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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Editorial 

Nedávno jsem v novinách pro sítotiskový průmysl četl hezký článek od Tomáše 

Bati. Jmenoval se „Neexistují finanční krize, ale pouze mravní bída“. Celý 

článek byl o tom, že žádná krize nevzniká sama od sebe, ale že je způsobena 

chováním lidí, které může být třeba zákonné, ale rozhodně není mravné. 

Jistě znáte i další citát od stejného autora: „Nejsem tak bohatý, abych si mohl 

kupovat levné věci.“ Myslím, že oba názory spolu úzce souvisí. Pan Baťa zajisté 

nebyl proti úsporám, jen prostě vyžadoval určitou kvalitu, která se musí 

logicky projevit v ceně. Problém současné civilizace je v tom, že v naprosté 

většině kupujeme velmi levné věci. Tyto levné věci sice obvykle stojí spoustu 

peněz, ale ve smyslu Baťova citátu to nic nemění na tom, že jsou laciné. Skoro 

všichni výrobci (a to i značkoví) vyrábějí své produkty velmi levně. Obvykle 

v Číně, Thajsku, Indonésii, Vietnamu a podobných zemích, kde činí výrobní 

cena často méně než deset procent ceny prodejní. Jistě, tento postup není 

nezákonný, ale je správný? Nebyla snad poslední finanční krize způsobena tím, 

že se na trhu prodávaly produkty, které byly nadhodnocené? A nadhodnocené 

byly jen kvůli snaze o maximální zisk některých bank, potažmo jejich majitelů 

i zaměstnanců.

Na vině však nejsou jen banky. Riziko pro náš budoucí život je v tom, že 

na prodeji vysoce nadhodnocených, a přitom velmi levných produktů je 

postavena celá společnost. Poslední finanční krize nebyla problémem jednoho 

odvětví, ale jen projevem masového problému naší civilizace, kdy se zcela 

rezignovalo na nějakou souvztažnost mezi iluzorní a faktickou hodnotou práce 

či věci. A celý tento systém nabírá stále větších obrátek.  Je však vždy možnost 

to změnit, stačí relativně málo. Začít můžeme u toho, že hromadění peněz 

a statků přestaneme považovat za nejdůležitější věc na světě.
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Vybrat si Durst Omega 1,
nebo HP Scitex FB 500? 

Obě tyto tiskárny výrobci označují za vstupní model 

do světa UV tisku, obě mají hybridní konstrukci a obě 

poskytují vynikající kvalitu tisku. Do jaké míry si tedy 

konkurují? Kterou si má zájemce vybrat?

Řešení této otázky možná vypadá složitě. Odpověď je ale 

jednoduchá. Vyberte si tu tiskárnu, kterou opravdu dobře 

využijete. Oba modely jsou totiž přes všechno předchozí 

kategorizování odlišné. Prvním rozdílem, který o mnohém 

vypovídá, je cena.

Skvělá pro začátky

Model HP Scitex FB 500 je výrazně levnější. To je všem 

potenciálním uživatelům od prvního okamžiku sympatické. 

Pro menší firmy, které hledají vhodnou tiskovou technologii 

k pokrytí široké nabídky služeb, je určitě vhodnější zvolit 

tiskárnu HP Scitex FB 500. Stroj se snadno obsluhuje, dokáže 

potisknout desky, archy i rolová média ve výborné kvalitě 

a lze jej rychle přestavět z flatbedu na rolovou tiskárnu 

a naopak. Je to základní technologie pro firmy, které do svě-

ta velkoplošného UV tisku vstupují zlehka a pomocí tiskárny 

chtějí rozšířit možnosti svojí kreativity.

začínáme S průmySlovou výrobou

Durst Omega 1 je k dispozici za výrazně vyšší cenu. Jeho 

konstrukce odpovídá těžké dřině a nasazení 24 hodin sedm 

dní v týdnu. Je určen pro produkční firmy, které potřebují 

část své produkce potiskovat digitálně, chtějí nabídnout 

služby i v oblasti velkoplošného potisku rolových médií 

a nekompromisně požadují špičkovou kvalitu tisku. 

O model Omega 1 se na první pohled paradoxně zajímají 

i stávající uživatelé průmyslových tiskáren Durst. Na malém 

prostoru totiž dokáže nabídnout kvalitu tisku potřebnou pro 

některé speciální zakázky a výkonovou rezervu pro ty ostatní. 

kvalita tiSku a jiný příStup

Kvalitu tisku tiskárny HP Scitex FB 500 i vyššího modelu FB 

700 lze jenom chválit. Nejvyšší rozlišení 1200 × 600 dpi, sys-

tém míchání barev CMYKlclm spolu s bílou barvou z těchto 

strojů dělají opravdu všestranně nadané pomocníky. Lze je 

využít pro tisk mnoha aplikací s velmi dobrou kvalitou tisku.

Durst Omega 1 je zkonstruován na základě jiné filozofie. 

Omega 1 byla postavena jako tiskárna připravená otevřít 

svým uživatelům nejenom svět velkoplošného UV tisku, 

ale je i vstupenkou do světa nového tiskového odvětví – 

průmyslového UV tisku ve Fine Art kvalitě. To je možné díky 

implementaci šedého inkoustu a rozlišení 1728 dpi. 

Uživatel si pro svou tiskárnu může vybrat systém míchání 

barev od standardního CMYK přes verzi Plus CMYKlclm až 

k verzi PCA CMYK Orange a Violet. A ke všem uvedeným 

systémům lze ještě zvolit již zmíněnou šedou a bílou barvu.

vybrat Si je Snadné

Po zvážení uvedených faktů je výběr mezi těmito „kon-

kurujícími si“ modely určitě mnohem snazší. Pro ty, kteří 

ve volbě vhodné UV tiskárny ještě nemají úplně jasno, je tady 

showroom HSW Signall. Zde je možné si s našimi specialisty 

prakticky vyzkoušet tisk svých dat, v klidu prohlédnout 

typické aplikace vytištěné na obou typech tiskáren a probrat 

vhodné varianty a úskalí řešení svých tiskových potřeb. 

O další informace pište na techno@hsw.cz.

František Kavecký

  Robustnost konstrukce 

tiskárny Durst Omega 1 

nenechá nikoho na 

pochybách, že stroj zvládne 

pracovat 24 hodin denně 

sedm dní v týdnu  (vlevo). 

Model HP Scitex FB 500 se 

hodí pro malé firmy, které 

hledají vhodnou tiskovou 

technologii pro svou širokou 

nabídku tiskových služeb 

(vpravo).

 

  Pohled na uložení 

osy navíjecího systému 

flexibilních médií tiskárny 

Durst Omega 1

  Posuv potiskovaných 

předmětů na tiskárně Durst 

Omega 1 zajišťuje nekonečný 

vakuový pás a soustava 

robustních válců

  HP Scitex FB 500 si poradí i s takto masivními kousky. Nelze však 

počítat s masovou produkcí.

  Posuv potiskovaných předmětů na tiskárně HP Scitex FB 500 

zajišťuje nekonečný pás



Společnost HP představila koncem října v Barceloně 

novou generaci svých latexových tiskáren řady HP 

Designjet L. Vývoj přinesl do této kategorie mnoho 

nových funkcí ze světa průmyslových tiskáren a rovněž 

nebývalou šířku 2,6 metru u modelu L28500.

Tiskárny kategorie HP Designjet L jsme až doposud vnímali ze 

signmakerského pohledu jako kancelářské stroje. V případě 

modelu HP Designjet L26500, který má pracovní šířku 

1,55 metru, je to možná stále namístě. Model HP Designjet 

L28500 s pracovní šířkou 2,6 metru však již působí mnohem 

robustnějším dojmem. Přesto tato kategorie stále zůstává 

vstupní branou do světa průmyslového latexového tisku. 

Tomu odpovídá i mnohem přístupnější cena ve srovnání 

s průmyslovými modely třídy HP Scitex LX. Vysokou 

kvalitu výstupů obou tiskáren zaručuje maximální rozlišení 

1200 × 1200 dpi.

mnohá zlepšení

Od uvedení prvního modelu tiskárny třídy HP Designjet 

s latexovou technologií uplynuly dva roky. Konstruktéři 

za tu dobu nezaháleli a pro novou řadu připravili důležitá 

vylepšení. Nyní je k dispozici i u této kategorie strojů funkce 

oboustranného tisku a pro zvýšený výkon jsou obě nové 

tiskárny vybaveny výkonnějším a robustnějším systémem 

odvíjení a navíjení média. Nesmíme samozřejmě opomenout 

ani novou generaci latexových inkoustů. 

inkouSty hp latex

Hlavním trumfem latexové technologie jsou ekologické 

inkousty na bázi vody, které neobsahují žádné látky 

znečišťující ovzduší, takže není potřeba zvláštní odvětrávání. 

