejí náhradu za oblíbené 

laminace předešlé generace, se vyznačují rovněž 

vysoce neutrální barevností a silným UV filtrem pro 

dlouhodobé fotografie.

Všichni dobře víme, co to znamená, když se řekne silvering. 

A všichni si zřejmě také velmi dobře uvědomujeme, jak 

obtížné je vysvětlit jeho přítomnost na jinak špičkovém tisku 

koncovému zákazníkovi. Abychom měli při výrobě krásných 

fotografií a uměleckých reprodukcí o něco více klidu, přichází 

Neschen AG s převratnou inovací v oblasti fotografických 

laminací.

ViVa la reVoluCión!

Tuto skutečnou revoluci můžete vypozorovat na prvních 

třech laminacích značky Neschen určených pro ochranu těch 

nejkvalitnějších výtisků. Původní materiály Filmolux Photo, 

Filmolux Satin a populární Filmomatt dostaly na konci první-

ho pololetí tohoto roku zcela nové lepidlo a nová jména.

Nová řada laminací určených pro kvalitní fotografické tisky, 

jako jsou různé umělecké reprodukce, tisky určené pro 

výstavní síně nebo „jen“ krásné fotografie amatérských 

fotografů, se nazývá Neschen Filmolux Photo a zahrnuje tři 

povrchy – Gloss, Satin a Matt.

kValitní poVrCh, neutrální barVa

Laminace Filmolux Photo jsou určené pro laminace nejná-

ročnějších fotografických tisků a oproti běžným laminacím 

se vyznačují vysokou průhledností bez barevného posunu, 

tak obvyklého u laminací určených pro reklamu. Černobílé 

fotografie tak mohou být opravdu černobílé bez žlutého 

nádechu. Rovněž kvalita povrchu je lepší než u běžných 

laminací. Ta se projevuje například ve výborné rovnoměrnosti 

lesku i matu. Rovněž UV filtr je u těchto laminací velmi 

vysoký, protože i když jsou obvykle využívané pro interiérové 

tisky, často chrání méně odolné vodní inkousty a většinou je 

u nich požadovaná i mnohem vyšší životnost než u reklam-

ních zakázek.

noVé lepidlo, noVé Vlastnosti

Nové lepidlo přináší dvě zásadní vylepšení. V první řadě, i při 

použití laminátoru bez vyhřívaných válců, vypadají zalamino-

vané tisky od začátku skvěle. Druhé zásadní vylepšení je, že 

lepidlo s novou formulací již tolik nebělá při styku s vodou, 

což znamená, že tisky lze vystavit i v exteriéru, aniž by bylo 

nutné ochránit jejich hrany. 

Laminace z řady Neschen Filmolux Photo jsou již k dispozici 

v různých šířích, přičemž v šíři 1,04 m je můžete zakoupit 

i po běžných metrech.

Nové laminace Neschen

  Nové laminace pro fototisky eliminují silvering 
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  Po kliknutí na kód 

produktu v základní 

informační tabulce se 

dostanete na podrobný 

popis materiálu, kde je 

uvedena textová informace, 

zda je, či není zboží 

skladem nebo zda je na 

cestě

  Informaci o dostupnosti 

zboží vidíte však už 

v základní tabulce

Je, či není určité zboží 
skladem?

V nedávném průzkumu spokojenosti našich zákazníků 

(více v editorialu) byla jedním z podnětů otázka 

zjišťování stavu skladových zásob. Znalost toho, zda 

je, či není vybrané zboží skladem, je při stále vyšších 

požadavcích na stav skladových zásob důležitou 

informací. Proto jsme již na počátku roku spustili 

projekt skladové zásoby na webu. Pojďme se podívat, 

jak funguje.

HSW Signall má celkem tři sklady. V Praze, Brně a Košicích. 

V každém z těchto skladů se může nacházet jiné zboží. 

Systém spojuje tyto sklady do jednoho velkého virtuálního 

skladu, který můžete vidět na našem webu. Na obrázku 1 

vidíte základní informační tabulku, kde ve druhém sloupci 

naleznete informaci, zda je zboží na skladě. Tento sloupec 

dříve udával jen to, zda se zboží drží skladem obecně, nyní 

však ukazuje, zda je opravdu máme. Velké S tedy znamená, 

že minimálně jeden kus se na některém z našich skladů 

nachází. Po kliknutí na kód produktu ve stejné tabulce se 

dostanete na podrobný popis materiálu, kde je tato informa-

ce již vypsána textově – viz obr. 2 v kroužku.

zboží je na Cestě

Kromě velkého S se  ve sloupci Sklad můžete setkat ještě 

s velkým N a velkým C. Písmeno N je asi jasné – zboží není 

skladem. Již méně jasné je C, které je zkratkou výrazu 

„na cestě“. To znamená, že zboží je objednáno a čekáme 

na dodávku od výrobce. U evropských výrobců je dodání 

obvykle otázkou dní, u ostatních to může být podstatně 

déle a pro zjištění konkrétního termínu se vyplatí telefonický 

dotaz. 