Nová generace inkoustů HP 792 latex ink má ve srovnání 

s tou předešlou jasnější odstíny černé barvy, vyšší lesk 

výtisků, a zejména vyšší voděodolnost. Nezanedbatelná je 

i zvýšená kompatibilita s širokou paletou necoatovaných 

médií. Pro výtisky je možno získat osvědčení GREENGUARD 

Children & Schools Certified® a splňují kritéria komise AgBB 

vlivu emise VOC na zdraví.

hp deSignjet l26500

Ve srovnání se svým předchůdcem, modelem HP Designjet 

L25500, přináší tato nová tiskárna mírně větší pracovní šířku 

1,55 metru, a především výhody vyplývající z nové generace 

inkoustů. Další novinka, funkce podpory oboustranného 

tisku, dělá z této dostupné a velmi univerzální tiskárny ještě 

všestrannějšího pomocníka. HP Designjet L26500 totiž v sou-

časnosti nabízí nejširší uplatnění pro malé a střední objemy 

zakázek. Poradí si s tradičními materiály jako banner, papír 

a samolepicí fólie. Kromě toho brilantně zvládá potisknout 

textil i průhledné materiály. To vše s interiérovou kvalitou 

a exteriérovou odolností.

hp deSignjet l28500

Tímto modelem se stala pracovní šířka 2,6 metru dostupná 

i pro firmy, které potřebují šetřit  investiční náklady nebo 

pracovní prostor. Maximální tiskový výkon na úrovni až 

70 m2/hod již vyhovuje i pro střední až velké objemy zakázek. 

Výkonný odvíjecí a navíjecí systém pro role o váze až 100 kg 

spolu s funkcí oboustranného tisku jsou prvkem, který této 

tiskárně dodává punc průmyslové tiskárny. L28500 je dodá-

vána s novými inkousty HP792, které jsou k dispozici v 775ml 

plastových cartridgích.

HP Designjet L28500 najde uplatnění ve středních provo-

zech, kde může být technologií pro výrobu atraktivních 

zakázek ve velkých šířkách stejně jako doplňkem stávajících 

solventních průmyslových strojů ve velkých firmách.

rychloSt a kvalita

Novými tiskárnami L26500 a L28500 potvrzuje latexová 

technologie svou pozici univerzální a spolehlivé tiskové plat-

formy, kterou si získala předchozími modely. Brilantní kvalita 

tisku, vysoká rychlost, okamžité vytvrzení barev a podpora 

oboustranného tisku jsou nástroje, které uživateli nabízejí 

vysokou produktivitu a flexibilitu.

U nových modelů byla rovněž zachována snadná obsluha 

a spolehlivý tisk s malými nároky na údržbu. Tiskové hlavy 

jsou chápány jako spotřební materiál, a tak je snadno vymění 

obsluha stroje. Nehrozí proto prostoje, které by způsobilo 

čekání na servis nebo proces pročištění tiskových hlav.

František Kavecký

Nové latexové tiskárny HP 
Designjet L26500 a L28500

  HP Designjet L26500

  HP Designjet L28500



Na veletrhu textilních strojů ITMA 2011, který se 

v Barceloně konal v termínu 22.–29. září 2011, 

představila společnost Durst svou novou průmyslovou 

tiskárnu pro potisk textilu Kappa 180. Stroj má ambici 

prosadit se v textilním průmyslu. První ohlasy jsou 

velmi pozitivní. 

 

Durst Kappa 180 je alternativou k plochému sítotisku. 

Dokáže producentům textilu, designérům a módním návr-

hářům poskytnout nové vzory za zlomek času ve srovnání 

s analogovým procesem. Nejde přitom o stroj na výrobu 

vzorků, ale o skutečně plnokrevný průmyslový stroj pro 

nepřetržitý provoz. Nabízí rychlost až 600 m2/hod. a vyni-

kající kvalitu tisku v rozlišení až 1056 × 600 dpi na bavlnu, 

směsové i syntetické materiály nebo hedvábí. Textilní průmysl 

má nyní k dispozici nástroj Print-on-Demand. 

výhody digitálního potiSku textilu

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

2014 předpokládá 20% růst objemu digitálně potištěných 

textilních materiálů. Průměrná délka potisku dekoru analo-

govou technologií klesla pod 2000 běžných metrů. Digitální 

technologie zkracuje čas potřebný na výrobu látky na dobu 

1–4 dny. Analogová technologie na to potřebuje 2–3 týdny. 

Pro Evropu je podstatná rychlost reakce. Můžeme tedy 

nejenom očekávat obrovský boom kreativních dekorů, ale 

pro celé hospodářství je důležitý přenos části tisku a výroby 

z Asie zpět na místo spotřeby. 

řešení na klíč

„Nabízíme kompletní systém, který poskytuje skutečnou 

přidanou hodnotu na všech úrovních výroby,“ řekl 

Christoph Gamper, výkonný viceprezident společnosti Durst 

Phototetechnik AG. „S tiskárnou Kappa 180 přichází řešení 

šité na míru. Tiskový software Caldera GrandRIP+ je tu 

přizpůsobený speciálně pro zpracování textilu. Uživatel tak 

má k dispozici rychlé, spolehlivé a vysoce výkonné workflow, 

které zahrnuje všechny funkce potřebné pro tvorbu a správu 

tiskových zakázek. Digitální tisk přináší mnoho výhod 

ve srovnání s konvenčními metodami tisku: naprostou flexi-

bilitu, nižší spotřebu zdrojů a úsporu času i nákladů. Navíc 

je tato technologie mnohem šetrnější k životnímu prostředí 

a nabízí vysokou míru spokojenosti zákazníků.“ 

technologie Quadroz array

Tiskové hlavy pro své tiskárny v Durstu vyrábějí s ohledem 

na jejich nasazení. Pro textilní průmysl byla upravena tisková 

hlava s označením Durst QuadroZ Array. Systém umožňuje 

potisk textilu inkousty na vodní bázi prostřednictvím speciál-

ně kalené hlavy s 6144 tryskami. Piezoelektrická technologie 

umožňuje pracovat s variabilní velikostí kapky v rozmezí 

7–21 pikolitrů. Tiskárna využívá systém míchání osmi barev: 

CMYK, oranžová, červená, modrá a šedá. Automatické čiště-

ní trysek umožňuje pracovat v opravdu nepřetržitém provozu 

7/24. Výrobce do stroje nainstaloval i velké množství prvků 

pro dálkovou správu a sledování provozních podmínek. 

inkouSty kappa

Pro novou tiskárnu byly rovněž vyvinuty nové inkousty 

s označením Kappa. Podle typu potiskovaného textilu je 

potřebné zvolit správný druh. Reaktivní inkousty Kappa Ink 

R jsou určeny pro bavlnu a směsi s obsahem více než 60 % 

bavlny. Disperzní Kappa Ink D jsou pro syntetická vlákna, 

polyester a směsi s více než 50 % polyesteru. Acidní Kappa 

Ink A slouží k potisku hedvábí.

Stroj má automatický systém odvíjení a navíjení textilu 

s maximální šířkou 195 cm. Sušení je řešeno horkým 

vzduchem.

František Kavecký
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   Tiskárna Durst Kappa 180 

může prakticky okamžitě 

změnit design potiskované 

textilní metráže

  Tiskový software Caldera 

GrandRIP+ je pro tiskárnu 

Kappa 180 přizpůsobený 

speciálně pro zpracování 

textilu

  Print-on-Demand lze 

nyní využívat i v textilním 

průmyslu

  Pohled na stánek 

společnosti Durst na veletrhu 

ITMA 2011

  Designéři najednou 

získávají neomezenou 

volnost v navrhování dekorů 

Durst pro textilní průmysl



Potřetí v řadě obdržel německý výrobce tiskových 

materiálů Neschen AG ocenění na světovém 

veletrhu Viscom 2011 v Düsseldorfu v kategorii 

Inovace ve velkoplošném tisku. V roce 2009 to bylo 

za potisknutelné tapety z řady ERFURT, v roce 2010 

za Expolinc Case & Counter a letos za vysoce inovativní 

tiskovou samolepku Neschen Easy DOT 100 PE.