Co když není zboží skladeM?

Informace, že zboží  není skladem (N), nemusí být ještě pro-

blém. Například u bannerů nebo řezacích fólií se materiály 

běžně formátují z větších šířek. Z banneru širokého 320 cm 

je možné vytvořit dvě 160cm role atp. Je dobré to sledovat 

zejména u plotrových fólií, protože ty se často dodávají jen 

ve větší šířce – většina našich plotrových „šedesátek“ je 

formátována až u nás z šíře 120 cm.

opatrnost je na Místě, i když je skladeM

Dobře, zboží je označeno S jako skladem, jistá opatrnost je 

však na místě. Vybraný materiál může být poslední kus, který 

si před 10 minutami koupil někdo jiný. Nebo potřebujete 

dvacet desek a na skladě je jich jen deset. I to se může stát. 

Systém označení skladových položek je určený především pro 

netypické materiály, různé speciality a okrajové zboží. Tedy 

všude tam, kde se lze obtížně předzásobit a kde se může 

objednávka protáhnout.

teChniCké listy a náVody na zpraCoVání

Na závěr bych rád zmínil další důležité informace, ke kterým 

se můžete dostat po kliknutí na kód produktu v základní 

tabulce. V podrobném popisu produktu totiž kromě informa-

ce o skladových zásobách najdete také technické listy a návo-

dy na zpracování. To vše je uloženo v dalším nenápadném 

odkazu „Ke stažení“ viz obr. 2 šipka. Například pro hliníkové 

sendvičové desky Rightbond si zde můžete stáhnout kom-

pletní manuál, podle kterého můžete tyto desky nejen řezat, 

ale i ohýbat či instalovat na fasády domů atp.

Jan Bejček,

produktový manažer HSW Signall 
jan.bejcek@hsw.cz 1
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Polep dopravních prostředků, především automobilů, 

osobních nebo dodávkových, není vůbec snadný. Ve hře 

je mnoho faktorů, které dokážou práci znesnadnit, 

nebo dokonce znemožnit. Tento technický článek se 

snaží postihnout co nejvíce problematických momentů 

při polepu aut. Neklade si za cíl stát se oficiálním 

návodem, ale chce být pomocníkem, který zjednoduší 

začínajícím aplikátorům orientaci v této na zručnost 

a pečlivost velmi náročné disciplíně. Vycházím v něm 

ze stávajících poznatků a nejnovějších trendů v oblasti 

polepu dopravních prostředků, což znamená, že již 

v den tisku může být zastaralý. Tak rychlý je náš obor. 

Bohudík i bohužel!

Především bych chtěl zpočátku vyvrátit dvě zažitá klišé. 

Prvním z nich je, že celoplošný polep automobilu je jen 

levnější varianta jeho lakování. Není! Jde  o svébytnou 

disciplínu, která může být mnohdy dražší než samotný lak. 

Výhodou polepu v porovnání s lakem nebo airbrushem je 

snímatelnost a ochrana původního laku, tedy zachování 

hodnoty auta pro další prodej.

Druhým zažitým omylem je, že koncový zákazník – zadavatel 

polepu – si diktuje, jak a čím budete lepit, jak vám bude 

polep dlouho trvat a kolik bude stát. Tento zažitý omyl je pro 

náš obor zničující a je třeba se mu na odborné úrovni bránit. 

Slevováním z níže popsaných nároků, které něco stojí, pokud 

jde o čas i peníze, si výrobci reklamy sami pod sebou podře-

závají větev. Vy jste odborníci, ne zadavatel. Vy víte nejlépe, 

jaké podmínky musí zákazník dodržet, aby polep fungoval, 

a vy nejlépe víte, kdy fólii v prolisu prořezávat a kdy ne. Není 

to zadavatel, kdo zná fyzikální vlastnosti fólie, jen vy víte, co 

si k vinylu můžete dovolit a co již ne.

přípraVa grafiky a spráVná Volba MotiVu

První moment, který je při polepu automobilů velmi často 

podceňován, je již samotný grafický návrh a příprava dat 

pro výrobu. Základním pravidlem je, že by se na přípravě 

polepu měli spolupodílet jak kreativní grafik, tak aplikátor, 

který bude následovně grafiku umísťovat na auto. V praxi se 

velmi často setkávám s problémy, které pramení z přípravy 

grafiky, ale aplikátor je nucen je řešit až na místě, v polovině 

práce. Typickým příkladem jsou nevhodně umístěné důležité 

prvky grafiky, třeba písmo, do míst, kde lze předpokládat 

deformaci vinylu vlivem vytažení přes 3D tvar karoserie 

a podobně. Tedy, pokud možno, grafické podklady připra-

vujte v kooperaci s aplikátorem a mějte při tom na mysli již 

konkrétní auto se všemi lištami, spoilery a difuzory tak, jak 

vám jej ve skutečnosti přistaví.

Vhodné prostory pro lepení

Kolikrát jste lepili na nezastřešeném dvorku v 10 °C a v prů-

vanu? Nebo naopak na betonovém parkovišti v pravé letní 

poledne? Ano, v technickém listu se můžete dočíst, že s fólií 

lze pracovat již od 10 °C, ale to neznamená, že to půjde 

snadno. Lepidla i vinyly jsou na teplotu velice citlivé, a proto 

je nejvhodnějším místem pro lepení bezprašná místnost 

o konstantní teplotě okolo 17–20 °C. Akrylická solventní 

lepidla, kterými jsou wrappingové fólie opatřené, mají se 

zvyšující se teplotou větší a větší počáteční lepivost, což 

zapříčiňuje velmi složitou manipulaci, protože fólie při prvním 

kontaktu s autem ihned silně lepí a zmenšuje se prostor 

na opravy. Naopak, čím nižší teplota, tím je počáteční lepi-

vost nižší a fólie nedrží téměř vůbec.

Volba Vhodného Materiálu

Na základě složitosti tvarů auta a podle toho, zda se jedná 

o celoplošný nebo jen parciální polep, si vyberete vhodný 

materiál. Pro začínající aplikátory doporučuji samolepicí fólie 

s tzv. bubble free lepidlem. Tedy fólie s lepidlem se struk-

turou malých kanálků, kterými lze snadno vytlačit vzduch, 

i když se vám bublina udělá uprostřed přihlazené plochy. 

Tato fólie, z tiskových jmenujme MACtac JT 5529 MBF, 

dokáže zkrátit čas lepení až o 1/3. Avšak má i své nevýhody. 

Čas a zkušenosti ukázaly, že v hlubokých prolisech tato fólie 

nic nepromine, a pokud aplikátor jen trochu podcení použití 

tepla při vlepování a následnou stabilizaci, fólie z prolisu 

„vyskočí“. Materiály s lepidlem v plné ploše jsou v tomto 

ohledu bezpečnější, ale již vyžadují značnou zručnost při 

vedení vinylu.

Novou kategorií samolepicích vinylů jsou tzv. micro bubble 

free lepidla, například u řady MACtac Tuning Film 700 

BF Sublime. Tato řada čítající 15 lesklých a 15 matných 

barevných fólií k přebarvení auta používá low-tack lepidlo 

s mikroskopickými kanálky, které stále velmi dobře odvádějí 

vzduch, ale po nalepení nejsou na povrchu fólie patrné, což 

je u konkurenčních „bezbublinových“ lepidel běžné.

Tiskový materiál před lepením vždy laminujte, jednak zvy-

šujete jeho životnost a především pro případné odstranění 

si usnadňujete práci. Nelaminovaný tiskový vinyl budete 

po roce z auta trhat po centimetrech.

přípraVa před lepeníM

Máte-li vhodný prostor k lepení, je čas seznámit se s automo-

Záludnosti polepu 
dopravních prostředků

  Školení polepu aut od 

HSW Signall jsou skutečně 

zaměřena na praxi. Každý 

účastník lepí.

  Škoda Fabia polepená 

imitací kůže

  V detailu je vidět 

charakteristická struktura 

povrchu  



  Parciální polep mnohdy 

stačí a je méně nákladný

  V tuningu si již 

s pouhým karbonem 

nevystačíte

pokračování na str. 24

bilem, se kterým budete pracovat. Prohlédněte si jej důklad-

ně, nejvhodnější způsob je přiložit vlastní ruku k dílu a auto 

ručně vyčistit a odmastit. Lépe si uděláte představu, jakou 

při práci zvolit techniku. V tuto chvíli je také nutné dát pozor 

na odlišnosti od avizovaného modelu. Může se vám stát, že 

jste měli přislíbenou Škodu Fabii v nějaké verzi výbavy, s lako-

vanými nárazníky, zrcátky a s bočními ochrannými lištami, 

ale přijede auto s nižší výbavou, tzn. s nárazníky bez laku 

a zrcátky z černého plastu. A ta dost dobře polepit nejdou.

Před lepením temperujte automobil alespoň 12 hodin v míst-

nosti. Vyvarujte se lepení na příliš promrzlou nebo naopak 

příliš rozpálenou plochu.

Při čištění používejte osvědčené čističe, jako například 

Yellotools YelloFluid pro finální dočištění, YelloJack pro 

odstranění zbytků lepidla a YelloJack na bázi isopropyl 

alkoholu pro odmaštění. Abyste zjistili, zda je povrch již 

dostatečně odmaštěný, můžete použít novinku – testovací 

pero YelloQuick Stick. Tento speciální fix s inkoustem o přes-

ném složení použijete tak, že například v hlubokých prolisech 

nebo na hranách jednotlivých dílů nakreslíte souvislou čáru. 