 

„Přidaná hodnota naší nové samolepicí tiskové fólie byla 

porotě poměrně jasná,“ říká Frank Seemann, marketingový 

ředitel Neschen AG, „na jednu stranu je to materiál, který lze 

velmi snadno a rychle aplikovat bez použití stěrky, dokonce 

i nezkušeným pracovníkem, na druhou stranu lze materiál 

snadno sejmout beze zbytků lepidla.“

Specifikem materiálu Neschen EASY DOT 100 PE je lepidlo 

nanesené v bodech, mezi kterými je velký odstup. Při aplikaci 

a přihlazování tak nevznikají bubliny, a lepení je proto 

o mnoho snazší než se standardními bubble-free materiály. 

Neschen Easy DOT 100 PE je tedy velmi vhodným tiskovým 

materiálem pro krátkodobé aplikace a akce v interiéru s důra-

zem na rychlost nalepení a odstranitelnost.

Na veletrhu Viscom 2011 v Düsseldorfu byl materiál před-

veden při polepu stánku Neschen. Během dne byl personál, 

i když nezkušený, schopen několikrát obměnit kompletní 

grafiku stánku.

Materiál je v nabídce HSW Signall v lesklé, matné a čiré verzi.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Viscom BEST of 2011 – 
ocenění pro Neschen

  Výstavní stánek Neschen na veletrhu Viscom 2011 v Düsseldorfu

  Ocenění převzal Frank Seemann, marketingový ředitel Neschen AG

  Personál, i když nezkušený, byl schopen několikrát obměnit 

kompletní grafiku stánku

Připravili jsme pro vás vzorník s kolekcí nejoblíbenějších 

laminací z naší nabídky. Kromě vzorků dvaadvaceti 

různých laminací v něm prezentujeme i schopnost 

výrobní linky, kterou máme sestavenou v našem 

showroomu.

Vzorník formátu A5 obsahuje dvacet dva různých laminací, 

vzorový nezalaminovaný obrázek a titulní stranu. Grafika byla 

vytištěna na latexové tiskárně HP Designjet L2550 na papír 

Craftecazon Solvent Semi Gloss paper 200g.

Na obálce vzorníku je umístěna jednolitá barevná plocha 

a čtyři různé obrázky. Motivy byly zvoleny tak, aby se v co 

nejširší míře ukázala schopnost laminace MACtac Permafun 

Carbon Clear zatraktivnit celkový dojem z výtisku.

všechny potřebné informace

Grafický motiv podkladového listu je sice pro všechny vzorky 

aplikované laminace stejný, aby se rozdíl ve vzhledu dal snad-

no srovnat, ale každý vzorek obsahuje i textové informace 

charakterizující jednotlivé fólie.

U vybraných materiálů padne hned do oka kromě názvu 

laminace i symbol označující speciality nabízené i v met-

ráži. Pravý dolní roh vzorku je vyhrazen textové informaci 

o dostupných šířkách, síle materiálu, životnosti a vhodné 

aplikaci. Signmakeři ocení i uvedení orientačních cen, které 

jsou platné k 1. říjnu 2011. V závislosti na vývoji cen na trhu 

a odebraném množství se v praxi samozřejmě můžou lišit.

využití technologií ze Showroomu

Pro tisk byla vybrána tiskárna HP Designjet L25500 s latexo-

vým inkoustem. Tisk byl řízen ovládacím ripem Onyx verze 

10.1., který kromě pouhého tisku také ihned vytváří data pro 

následné formátování. Vzhledem k menšímu objemu tisků 

a jejich různorodosti dané různými laminacemi bylo zvoleno 

následné řezání tisků s laminací na univerzálním stolovém 

plotru Zund. Podrobně se procesu výroby věnujeme v článku 

na straně 26.

František Kavecký

Vzorník nejoblíbenějších laminací v nabídce HSW Signall

  Takto dokázala 

laminace MACtac 

Permafun Carbon Clear 

zatraktivnit obálku 

vzorníku



Cenově dostupná 2,5m UV tiskárna HP Scitex FB700
Ideální pro začínající uživatele i k doplnění technologického 

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

solidní rychlost a rozumná cena ji 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



Eco solventní modely s označením ValueJet 1324 

a ValueJet 1624 jsou rychlejší a nabízejí i kvalitnější 

tisk než stroje předchozí generace. Nové tiskové hlavy 

s 1440 tryskami zajišťují lepší kvalitu tisku i při vysokých 

rychlostech. Tiskárny poskytují vysokou úroveň 

uživatelského komfortu a efektivity výroby.

 

Oba modely tisknou v systému míchaní barev CMYK. Užší 

stroj ValueJet 1324 má pracovní šířku 54 “ a širší ValueJet 

1624 až 64 “. Kromě nové technologie tiskové hlavy, použil 

výrobce řadu dalších inovativních prvků. Nový ovládací panel 

a mechanismus pro zavádění archů jsou jako šité na míru pro 

intuitivní a snadné ovládání tiskárny.

Tiskárny pracují s inkousty Mutoh Eco Ultra a jejich silnou 

stránkou jsou zakázky z oblasti signmakingu a výroby dis-

plejů. Majitel je využije k tisku venkovních plakátů, praporů, 

dlouhodobé podsvícené grafiky, fasádních bannerů, POS 

displejů, grafiky na vozidla, stejně jako k vysoce kvalitním 

a trvanlivým výtiskům pro interiérové využití.

nové tiSkové hlavy

Tiskárny ValueJet 1324 a 1624 využívají novou piezoelekt-

rickou tiskovou hlavu Mutoh „Wide“. Charakterizuje ji 1440 

trysek, přičemž pro každou barvu je vytvořena sekce 360 

trysek, tj. 2× 180 trysek na jednu barvu v řádku.

Hlava je schopna produkovat kapičky inkoustu od 3,5 do 35 

pl. Dokáže tedy vytisknout body širšího rozsahu, a dosáh-

nout tak i vyšší rychlosti. Tiskárny nabízejí čtyři základní 

tiskové módy – 540 × 720 dpi, 720 × 720 dpi, 1440 × 720 

dpi a 1440 × 1440 dpi a navíc nový mód 720 × 1080. Ten je 

určen pro krátkou pohledovou vzdálenost (1 metr) a model 

VJ 1324 v něm tiskne rychlostí 8 m²/h. Širší model VJ 1624 

dokáže vytisknut za hodinu až 10 m².

Při tisku se nejčastěji využívá mód 720 × 720 dpi (4 pass) 

a tady dosahuje model VJ 1324 rychlosti 11,8 m²/h a model 

VJ 1624 14,5 m²/h. Maximální rychlost tisku pro model VJ 

1324 je 27,8 m²/h a pro model VJ 1624 29 m²/h.

Součástí výbavy nových tiskáren je samozřejmě inteligentní 

systém navazování tiskových pruhů i². Největší výhodou této 

patentované technologie tisku je předvídatelná a opakovatel-

ná kvalita výstupu, což v praxi přináší bezprecedentní úroveň 

uživatelského komfortu obsluhy tiskárny. 

uživatelSký komfort

Uživatelsky přátelské ovládání tiskáren Mutoh ValueJet bylo 

v nové modelové řadě ještě zdokonaleno. Ovládací panel má 

nové uspřádání a nabízí snadný a logický přístup k menu. 

K dispozici je i funkce automatického odříznutí hotových 

tisků. 

Na VJ 1324 je integrován kryt ve tvaru písmene L, který 

umožňuje snadný přístup pro pravidelnou údržbu. U modelu 

VJ 1624 volili konstruktéři sloty pro nastavitelné zásobníky 

inkoustu, které šetří místo a umožňují načítání kazet různých 

objemů.

Stroj využívá inkousty Mutoh Eco Ultra, které jsou pro model 

VJ 1324 k dispozici v kazetách s objemem 220 ml a pro VJ 

1624 v kazetách s objemem 220 nebo 440 ml.

volitelný Spektrofotometr

Tiskárny nové konstrukce mohou být volitelně vybaveny 

systémem s označením Mutoh SpectroVue VM-10. Ten 

umožňuje sledovat konzistenci barev a dosáhnout stejného 

vzhledu při dotisku grafiky ze starší zakázky nebo kontro-

lovat barevnost v průběhu velké zakázky. Může být využit 

i při vytváření ICC profilů či linearizaci souborů v kombinaci 

s podpůrným softwarem.

odvíjecí a navíjecí SyStém

Tiskárny jsou standardně vybaveny nemotorovým odvíječem. 

Ten je u modelu VJ 1324 určen pro role do hmotnosti 19 kg. 

Pro větší zakázky je k dispozici navíječ s vlastním pohonem 

pro role do 30 kg.

Tiskárna VJ 1624 standardně zvládá role do 30 kg. K dispozici 

je pak v praxi ověřený odvíječ/navíječ pro role do hmotnosti 

100 kg.

František Kavecký

Nová generace tiskáren 
Mutoh ValueJet

  Spektrofotometr Mutoh SpectroVue VM-10

 Mutoh ValueJet 1324

 Mutoh ValueJet 1624



Laminátor Flexilam S165

Nejnovější a nejlépe vybavený přírůstek do rodiny laminátorů Flexilam charakterizuje větší šířka válců pro snadnou 

laminaci 160cm rolí, regulace přítlaku na obou stranách válce a vyšší maximální tlak, spolehlivý roll to roll systém, 

oboustranná laminace nebo přesně nastavitelná teplota vyhřívání válce. To vše při zachování příznivé ceny. 

1 Pracovní šířka – nový laminátor je 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.

2 Pneumatický přítlak – 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 přítlaku na obou stranách válce.

3 Tepelná asistence – pro lepší aktivaci lepidla je horní válec vybaven vyhříváním. Teplotu lze plynule nastavit v rozmezí 0–80 °C. Laminátor teplotu měří bezkontaktně. 

4 Možnost práce roll to roll – laminátor umožňuje velmi jednoduché laminování celých potištěných rolí s minimálními požadavky na obsluhu a prostor. Nová konstrukce a systém 
řízení pohonu zajistí, že i při nesprávném založení role dojde po krátkém odvinutí materiálu k jeho srovnání.

5 Masivní válce – rozšíření pracovní šířky si vynutilo i zvětšení průměru válců, které samy váží 150 kg. To klade značné nároky na manipulaci se strojem. Válce lze však připojit až 
dodatečně v místě instalace, a tak je možné při stěhování stroj o uvedenou váhu odlehčit. Rovněž je snazší i jejich eventuální servis.

6 Procesorem řízené ovládání – všechny pracovní parametry se nastavují elektronicky, řídicí procesor umožňuje nastavovat podle potřeby rychlosti a časy například pro 
automatický zdvih válců, posuny a zpoždění.

7 Specialista na UV výtisky – kombinace vhodné laminace, automatického pneumatického přítlaku a tepelné asistence dovoluje rychle a kvalitně laminovat i výtisky z UV strojů, 
které jsou jinak díky svému jemně strukturovanému povrchu velmi náchylné k silveringu.
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Vzhledem k maximální šíři 165 cm nejste omezeni několika typy laminací, ale můžete si vybírat z širokého portfolia 

běžných i speciálních materiálů od HSW Signall. Díky vysoké teplotě ohřívání válců si laminátor Flexilam S165 poradí s 

těmi nejnáročnějšími podlahovými nebo strukturovanými laminacemi bez ztráty kytičky.

Materiály pro nový 
laminátor Flexilam S165

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

nEschEn solvoclEar uv
Řada speciálních monomerických laminací s modifikovaným lepidlem pro ochranu výtisků z UV tiskáren. 
Tato laminace je vhodná i pro všechny ostatní tiskové technologie, ale pro UV výtisky je nezbytná. Má 
velmi kvalitní UV filtr a je opatřena solventním akrylickým permanentním lepidlem.

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

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

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

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

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



Samolepicí fólie Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE
Nalepí ji opravdu každý – profesionál i amatér.

Má bodově nanesené lepidlo, lepí se nasucho, má špičkovou 

kvalitu tisku, a navíc příjemnou cenu.

www.hsw.cz

Krátkodobá monomerická samolepicí fólie se speciálním lepidlem v bodech

Velmi snadno se aplikuje – nevytvářejí se bubliny, a lepení tak zvládne i neproškolená obsluha

Pro krátkodobé několikadenní polepy na výstavách nebo několikatýdenní výzdobu v obchodech

Tři varianty – bílá lesklá, matná a nebo čirá polomatná v šířce 1,37 m, návin 50 m

Překvapivá cena 66 Kč/m²

Rychle a bez bublin

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

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

Winner

Viscom Best of 2011 AWARD





Ako fotografuje Jakub Klimo

PRÍBEHY O SVETLE
JAKUB KLIMO je rodák z Ostravy, narodil sa 9. augusta 1979. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu 

a potom na Katedre vizuálnych umení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo fotografii získal prvý 

veľký úspech v národnej súťaži Fujifilm Euro Press Photo Awards 2005, keď zvíťazil v kategórii Móda a stal sa aj 

celkovým víťazom. V európskom finále tejto súťaže v Lisabone získal prvú cenu v kategórii Móda v konkurencii 

víťazov národných súťaží zo 16 krajín Európy. V roku 2007 mu udelili titul Talent roka na Medzinárodnom 

festivale módnej fotografie v Cannes.

Na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa už stalo tradíciou, že na fotografické workshopy prichádzajú 

osobnosti slovenskej, a dokonca i svetovej fotografie. Za všetkých spomeňme legendu maďarskej fotografie Petra Kornissa 

a z domácich autorov Karola Kállaya. Keď sa v októbri v Mediálnom centre tejto školy objavil oznam, že príde Jakub 

Klimo, spôsobilo to obrovský rozruch. Na jeho prezentáciu prišli študenti bakalárskeho i magisterského štúdia, od prvého 

až po piaty ročník. Workshop, pôvodne plánovaný na poldruha až dve hodiny, sa predĺžil na tri a pol hodiny. Jakub 

Klimo prezentoval ukážky zo svojej tvorby pre reklamné agentúry a najmä módne fotografie. Snímky komentoval svojím 

neopakovateľným spôsobom. Študenti boli nadšení. Piatačka Bibiana Burianová to vyjadrila za všetkých esemeskou: Dakujem 

za Jakuba Klima. Bolo to úžasné! Škoda len, že už sa to končí pre nás piatakov...

   „Fotka sama o sebe povie to, k čomu by bolo potrebné dlhé, namáhavé a možno i neúspešné vysvetlenie.“

Jakub Klimo

   Titulní strana: Módna fotografia sa pre Jakuba Klima stala osudom. Na škole kvôli nej prepadol, keď namiesto krajinky priniesol na polročné hodnotenie fotku modelky.
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Čím si Klimo vyslúžil taký obdiv?

V generácii tridsiatnikov nemá v súčasnej slovenskej fotografii obdobu. Trikrát opakoval tretí ročník na vysokej škole, aby 

pochopil, čo chýba modernému umeniu. Je to príbeh. Literatúra, film, video, výtvarné umenie, fotografia nevystačia ani 

najzložitejšími formálnymi postupmi, ak neprinášajú príbeh. Jakub Klimo je predovšetkým vynikajúci rozprávač. Možno 

zdedil gény už v rodinnom prostredí – mama je vizážistka, otec fotograf. Jeho príbehy nie sú prvoplánové. Majú niekoľko 

rovín a je na divákovi, koľko z nich dokáže rozšifrovať. Je to veľká hra. Pri pohľade na Klimove snímky si často spomínam 

na barda slovenskej poézie Milana Rúfusa, ktorý mi raz povedal: „Rozprávky nevznikli preto, aby pri nich deti zaspávali. Ale 

preto, aby sa dospelí zobudili.“

Pôvodný význam slova fotografia bol – maľovanie svetlom. Dobrého fotografa poznáte podľa toho, ako ho dokáže 

cítiť a tvorivo využiť. Klimo rozpráva svoje čarovné príbehy pokojne, s epickou šírkou, veľkoryso zakomponované 

do dvojrozmernej plochy tak, aby ste ani na okamih nepochybovali o priestore, v ktorom sa scény odohrávajú, a precízne ich 

tvaruje svetlom. Jeho fotografickej reči hodno veriť.

                                      Marián Pauer

  Redken  La Strada
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Piaty ročník špecializovanej výstavy zameranej na výrobu 

reklamy sa uskutočnil 19. októbra v kongresovom centre City 

hotela Bratislava. Na podujatí, ktoré organizuje Združenie 

dodávateľov pre signmaking Českej republiky, sme pripravili 

svetovú premiéru laminátora Flexilam S165. Zaujímavá však 

bola celá expozícia našej spoločnosti. 