Pokud se inkoust začne shlukovat do drobných kapek, asi 

jako když kreslíte na silikonový papír, tak je povrch třeba ješ-

tě dále odmastit. Pokud je čára celistvá, hladká a inkoust se 

„nerozpadá“, můžete lepit, povrch je dostatečně odmaštěný.

lepení 

Základem pro lepení je vždy ještě jedno odmaštění těsně 

před přiložením vinylu na auto. Tzn. že ve skutečnosti každý 

díl, který se chystáte právě polepit, ještě jednou rychle přeje-

dete isopropyl alkoholem. Může se to zdát jako zbytečnost, 

ale v mezičase jste klidně mohli na čisté díly automobilu 

nachytat nečistoty, mohl na ně někdo sáhnout a tím je 

znečistit. Při lepení se vyvarujte například kontaktu s jídlem. 

Pokaždé, když plánujete sahat na lepidlo, dotýkat se fólie 

zespodu, ujistěte se, že máte čisté ruce.

K přihlazování fólie na automobil používejte stěrku, která 

vám nejvíce vyhovuje. Máte-li radši tvrdší, použijte například 

zlatou teflonovou stěrku ProWrap od Yellotools. Často se 

používá také tvrdá plastová stěrka obalená polyesterovým 

úpletem tak, aby hladce klouzala po povrchu fólie a neza-

nechávala škrábance. Ochranné laminace ale jistou dávku 

škrábanců snesou, takže jestli se vám zdá, že na ploše vidíte 

příliš mnoho tahů stěrkou, použijte horkovzdušnou pistoli 

a místo zahřejte, tahy se pomalu vytratí. Totéž za vás ale 

udělá sluníčko během několika dalších dní provozu auta.

Tahy stěrkou veďte vždy pod úhlem 30 ° k základní linii. 

Základní linie je místo, třeba hrana, kde se začíná fólie přile-

povat k polepované ploše. Není ale vždy rovná, velmi často je 

například žádoucí, aby byla mírně do oblouku, lepení je pak 
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Chcete se rychle a bezpečně přesvědčit, že podklad 

pro polep je dobře připraven? Stačí plochu vyčistit 

a nakreslit malou čárku. Podle chování inkoustu 

ihned zjistíte, jestli plocha, na kterou chcete lepit, 

je dostatečně odmaštěná a polep je bezpečný. 

„Kouzelné“ pero YelloQuick Stick najdete v naší 

nabídce pomůcek Yellotools. 

YelloQuick Stick je speciální pero či fix s inkoustovým slože-

ním, které dokáže zjistit ideální povrchové napětí toho kte-

rého materiálu. Nejčastěji se používá při polepu dopravních 

prostředků, kde je povrchové napětí materiálu rozhodující 

pro dlouhodobě úspěšné aplikace. Jedná se o  malého levné-

ho pomocníka, který dokáže zabránit mnohým katastrofám 

s odpadávajícím polepem. 

Nejste-li si jistí, že jste daný díl automobilu před polepem 

dostatečně odmastili a nebo zda není lak opatřený spe-

ciálním nano coatingem, který sice zabraňuje usazování 

nečistot, ale také aplikaci samolepicích vinylů, můžete použít 

toto speciální pero.

ryChlý a spolehliVý test

Pero před použitím dobře protřepte. Několikrát zatlačte hrot 

pera, dokud se na něm neobjeví inkoust. Pak udělejte na 

očištěném povrchu linku. Pokud se bude během pár sekund 

inkoust shlukovat do jednotlivých kapek, je třeba povrch 

ještě jednou pořádně vyčistit. Pokud inkoust kreslí souvislou 

čáru, můžete lepit, protože místo je dobře odmastěné.

Neocenitelný pomocník pro polepy aut 

  „Kouzelné“pero 

YelloQuick Stick najdete 

v kolekci pomůcek 

Yellotools

  Pozitviní výsledek testu, 

můžete lepit 

  Negativní výsledek, 

povrch není dostatečně 

odmaštěn
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plynulejší. A nejčastější chyba, které se aplikátoři dopouštějí, 

je, když k této nepravidelné základní linii vedou stěrku pod 

jiným úhlem než 30 °. Především v oblouku často začnou 

správně, ale jakmile se linie zatáčí, je třeba zatočit i zápěstí 

a udržet tak konstantní úhel. To ale mnoho začínajících 

aplikátorů neudělá a na konci tahu stěrkou zjišťují, že se 

vůči základní linii liší třeba o 90 °, a vznikají jim varhánky 

a bubliny.

práCe s horkoVzdušnou pistolí

Velmi důležitým pomocníkem, který může všechno zkazit, 

ale i zachránit, je teplo. Každý aplikátor by měl mít na pamě-

ti, že horkovzdušná pistole je jeho nejlepší přítel, pakliže ji 

umí použít, ale největší nepřítel, když ji nemá 100% pod 

kontrolou. Poměrně vysokou teplotu potřebujete vždy, když 

plánujete samolepicí vinyl natáhnout. Proto použijte svou 

horkovzdušnou pistoli, nastavte si ji na maximální výkon 

(obvykle okolo 600–700 °C) a vinyl před každým vytažením 

zahřejte na cca 70 °C. Při takovéto teplotě je samolepicí fólie 

velmi pružná a lze ji bezpečně vytáhnout.