Rozhodnutie presunúť výstavu z Brna, kde sa už konali 

štyri ročníky, vzbudilo nové nádeje aj očakávania. Keďže 

väčšina vystavovateľov sa v máji stretla so svojimi zákazníkmi 

z Moravy na výstave Print Expo, bolo pragmatickým riešením 

presunúť dejisko 5. ročníka do Bratislavy. Na Slovensku totiž 

už dlhšie absentuje podujatie, kde by sa mohla stretnúť 

komunita výrobcov reklamy. Ostatne, živá diskusia na sprie-

vodnej konferencii potrebu vzájomnej komunikácie iba 

potvrdila. 

expozícia hSw Signall

Okrem už spomenutej premiéry laminátora Flexilam S165 

sme prezentovali aj latexovú tlačiareň HP Designjet L2550 

a súbor odporúčaných médií pre túto technológiu. Ďalším 

tromfom bolo predstavenie vzorníka najobľúbenejších 

laminácií v našej ponuke a špecializovaný súbor laminácií pre 

grafiku z UV tlačiarní. 

Praktické výhody UV vytvrdzovaných atramentov spôso-

bili, že táto technológia je v súčasnosti najrozšírenejšia. 

Štruktúrovaný povrch grafiky, ktorý vzniká pri tuhnutí 

jednotlivých kvapôčok atramentu, však spôsobuje špecifické 

problémy pri ich laminovaní. Vhodná laminácia musí mať 

lepidlo, ktoré dokáže nerovnosti vyplniť a neviazať pri tom 

v sebe bublinky vzduchu, ktoré spôsobujú nežiaduci silvering.

Ponúkli sme preto riešenie v podobe vyskúšaných laminácií 

a nového laminátora Flexilam S165. Ten je v súčasnosti 

najdostupnejším strojom, ktorý dokáže UV výstupy zalami-

novať. Automatický pneumatický prítlak valcov regulovaný 

na oboch koncoch a ich vyhrievanie až na 80 °C dokonale 

vyhovujú pre lamináciu takejto grafiky. Návštevníci sa 

v stánku mohli stretnúť so všetkými obchodníkmi, ktorí sa 

o zákazníkov zo Slovenska starajú, rovnako ako s produk-

tovými manažérmi. Flexilam S165 osobne predstavili jeho 

konštruktéri – Jiří Mach starší a Jiří Mach mladší.

konferencia

Trendy signmakingového trhu prezentoval prezident 

Združenia a obchodný a marketingový riaditeľ HSW Signall 

Martin Melín. Jeho vystúpenie vyvolalo veľmi živý ohlas 

v auditóriu, takže pripravený diskusný blok „Ako ďalej 

veľkoformátová tlač?“ sa stal súčasťou prezentácie o vývoji 

trhu. Blok „Posvieťme si na svetelnú reklamu“ nasledoval 

po prestávke. Aké dáta teda vzbudili taký živý záujem?

materiály

Od roku 2008 do roku 2009 bol v tejto komodite výrazný 

prepad a rok 2010 priniesol veľmi jemnú rastovú tendenciu. 

Hoci obrat rastie kontinuálne, zďaleka nedosiahol úroveň 

roku 2008. Pri pohľade na vývoj zisku však optimizmus 

absentuje, lebo úroveň zisku stagnuje.

„Vďaka cenovej vojne, ktorú medzi sebou zvádzajú poskyto-

vatelia tlačových služieb, sa trh nevyvíja a ani výrobcovia, ani 

dodávatelia prakticky nezarábajú. Tým nevzniká ani žiaden 

priestor na ďalší rast a rozvoj, čo sa prejaví v nie príliš vzdiale-

nej budúcnosti,“ hodnotil trh s materiálmi Martin Melín.

technológie

Od roku 2008 do roku 2009 bol v tejto komodite výrazný 

prepad obratu na úrovni asi 40 %. Rok 2010 priniesol 

výraznejšiu rastovú tendenciu. V septembri 2011 dosiahol iba 

cca 80% obratu zo septembra 2008. 

Vývoj zisku dokazuje, že technológie sa predávajú prakticky 

za náklady. „Pre dodávateľov už nie je v cene technológií 

žiaden priestor pre úhradu doplnkových služieb, ako je 

doprava, optimalizácia nasadenia technológie vo výrobnom 

workflow, štartovacia sada materiálu či rozsiahlejšie školenie 

obsluhy. Dodávatelia budú nútení tieto služby zákazníkom 

spoplatniť,“ konštatuje Martin Melín.

celkový trh

„Keďže dodávatelia poskytujú svojim zákazníkom technoló-

gie i materiály, musíme sa na trh pozrieť komplexne,“ pove-

dal Martin Melín. „Celkový zisk klesal celý rok 2010 a veľmi 

jemný nárast zaznamenávame až od roku 2011. Svojím 

spôsobom to ale môže priniesť na trhu jasno, pretože tržby 

jednoducho nedávajú priestor na poskytnutie nadštandard-

ných služieb a inej pridanej hodnoty. V konečnom dôsledku 

to prinesie pre zákazníka aj jasné ceny tých služieb, ktoré 

doposiaľ získaval ako výhody od konkrétneho dodávateľa.“

František Kavecký

Deň signmakingu Bratislava

  Pohľad na stánok našej spoločnosti

  1/ Jiří Mach ako konštruktér nového laminátora Flexilam S165 bol 

s výstavou zjavne spokojný

2/ Pohľad do konferenčnej miestnosti, kde sa veľmi živo diskutovalo 

o vývoji na signmakingovom trhu

1

2
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Areaprint inštaloval
Durst Rho 750

  Durst Rho 750 v prevádzke 

spoločnosti Areaprint

  V prostredí 

profesionálneho programu 

na konštrukciu obalov Artios 

Cut vznkajú aj zaujímavé 

prostriedky POP a POS

    Ukážky niektorých 

reklamných a predajných 

POP displejov

Spoločnosť Areaprint sa rozhodla posilniť svoj 

technologický park o priemyselnú UV tlačiareň Durst 

Rho 750. Tento stroj je okrem spoľahlivosti a vysokého 

výkonu charakteristický aj schopnosťou potláčať 

vlnitú lepenku. Práve potreba riešiť narastajúci objem 

zákaziek na tento materiál bola impulzom na investíciu 

do výkonnejšej tlačiarne rovnakej značky. 

durSt bol jaSná voľba

„Trhový segment obalov a prostriedkov POP stále rastie,“ 

hodnotí Peter Fischer, konateľ spoločnosti Areaprint. 

„Potrebovali sme profesionálne pracovisko na spracovanie 

lepenky a konštrukčné riešenie tlačiarne Durst Rho 750 je 

asi najlepšie na trhu. Stroje Durst dobre poznáme, a tak bola 

voľba novej technológie pomerne jednoduchá.“

Nainštalovaný stroj pracuje v systéme miešania farieb 

CMYK v spojení s bielou farbou, ktorá môže byť ako 

podkladovou, tak priamou farbou. Produktivita verzia 

Basic je viac ako 50 m2/hod., čo v súčasnosti pre firmu 

postačuje. Do budúcnosti však možno počítať s výkonom až                   

180 m2/hod. Tlačiareň možno totiž kedykoľvek upgradovať 

na verziu Presto či High Speed.

profeSionálna kartonáž

Spoločnosť Areaprint je jednou z firiem, ktoré okrem 

digitálnej tlače prevádzkujú aj ofsetové tlačové stroje. Linka 

na spracovanie kartonáže teda slúži nielen ako produkčná 

pre malé a stredné série obalov, ale aj ako vzorkovňa.

„Rozhodli sme sa rozšíriť našu ponuku o ďalšie služby,“ 

vysvetľuje Peter Fischer. „Vyškolili sme našich grafikov 

i na navrhovanie v prostredí Artios Cut. Je to profesionálny 

program na konštrukciu obalov, ktorý nám dovoľuje vniesť 

na trh veľa kreativity. Práve originálne darčekové obaly sú veľ-

mi žiadaným produktom, ktorý má na trhu úspech. Lepenka 

je tiež obľúbeným materiálom pre rôzne POP displeje 

a predajné stojany. V spojení so stolovým plotrom sme teraz 

schopní klientovi ponúknuť originálne obaly vo veľmi krátkej 

dodacej lehote.“

modulárna konštrukcia 

Durst Rho 750 bol vyvinutý ako najflexibilnejší UV tlačový 

stroj na trhu. Jeho produktivitu možno kedykoľvek zvýšiť 

bez straty kvality tlače. Výkonnosť jednotlivých verzií – Basic, 

Presto a HS sa totiž líši podľa počtu nainštalovaných tlačo-

vých hláv. Potreba vyššieho výkonu sa tak dá vyriešiť jedno-

ducho a bez ďalších vyvolaných investícií. Netreba totiž viac 

priestoru v prevádzke ako pri kúpe ďalšieho stroja. Použité 

atramenty neobsahujú žiadne prchavé látky (VOC) a dajú sa 

použiť na tlač rolových aj doskových materiálov. V prípade 

potreby tlačiť väčšie série výtlačkov možno stroj doplniť 

o systém automatického podávania dosiek, ktorý výrazne 

zmenšuje nároky na obsluhu a zvyšuje reálnu produktivitu pri 

spracovaní zákazky. Stroj totiž tlačí kontinuálne celú zákazku 

a stačí iba občas doložiť médium do zásobníka.

František Kavecký



Pro společnost Galileo Production z Českých Budějovic 

jsme nainstalovali průmyslovou latexovou tiskárnu 

HP Scitex LX850. Firma tak od 1. září získala moderní 

stroj s pracovní šířkou 3,2 metru a může nabízet 

mimořádně kvalitní a ekologický tisk. Je to první 

instalace této konfigurace v Česku. 

Společnost Galileo Production, s. r. o., vznikla v lednu 

2006 vyčleněním výrobní divize z původní společnosti 

Galileo reklama, založené již v roce 1995. Firma je výrobní 

společností, která své hlavní aktivity směřuje do oblasti 

vizuální komunikace. Investice do latexové technologie je 

dalším logickým krokem pro rozšíření nabízených služeb.

Nainstalovaná tiskárna nabízí možnost potiskovat dvě role 

současně, je vybavena systémem Ink Collector pro potisk 

textilu a síťoviny a nabízí i možnost nechat grafiku volně 

splývat a odřezávat jednotlivé výtisky. HP Scitex LX850 má 

jako první model latexové tiskárny na světě nainstalovaný 

systém pro oboustranný potisk. Zavádění média je skutečně 

úsporné. Výtisk je okamžitě suchý, lze jej odříznout bez 

čekání na potištění celé role a lze s ním dál pracovat. Více 

informací přináší rozhovor s Michalem Režným, jednatelem 

a výkonným ředitelem společnosti Galileo Production.

Jak se tiskárna zatím osvědčila?

Rozhodnutí o pořízení latexové tiskárny předcházela ne- 

ustále se zvyšující poptávka po tiscích na textilní materiály. 

Částečně jsme tento typ zakázek pokryli tiskem na UV 

strojích, ale bylo to pouze nouzové řešení. Nyní na novém 

latexu zvládáme ve velmi vysoké kvalitě potisknout většinu 

standardních textilních materiálů na bázi polyesteru i řadu 

specialit, a to i v oboustranném provedení.

Takže jednoduchá odpověď na vaši otázku zní – tiskárna 

splnila očekávání a po dvou měsících provozu plně pokrývá 

segment tiskových zakázek na textilní materiály.

Jak nové možnosti oslovily vaše zákazníky?

Jsme nyní v situaci, kdy zvládáme v podstatě pouze 

zpracovávat jednotlivé zakázky na textilní materiály. V této 

oblasti samozřejmě naši zákazníci mohli zaznamenat 

rozšíření nabídky. Určitě ale přijde řada i na testování nových 

materiálů, latexové inkousty nabízejí řadu možností a bude 

třeba ještě zkoušet potenciálně zajímavé varianty a poté je 

našim zákazníkům nabídnout. 

Projevila se funkce oboustranného tisku jako výhoda?

Systém oboustranného tisku není u tohoto stroje tak 

„propracovaný“, jak jsme byli zvyklí například u solvent-

ního Scitexu, nicméně je nespornou výhodou, že funkci 

oboustranného tisku stroj obsahuje. Řešili jsme již několik 

významnějších zakázek oboustranným tiskem především 

na blockoutové textily pro aplikace ve výstavnictví.

Pro které aplikace latexovou technologii nejčastěji 

využíváte?

Především jsou to aplikace do rámových systémů typu 

FRAME Systems (profily a příslušenství SIGN-WARE), kde se 

osvědčilo použití polyesterových látek především pro jejich 

„příjemný“ povrch a mírnou strečovitost, což je důležité 

při vypínání látky do rámu. Je to moderní způsob řešení 

velkých reklamních ploch především ve výstavnictví a obecně 

v interiérových dekoracích.

František Kavecký

HP Scitex LX850 pro Galileo

1

2

3

4

  Už jen pár metrů a tiskárna je na místě

  1/ Vykládka tiskárny HP Scitex LX850 ve společnosti Galileo 

Production

2/ HP Scitex LX850 tisknoucí na svém stanovišti

3/ Latexová technologie je ideální pro řešení velkých reklamních ploch 

především ve výstavnictví a obecně v interiérových dekoracích

4/ Pohled na aplikaci textilní grafiky v systému FRAME

  Na první pohled je zřejmé, že HP Scitex LX850 je skutečně 

průmyslová tiskárna pro vysoké zatížení
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  Nažehlovací fólie skýtají 

nepřeberné množství povrchů 

a efektů

 Ukázky aplikací fólií Poli-

Flex Image 

  Pomocí nažehlovacích fólií 

Poli-Flex lze vytvořit obrovské 

množství zajímavých kreací

  Tabulka: Aplikace 

jednotlivých verzí fólií podle 

druhu textilu

Nažehlovací fólie 
se speciálními efekty

Chcete textil skutečně rozzářit? Pak je tu pro vás řada 

nažehlovacích fólií Poli-Flex Image. V kolekci velmi 

kvalitních nažehlovacích plotrových fólií se speciálními 

povrchovými efekty najdete materiály s kovovým 

či perleťovým leskem, a dokonce s holografickým 

efektem.

Materiály Poli-Flex Image jsou určeny k aplikaci na běžné 

textilní materiály, jako jsou bavlna, její směsi s polyesterem 

a směsi polyesteru s akrylem. Vyznačují se dlouhou životností 

a v čase Vánoc určitě najdou své uplatnění i na dárkových 

předmětech.

Fólie Poli-Flex Image jsou vhodné k výrobě grafiky na trička, 

sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a dárkové 

předměty. Mohou být zpracovány na všech současných 

řezacích plotrech. Doporučujeme použití standardního 

45° nože. Vyseparovaná grafika se přenáší na textil pomocí 

tepla a tlaku ve speciálním lisu.

řada poli-flex image

Do této skupiny patří sedm verzí nažehlovacích fólií. Reflexní 

fólie Reflex jsou v dispozici v odstínech stříbrná a eco. 

Luminious je označení pro luminiscenční fólii. Nápisy a grafi-

ka pak svítí ve tmě.

Ve vakuu pokovené fólie Briliant v odstínech zlatá a stříbrná 

se vyznačují jemným kovovým leskem. 

Verze Glitter je jiskřivější než Briliant. Najdete v ní celkem pět 

odstínů – bílý, stříbrný, modrý, zelený, červený a zlatý.

Fólie Pearl Glitter je k dispozici v osmi odstínech – stříbrném, 

zlatém, bronzovém, multicolor, modrém, zeleném, červeném 

a růžovém. Perleťový lesk jim zajišťují minerální třpytky.

Rovněž ve verzi Paint najdete osm barev – černou, zelenou, 

lilkovou, červenou, antique silver, růžovou, purpurovou 

a žlutou.

Třpytky s holografickým efektem najdete ve verzi Starflex, 

ve které je těchto devět barevných odstínů – stříbrný, zlatý, 

červený, modrý, zelený, rainbow, růžový, purpurový, černý.

Pro polyuretanové fólie Poli-Flex Image je charakteristická síla 

110 mikronů. Jsou opatřeny tepelně aktivovaným lepidlem. 

Pro dosažení dokonalého výsledku je potřeba dodržet zásady 

pro aplikaci a praní. 

aplikace

Žádná z fólií skupiny Poli-Flex Image není vhodná k nažehlení 

na hydrofobní materiály. Dobu aplikace, teplotu a přítlak pro 

správnou aplikaci jednotlivých verzí fólií skupiny Poli-Flex 

Image najdete v přehledné tabulce.

Povrch fólií je chráněn polyesterovým linerem. Ten by se měl 

u verze Glitter/Pearl/Luminous/Reflex po přenosu sejmout 

ještě před vychladnutím, je to pak snazší. 

U verze Starflex/Brilliant by měl být sejmut až po vychladnutí.