Nejbezpečnější je snažit se vést vinyl tak, abyste jej co nejmé-

ně vytahovali. Když musíte vinyl vytáhnout, vždy jej zahřejte, 

jak je popsáno výše. Při lepení prolisů o dvou hranách raději 

nelepte zprostředka, protože pak vznikají velmi výrazné 

světlé pruhy v každém rohu, ale spíše si vyberte hlubší část 

prolisu a nalepte nejdříve tuto a až pak ze zbytku materiá-

-lu vtlačte fólii do nižšího prolisu. Zesvětlení vinylu bude 

o poznání menší a vinyl bude méně natažený. Ujistěte se, že 

vtlačujete vždy jen zahřátou fólii. Čím větší část si zahřejete, 

tím rychlejší musíte při vtlačování být, protože vinyl velmi 

rychle chladne a může se vám stát, že jste na začátku tahu 

vtlačovali horký vinyl, ale na jeho konci již měl teplotu jen 

35 °C. V prolisech, ale i na jiných částech automobilu je 

mnohdy nejvhodnějším nástrojem vaše vlastní ruka v polyes-

terové rukavici, stěrku odložte.

tepelná stabilizaCe

Posledním krokem lepení, když již máte vinyl přesně tam, 

kde jej chcete mít, je tepelná stabilizace. V zásadě se jedná 

o teplotní šok, který dopřejete všem složitým místům, kde 

jste museli vinyl vytahovat. Horkovzdušnou pistolí z velmi 

malé vzdálenosti, ale za rychlého kmitání zahřejete inkrimi-

nované místo na teplotu vyšší než 110 °C. Pravidelný a rychlý 

pohyb pistole je nutný, jakmile se někde příliš zdržíte, můžete 

nalepenou fólii snadno propálit.

Nebojte se při lepení „záplatovat“. Nikde není psáno, z kolika 

kusů fólie musí ten který díl být polepený, a většinou lze pře-

lepy elegantně skrýt do stínů a přirozených zlomů karoserie. 

Jste to vy, kdo polepu rozumí a kdo rozhoduje, zda automo-

bil zvládnete polepit z jednoho dílu a nebo z padesáti.

one Way Vision fólie

Svébytným odvětvím polepu dopravních prostředků jsou per-

forované okenní fólie. Jsou velmi citlivé na vytažení a i zde 

si můžete občas pomoci horkovzdušnou pistolí, zejména 

vytvoří-li se vám v některém místě ještě před přihlazením 

vrásky a vlnky.

Po polepení okna doporučuji vždy zaříznout se zhruba tří- až 

pětimilimetrovým odstupem od hrany skla, aby vznikl malý 

rámeček okolo celé grafiky. Fólie je tak ve větším bezpečí 

proti odloupnutí z hrany skla. Pro takové řezání je vhodný 

speciální distanční skalpel Yellotools YelloGuide.

Okenní grafika na automobilech musí být vždy laminována 

ultračirou laminací, což vychází z legislativních předpisů. Před 

započetím práce na zakázce je vhodné prostudovat příslušné 

předpisy, zejména pak podmínky montáže vyjmenované 

v osvědčení od Ministerstva dopravy ČR. Toto osvědčení je 

platné jen v České republice a fólie splňující podmínky lepení 

se označují malým štítkem v rohu každého polepeného okna.

péče o polepené auto

Je-li polep hotový, dochází k předání auta zadavateli polepu. 

Použili jste bubble free fólii? Tak s předáním auta ještě 

pár hodin (24) počkejte, lepidlo ještě není zcela vyvinuté. 

Společně s předáním auta by měl zadavatel dostat i několik 

pokynů, nejlépe na nějaké tuhé kartě, kterou bude vozit 

s sebou, jak se má o auto s reklamním polepem starat.

Zásada číslo jedna je vyhnout se první dva týdny auto-

matické myčce a použití tlakového mytí. Zásada číslo dvě 

pak neprodleně hlásit sebemenší poškození, odloupnutí, 

roztržení fólie. Nikdo není neomylný a občas se v některém 

místě fólie zvedne od podkladu. Což není tragédie, pokud se 

na to přijde včas a je možné místo záplatovat ihned. Pakliže 

zadavatel otálí a přijde až za půl roku s tím, že se mu nějaké 

místo poškodilo a defekt se zvětšuje, bývá již většinou pozdě 

na nějaké elegantní a nenápadné řešení. Proto si vyhraďte 

v záruce možnost pravidelné kontroly vozu, abyste měsíc 

před uplynutím záruky nemuseli vykutálenému zadavateli 

přelepovat celý automobil znovu.

Držíme vám při vašem lepení palce.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard.bachora@hsw.cz 



  Tiskové fronty lze 

spravovat pomocí 

webového správce, takže 

tiskový proces můžete 

nejen kontrolovat, ale 

i řídit třeba z tabletu nebo 

telefonu

  ONYX Thrive umožňuje 

dynamicky měnit 

používanou konfiguraci

24   25 s o f t w a r e 

Společnost Onyx Graphics uvedla koncem května na trh 

nový produkt ONYX Thrive, který rozšiřuje stávající 

řadu softwarových ripů ONYX RipCenter, ONYX 

Postershop a ONYX ProductionHouse.

ONYX Thrive není samostatný softwarový rip jako 

současné produkty, které se instalují vždy na jeden 

konkrétní počítač s připojeným HW klíčem. Jedná se 

o modulární, libovolně rozšiřitelný systém se síťovým 

HW klíčem, šitý na míru zákazníkovi podle jeho 

aktuálních potřeb. 

ONYX Thrive je nejvyšším produktem v řadě ONYX ripů, 

obsahuje Adobe technologie pro zpracování PDF souborů 

a využití najde v provozech s větším množstvím používaných 

tiskáren. 

Modularita a Variabilita použití

Produkt je navržen tak, aby se v případě potřeby daly jed-

noduchým způsobem rozšiřovat jeho vlastnosti a parametry. 

Před nákupem produktu se provede analýza potřeb klienta 

a na základě této analýzy se systém nakonfiguruje. Pokud 

v budoucnu dojde např. k zvětšení počtu používaných 

tiskáren, jednoduše se ONYX Thrive rozšíří o potřebný počet 

tiskových front.

Vedle této možnosti rozšiřování systému umožňuje ONYX 

Thrive jednoduše dynamicky měnit používanou konfiguraci. 

Vše je založeno na systému sdílení licencí uložených v jed-

nom centrálním hardwarovém klíči prostřednictvím počítačo-

vé sítě. Tak můžete například umístit všechny tiskové fronty 

na jeden počítač nebo je rozdělit na více počítačů. 

Moduly pro přípravu dat mohou být nainstalovány na více 

počítačích, než je celkový počet licencí. Licence jsou pak při-

dělovány online, zatímco HW klíč je jen na jednom počítači 

v síti.

Takto můžete postupně pouštět i vypínat moduly na jiných 

počítačích až do vypršení celkového počtu licencí.

konfiguraCe systéMu

Systém se konfiguruje a je možné ho rozšiřovat podle násle-

dujících parametrů:

 počet a typ tiskových front (odpovídá počtu používaných 

tiskáren);

 počet současně spuštěných procesů zpracování úloh;

 počet použitých ripovacích stanic;

 počet modulů Preflight a Layout Tool pro přípravu dat;

 počet a typ používaných řezacích plotrů.

adobe pdf print engine – appe

V produktu ONYX Thrive jsou implementovány Adobe tech-

nologie pro zpracování PDF souborů. Na rozdíl od produktů 

jiných výrobců však zpracovává ONYX Thrive pomocí Adobe 

technologie i PS a EPS soubory. PDF soubory zpracovává 

přímo APPE, PS a EPS soubory jsou nejprve upraveny pomocí 

technologie Adobe Normalizer a poté je také zpracuje APPE. 

Tím je zajištěna konzistence a předvídatelnost tištěného 

výstupu pro všechny typy zdrojových dat. 

onyX thriVe produCtion Manager – WeboVý spráVCe 

úloh

Každá ripovací stanice umožňuje spravovat na dálku tiskové 

fronty pomocí webového správce. Tak můžete prakticky 

odkudkoli z jiného počítače, tabletu nebo třeba i z telefonu 

kontrolovat, ale i řídit tiskový proces.

teChnologie pro úsporu inkoustu

ONYX Thrive má implementovánu novou technologii GCR+, 

pomocí které je možné ušetřit v závislosti na typu zpracová-

vané úlohy až 30 % inkoustu. Vzhledem k tomu, že je tech-

nologie GCR+ součástí výstupního ICC profilu, lze pomocí 

této technologie nejen vytvářet nové profily, jednoduchým 

způsobem můžete GCR+ technologii také aplikovat na již 

používané profily vytvářené dříve.

prVní instalaCe

První systém ONYX Thrive v České republice byl instalován 

ve společnosti Astron Print. Z hlediska velikosti konfigurace 

se však jedná zatím o největší instalovaný systém v Evropě.

Jan Havle,

technický specialista HSW Signall 
jan.havle@hsw.cz

Nový produkt ONYX Thrive



Čas od času se objeví poptávka po potisknutelné 

tapetě, kterou ale lze vytisknout na fotografické 

tiskárně používající pigmentové inkousty. Ještě 

donedávna bychom s lítostí poptávku odmítli, 

protože kvalitní řešení nebylo dostupné. Navíc většina 

výrobců materiálů pro velkoplošný digitální tisk se od 

waterbased materiálů spíše odvrací. Nastává však mírný 

obrat ve vývoji.