Poté doporučujeme ještě jednou nakrátko (2 s) grafiku 

na textilu zafixovat bez lineru.

praní

Pro zachování dlouhé životnosti, která představuje desítky 

pracích cyklů, by se měl textil prát při správné teplotě 

a správným způsobem. Látky s nažehlenou fólií Poli-Flex 

Image Glitter/Paint/Reflex perte maximálně při 60 °C a pře-

vrácené naruby. Můžete je sušit v sušičce. Textil s nažehleným 

Poli-Flex Image Pearl/Starflex/Luminous perte maximálně 

při 40 °C a také naruby. Textil s nažehleným Poli-Flex Image 

Brilliant doporučujeme prát pouze v ruce.

František Kavecký

materiál
bavlna

směs 
bavlna/
polyester

směs 
polyester/
akryltyp fólie

POLI-FLEX 

GLITTER 

PAINT 

REFLEX

155–165 °C 

17–20 sec. 

3,5 bar

155–165 °C 

17–20 sec. 

3,5 bar

155–165 °C 

17–20 sec. 

3,5 bar

POLI-FLEX 

STARFLEX 

BRILLIANT 

PEARL 

GLITTER 

LUMINOUS

150–160 °C 

15–18 sec. 

3,5 bar

150–160 °C 

15–18 sec. 

3,5 bar

150–160 °C, 

15–18 sec. 

3,5 bar



Digitálně tištěné tapety 
Neschen jsou po celém světě

  Obchod Euronics, 

Německo, Neschen 

Wallpaper Classic P

  Interiér kavárny 

na Filipínách, Erfurt 

Wallpaper

  Pokoj v Renaissance 

Hotel Schiller, Luzern, 

Švýcarsko, Neschen 

Wallpaper Classic P

  Dekorace autodromu, 

Rusko, Neschen 

Wallpaper Classic P

 Vlakové nádraží, 

Curych, Švýcarsko, Erfurt 

Wallpaper

  Music Café, Minsk, 

Bělorusko, Neschen 

Wallpaper Classic P

  Showroom prodejce 

dětského nábytku, Rusko,  

Neschen Wallpaper 

Classic P

  Showroom Hyundai, 

Ukrajina, Neschen 

Wallpaper Classic P

  Showroom Hyundai, 

Ukrajina, Neschen 

Wallpaper Classic P

Exkluzivně působící avšak stále cenově velmi přijatelný způsob individualizace životního prostoru, digitálně tištěné 

tapety Neschen, nachází své uplatnění ve všech koutech světa. Pro vaši inspiraci jsme vybrali několik nejzdařilejších 

aplikací do malé fotogalerie.
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  Širokoúhlý záběr 

s použitím objektivu „rybí 

oko“ z interiéru obchodu 

s nábytkem Fretz v Kostnici, 

kde je tapeta umístěna

  Pohled na expozici 

masivních jídelních stolů

  Materiál Neschen 

Solvoprint Wallpaper 

Sand NW, na němž je 

motiv vytištěn, umožňuje 

pohodlnou aplikaci díky 

vysoké gramáži i PVC 

coatingu, který chrání tisk 

před poškrábáním

Téměř tři metry vysoké a šestnáct metrů dlouhé 

panorama Manhattanu vévodí interiéru obchodu 

s nábytkem Fretz v německé Kostnici. Grafika vytištěná 

na tapetě Neschen Solvoprint Wallpaper Sand NW 

je nejenom součástí interiérového designu, ale 

i vyjádřením filozofie firmy.

S New Yorkem je spojována představa otevřeného kosmo-

politního města. Jeho multikulturní duch odráží filozofii 

společnosti v oblasti životního stylu a tolerance, otevřenosti 

k zákazníkovi, dynamiky. V obchodním domě Fretz je možné 

prakticky všechno, stejně jako v tomto symbolu Ameriky. 

důStojná oSlava

Úprava interiéru byla realizována v rámci oslavy 100 let 

existence tohoto proslulého obchodu. „Téma New Yorku je 

ústředním motivem oslav a nic se nevyrovná jeho panorama-

tickému obrazu na tapetě,“ řekla Regina Waue, manažerka 

tiskových služeb agentury RW Graphics, která panoramatic-

kou grafiku realizovala.

„Tapeta je ideálním prostředkem pro motivy tohoto typu,“ 

řekl Björn Zemanek ze společnosti Neschen. Jinak nudné 

stěny se podle něj tímto způsobem mohou změnit ve vizuál-

ně zajímavé prostory. V kombinaci s moderními digitálními 

tiskovými technologiemi, zejména latexovým tiskem, vytváří 

použitý materiál velmi atraktivní řešení.

Solvoprint wallpaper Sand

Neschen Solvoprint Wallpaper Sand NW je masivní materiál 

s plošnou hmotností 475 g/m2 a o síle 500 μm. Pískovaný 

povrch je opatřen PVC coatingem, který zaručuje brilantní 

barvy a vysokou kvalitu tisku. Navíc chrání tisk před poškrá-

báním. Zadní stranu tvoří netkaná textilie, díky které lze 

tapetu pohodlně a najednou odlepit.

chvála latexu

Agentura RW Graphics patří k zákazníkům společnosti 

Neschen, kteří se výrazně zajímají i o interiérovou tvorbu. 

„Tapety Neschen využíváme dlouhou dobu a velmi oceňuje-

me naši spolupráci,“ řekla Regina Waue. Společnost Neschen 

vyrábí velmi kvalitní produkty jak po stránce tiskových 

možností, tak po stránce aplikačních vlastností. V kombinaci 

s latexovou tiskovou technologií jde o mimořádnou kolekci 

materiálů, které lze ihned po tisku aplikovat. Jak dodala 

Regina Waue, zákazníci agentury jsou velmi spokojeni 

a designové tisky tvoří významnou část jejích realizací.

František Kavecký

Nakupování v New Yorku



Nová kompletní řada 
tiskových pláten

Bádensko-Württembersko je jednou ze spolkových 

zemí Německa. Zaujímá jihozápadní část státního 

území a z vinařského hlediska je Bádensko pro velké 

rozšíření burgundských odrůd někdy nazýváno 

Burgundskem Německa. A protože zakladatel 

společnosti Convertec, výrobce tiskových materiálů 

sídlící v této spolkové zemi, je velký milovník těchto vín, 

dostala nová řada potiskovatelných pláten označení 

Baden. 

Řada tiskových pláten Canvas Baden obsahuje tři druhy 

materiálu potisknutelného na eko solventních, solventních, 

UV i HP latexových strojích. Nabízíme výběr z lesklého, mat-

ného a saténového povrchu, přičemž všechny tři se vyznačují 

velmi dobrou kvalitou tisku, sytostí barev dokreslenou 

strukturovaným charakterem plátna a v neposlední řadě 

příjemným zkráceným návinem 25 nebo 12 běžných metrů 

na roli. Standardní šíře materiálů Canvas Baden je 1,37 m, 

přičemž matná verze je k dispozici dokonce v rozměru až 

3,1 × 50 m.

Tyto imitace malířských pláten určené k potisku digitální 

technologií najdou přirozené uplatnění při výrobě umělec-

kých reprodukcí, tisku výstav nebo originálních interiérových 

dekorací. Plátno má velmi stabilní strukturu ze směsi polyes-

teru (65 %) a bavlny (35 %), která umožňuje bezproblémové 

napínání na rámy. Prodejní cena 198 Kč/m² posouvá tisk na 

tyto exkluzivní materiály do oblasti dosažitelné i pro menší 

tiskové provozy a umožňuje každému zákazníkovi, aby měl 

minimálně jednu roli pro rychlé nárazové tisky připravenu 

u stroje, aniž by musel v materiálu vázat přílišné finanční 

prostředky.

Pro více informací pište na produkt@hsw.cz.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

  Při použití matné verze v šíři 3,1 m lze tisknout impozantní formáty

  Reprodukce uměleckých děl různých žánrů jsou stále žádané jako 

dekorace do soukromých i veřejných prostor

V tiskové praxi občas nastane potřeba zpracovat 

předlohu tvořenou PDF souborem, který se skládá 

z většího množství stránek. První kontakt tiskaře 

s takovýmito daty může být někdy až humorný. Pokud 

je nepozorný, zjistí, že soubor PDF není jen jeden 

obrázek, až když se mu místo něj z tiskárny souká třeba 

50 stránek.