Tento obrat reprezentuje nový materiál značky Neschen, kte-

rý vznikl, stejně jako ostatní oblíbené tapety, ve spolupráci 

s německou firmou Erfurt. Jedná se o novinku s označením 

Erfurt WB Wallpaper CA, přičemž o potisknutelnosti na 

vodou ředitelných tiskárnách napovídá zkratka WB v názvu 

materiálu.

dVa poVrChy

Tapeta Erfurt WB Wallpaper CA je k dispozici ve dvou 

provedeních. Hladká varianta nese číselné označení DV 562, 

strukturovaná pak DV 538. Erfurt WB Wallpaper je materiál 

ze směsi celulózy a netkané textilie o plošné hmotnosti 

220 g/m2. Kromě vodou ředitelných pigmentových inkoustů 

ji lze potisknout také na HP latexových strojích.

eXkluziVní aplikaCe

Tato potisknutelná tapeta nabízí excelentní tiskové výsledky 

na tiskových strojích s nejvyšším možným tiskovým rozlišením 

a je tak vhodná pro výrobu exkluzivních a uměleckých 

individualizovaných tapet. Do jisté míry ji lze použít místo 

tapetování i jako umělecký papír pro krásné tisky.

Standardní rozměry rolí hladké varianty DV 562 jsou 

0,75 x 40 m a 1,50 x 50 m. Strukturovaný materiál DV 538 

můžete zakoupit v rozměru role 0,75 x 30 m.

Potisknutelné tapety pro 
waterbased fotografické 
tiskárny

Antigraffiti laminace Neschen Solvoclear Easy Protect, 

vyrobená na bázi pružného polypropylenu, získala 

prestižní ocenění EDP Awards. Zařadila se tak k dalším 

oceněným produktům roku 2012 z naší nabídky. 

Asociace EDP vybrala laminaci Neschen Solvoclear Easy 

Protec jako nejlepší inovativní materiál pro rok 2012. 

Hodnoticí komise zohlednila nejenom kvalitu materiálu, ale 

především snadnou aplikaci a mimořádné vlastnosti. Tato 

laminace je totiž vhdná i k ochraně výtisků z UV tiskáren.

Povrch těchto tisků má jemnou strukturu, která zanechává 

u jiných laminací velmi patrný silvering. Neschen Solvoclear 

Easy Protec je vyroben z pružného polypropylenového filmu 

o síle 40 µm a má čiré solventní polyakrylátové permanentní 

lepidlo s velmi vysokou přilnavostí. Dokáže tak vyplnit i drob-

né nerovnosti na povrchu grafiky tištěné UV inkousty.

antigraffiti poVrCh

Výrobci reklamy rovněž velmi pozitivně hodnotí i snadnou 

údržbu grafiky chráněné touto laminovací fólií. Její atraktivní 

vysoce lesklý povrch má vysokou odolnost a snadno se čistí 

od stop po barevných permanentních fixech či od sprejových 

barev. Povrch po čištění nemění svůj vzhled. Má několikale-

tou životnost.

Doporučuje se k ochraně klasických fotek i digitálních výtisků 

na papír, vinylové či polyesterové filmy a fólie pro interiérové 

i venkovní aplikace. Obsahuje UV filtr a grafiku chrání i proti 

poškrábání.

doporučujeMe

Materiál je dodáván v návinech 50 m v šířce 1,30 nebo 1,54 

m, ale prodává se i na metráž. Pokud tedy chcete vyzkoušet 

jeho chování při aplikaci na výstupy z UV či jiných tiskáren, 

stačí si jej objednat v našem e-shopu nebo u obchodních 

zástupců. 

Povrch grafiky musí být dokonale suchý, a proto výrobce 

doporučuje nechat tisky rozvinuté vyzrát minimálně 12 hodin 

před laminováním.

Solvoclear Easy Protect je nejlepší

  Elegantní interiér si žádá špičkovou kvalitu tisku

  Efekt kvalitní fototapety – kde končí realita a začíná fikce?

  Erfurt WB Wallpaper CA je určený pro waterbased pigmentové 

tiskárny

  Neschen Easy Protect Solvoclear je vysoce kvalitní, čirá a lesklá 

laminace, která kromě UV ochrany poskytuje i vynikající antigraffiti 

vlastnosti

  Mark Nedderhof, projektový manažer pro grafiku Neschen 

AG, přebírá prestižní ocenění EDP od Gerharda Bartsche, ředitele 

společnosti  X-Media Publishing
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  Digitálně latexovou 

technologií byly potištěny 

jak fólie MACtac Wallwrap 

instalované na zdech, tak 

i textilní stínicí systém

  Interiér vznikl 

od návrhu přes výběr 

nábytku po výmalbu 

a velkoformátové 

i malonákladové tisky. 

Práce zahrnovala i instalaci 

a výběr dekorací a květin.

  Detail řešení designu 

jednací zóny kanceláře 

ředitelky autosalonu BMW 

Stratos Auto

  Obrazy na lehčených 

deskách Kapa s matným 

laminem Neschen 

v hliníkových rámech

   Za tento interiér 

kanceláře ředitelky získala 

společnost Remarque 

studio Duhový paprsek 

v kategorii Reklama indoor

Akciová společnost Remarque studio z Hradce Králové 

letos získala Duhový paprsek v kategorii Reklama 

indoor. Oceněná realizace se zrodila jako překvapení. 

Změna kanceláře ředitelky autosalonu BMW Stratos 

Auto v Hradci Králové byla myšlenkou majitele 

společnosti a práce se musely provádět rychle a skoro 

potají. Prvenství v soutěži dokázalo, že se vše povedlo 

na jedničku. Pro HSW je potěšením, že na realizaci byly 

z velké části použity naše materiály a technologie.

Zadáním bylo vytvořit příjemný prostor a zároveň reprezen-

tativní místnost pro jednání s důležitými klienty a partnery. 

Návrh interiéru se podle Bohumila Rulfa, předsedy předsta-

venstva společnosti Remarque studio, zaměřil na funkčnost 

s vysokými nároky na estetickou úroveň. Interiér byl vytvořen 

od návrhu přes výběr nábytku, výmalbu, velkoformátové 

i malonákladové tisky, jejich finalizaci a instalaci až po výběr 

dekorací a květin. Byla použita tištěná tapeta, obrazy 

ve dvou provedeních, potištěný stínicí systém, tištěná a řeza-

ná grafika.

důraz na funkčnost

Interiér je rozdělen na pracovní prostor s pracovním stolem 

a úložnými prostory, dále pak na jednací zónu s posezením. 

Pracovní prostor tvoří světle šedý kancelářský nábytek, vyro-

bený na míru. Pracovní stůl ve tvaru písmene L je vybaven 

šuplíky, odkládacími prostory a ledničkou na nápoje. Nad 

stolem je umístěna lepicí nástěnka a celoroční kalendář pro 

jednoduchou orientaci v akcích a důležitých informacích. 

Vedle stolu stojí skříňky pro ukládání šanonů atd.

Jednací zónu tvoří tmavě šedá pohovka, skleněný konferenč-

ní stolek a dvě bílá otočná křesílka. Tento prostor slouží také 

pro chvíle odpočinku.

estetika a Vizuální podoba bMW

Prezentace značky BMW se propojuje s osobitostí stylu 

uživatelky kanceláře. Místnosti dominuje corporate identity 

BMW a jeho marketingové téma Radost v anglickém jazyce. 

Doplňkovým motivem na obrazech je Londýn, oblíbené místo 

uživatelky kanceláře. Tyto obrazy jsou provedeny černobíle 

a nenarušují tak čistou linii interiéru.

Barvy jsou zvoleny s ohledem na značku BMW – modrá, 

šedá a bílá. Jako zástup klasické modré byl kvůli zútulnění 

místnosti zvolen odstín tyrkysové s podílem žluté. Místnost 

tak nepůsobí celkově stroze a studeně jako klasická středně 

modrá barva v logotypu značky BMW.

použité Materiály

Většina dekorací je potištěna velkoformátovým tiskem – 

modrá tapeta z PVC fólie MACtac Wallwrap určené pro 

polep zdí, latexem tištěné textilní černobílé obrazy na dřevě-

né konstrukci, obrazy na lehčených deskách Kapa s matným 

laminem Neschen v hliníkových rámech, potištěný pojízdný 

textilní systém pro zastínění oken a polep krycí desky stolu 

potištěnou průhlednou PVC fólií s matným laminem. Celek 

interiéru dotvářejí detaily ve formě polepu samozavlažo-

vacího květináče modrou matně laminovanou PVC fólií 

potištěnou latexovou tiskárnou. Skleněný konferenční stolek 

byl ozdoben řezanou grafikou z fólie MACtac s designem 

pískovaného skla. Součástí designu byly i samolepicí štítky 

na šanony. 

užitečný lateX

Individuální dekorace interiérů jsou velmi oblíbené zejména 

v rozvinutých zemích. Je to poměrně nový obor, který je úzce 

navázán i na grafický design, takže nejde o pouhé metry 

čtvereční tisku. Náročnosti odpovídá i cena, takže jde o pro-

stor na trhu, kde se firmy nepřetlačují o haléře. Latexová 

technologie je v tomto oboru velmi užitečná, protože je 

vskutku univerzální. „Na jednom stroji dokážete potisknout 

tapety, textil, vyrobit zvětšeninu fotografie či dekor na náby-

tek, stejně jako podsvícené plakáty,“ řekl Bohumil Rulf.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Duhový paprsek za interiér



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 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

MACtac Tuning Film 700 BF Sublime
 Nabízí skvělou pružnost, odolnost a především převratné

 micro bubble free lepidlo s nízkou počáteční lepivostí,

 které umožní lepit extrémně rychle, ale přitom stále spolehlivě.

 30 barevných odstínů

 bez viditelné struktury na povrchu

 skvělá pružnost a odolnost

 jednoduchá aplikace

 dobře drží i v prolisech

 skladem v rozměrech 1,52 m x 25 m

www.hsw.cz

Nové barevné fólie pro celopolep dopravních prostředků

Více informací získáte na produkt@hsw.cz nebo na našich webových stránkách www.hsw.cz