Onyx přítomnost více stránek v PDF souboru totiž standardně 

nijak nezobrazuje. Při otevření v modulu Onyx Preflight se 

ukáže jen náhled první stránky. Skutečný počet stránek tisku 

se zobrazí až po vyripování zakázky v náhledu na rozložení 

tisku na tiskový materiál. Pokud chceme vytisknout jen 

některé z nich, jsou možné dva postupy.

první varianta

Můžeme využít nástroje pro panelování zakázek. Onyx totiž 

s vícestránkovými PDF pracuje jako s panely – každá stránka 

je jeden panel. Po vyripování zakázky do fronty se objeví 

jen jeden soubor. Požadované stránky k tisku vybereme 

jednoduše přes pravé tlačítko volbou Úpravy – Panely. Volba 

Panelovat přitom nemusí být vůbec aktivovaná (1). 

Je také možné aktivovat volbu Panelovat včetně volby 

Odeslat panely jako jednotlivé úlohy. Pak se ve frontě zaká-

zek k tisku objeví každá stránka jako samostatná úloha (2).

další možnoSt

Pokud chceme vytisknout jen jednu stránku z vícestrán-

kového souboru, lze využít volbu číslo stránky v Preflightu 

na záložce Ukázka a velikost. Výchozí nastavení 1/Vše umožní 

tisk všech stránek v souboru, jestliže zadáme číslo požadova-

né stránky, připraví se k tisku jen ona (3).

Pracovat s vícestránkovými soubory v Onyxu tedy není 

problém. Nový Onyx 10.1, který se brzy objeví na trhu, tuto 

práci ještě usnadní.

Václav Poselt, technický specialista HSW Signall

Vícestránkové PDF soubory v tiskovém ripu Onyxu
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  Emerald True Eco  nabízí 

výborný barevný gamut 

identický s původním 

Mutoh inkoustem

  Nabízíme alternativní 

řešení, které má 

srovnatelné parametry 

s eco solventním 

inkoustem, za cenu 

2490 Kč/l v 1l lahvích...

  ... a 1536 Kč v cartridgi 

440 ml

  Inkoust Emerald True 

Eco je v HSW nyní nasazen 

v tiskárně Mutoh Valuejet 

1614 v kazetách 440 ml. 

Tisk je zcela bezproblémový 

podobně jako u původního 

Mutoh inkoustu.

Eco solventní inkoust (Mutoh Eco ULTRA) je stálicí 

na nebi velkoformátového tisku. Jeho přednostmi 

jsou vlastnosti srovnatelné s mild solventem, výborné 

barevné podání tisku, a především absence zápachu, 

typického pro solventní inkousty. Tato významná 

vlastnost jej předurčovala pro nasazení do běžného 

kancelářského prostředí a všude tam, kde je zápach 

solventního inkoustu nepřípustný (např. obchodní 

centra, kancelářské budovy apod.). 

Díky speciálnímu složení ředidla v eco solventních inkoustech 

je omezeno nežádoucí zasychání tiskových hlav v době, kdy 

tiskárna netiskne. Tak lze tyto stroje, na rozdíl od skutečně 

solventních řešení (mild, true solventu), provozovat nárazově 

jen v případě potřeby. Odpadá také pravidelná denní údržba, 

nutná u solventních tiskáren.

Jedinou, avšak podstatnou nevýhodou eco solventního 

inkoustu byla vždy cena, která se pohybuje řádově 

okolo 6000 Kč/l. Tyto inkousty se nabízely jen v kazetách 

220 a 440 ml. To byly také hlavní důvody, proč se mnozí 

uživatelé, kteří tisknou ve velkých objemech a nebyli omezeni 

výše uvedeným prostředím, rozhodli k přechodu na některý 

z mild solventních inkoustů, u nichž se dá dosáhnout při-

nejmenším poloviční ceny, a navíc se inkoust může odebírat 

ve větších jednolitrových baleních. 

alternativní řešení Se Srovnatelnými parametry

Těší nás, že můžeme nyní uvést na trh inkoust Emerald 

True Eco a konečně nabídnout alternativní řešení, které má 

srovnatelné parametry s eco solventním inkoustem, za cenu 

2490 Kč/l v 1l lahvích a 1536 Kč v cartridgi 440 ml. Tento 

nový inkoust je vhodný pro použití v tiskárnách Mutoh 

ValueJet nebo Mutoh Rockhopper / Spitfire a Blizzard.

Inkoust Emerald True Eco nabízí ekologičtější řešení díky 

absenci zápachu a chemickému složení bez nebezpečných 

výparů. Tuto vlastnost ocení především obsluha jak po strán-

ce kvality pracovního prostředí, tak i vzhledem k nízkým 

nárokům na údržbu tiskárny. Po stránce tisku nabízí Emerald 

True Eco výborný barevný gamut identický s původním 

Mutoh inkoustem. To dovoluje uživatelům používat stávající 

barevné kalibrace pro inkousty Mutoh Eco Ultra. Dále dosa-

huje velmi dobré kompatibility s tiskovými médii a vysokého 

rozlišení tisku, srovnatelného s původním Mutoh inkoustem. 

Snadná konverze

Inkoust Emerald True Eco má jiné složení ředidla, ale po che-

mické stránce je kompatibilní s původním Mutoh inkoustem. 

To umožňuje provádět konverze, tedy přechod na nový 

Emerald True Eco inkoust, bez proplachu tiskáren ředidlem, 

pouze je třeba nejprve starý inkoust z tiskárny zcela odčer-

pat. Konverze je tedy jednoduchá a rychlá, nicméně stejně 

doporučujeme aplikovat nový inkoust s pomocí technika 

HSW. K dispozici je i Emerald True Eco ředidlo pro případnou 

údržbu tiskárny.

Inkoust Emerald True Eco je v HSW nyní nasazen v tiskárně 

Mutoh ValueJet 1614 v kazetách 440 ml. Tisk je zcela 

bezproblémový podobně jako u původního Mutoh inkoustu. 

Praktické odzkoušení proběhlo v rámci přípravy na výstavu 

For Dekor, kde je část výstavního stánku vyrobena právě 

s pomocí tapet potištěných inkoustem Emerald True Eco.

Martin Melín, marketingový a obchodní ředitel HSW Signall
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Inkousty Emerald True Eco

Používání alternativních inkoustů s sebou přináší kromě 

nižších nákladů také omezené záruční podmínky oproti 

originálním inkoustům. Výrobci tiskáren alternativní 

inkousty ve svých tiskárnách nepodporují, a neuznávají 

tak reklamace tiskových hlav, ve kterých se používal jiný 

než originální inkoust. Naše společnost nabízí záruku 

na originální tiskovou hlavu tři měsíce ode dne výměny. 

V případě tiskových hlav z jiného zdroje než od výrobce 

tiskárny jsme pak schopni poskytnout záruku jeden měsíc.



Veverky si vybraly Forex

Výstavou Vyšehradské veverky vyvrcholil projekt 

občanského sdružení Ornita nazvaný Veverka známá 

i neznámá. Činnost sdružení, které působí především 

v oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže, si určitě 

zaslouží podporu, a tak jsme neváhali a na realizaci 

výstavy se podíleli. Nabídli jsme několik materiálů, 

ze kterých by bylo možné vyrobit výstavní panely 

a ochranné části na budkách. Překvapilo nás, že 

veverky by si vybraly právě nejkvalitnější Forex.

Ornitologové nejsou sice odborníci z oblasti výroby reklamy, 

ale více druhů desek z pěněného PVC podrobili testování. 

Nejvhodnější se ukázala právě deska Forex Classic. Bylo pro 

nás příjemným překvapením, že i lidé z úplně jiného oboru, 

než je signmaking, dokázali rozeznat, jak Forex Classic svými 

užitnými vlastnostmi předčí jiné desky.

forex odradí vetřelce 

„Forex si vybrala Ornita k výrobě ptačích a veverčích budek 

po poradě s ornitology. Je to materiál vhodný na ochranu 

vletových otvorů a na kryty dřevěných stříšek u budek pro 

ptactvo i veverky. Bezpečně odradí například strakapoudy 

nebo jiné vetřelce, kteří se chtějí do budek proklovat 

a pochutnat si na mláďatech uvnitř budky. I přes relativní 

měkkost odrazí destičky z Forexu tyto vetřelce se silnými 

zobáky již po několika úderech, do budky přestanou klovat 

a prostě to vzdají,“ vysvětluje nám Veronika Voldřichová, 

vedoucí projektu, a pokračuje: „Pro tyto účely se obvykle 

používá plech, ale práce s deskami Forex je natolik snadná, 

že ji zvládnou i děti ze základních škol, se kterými ptačí 

a veverčí budky vyrábíme. Je to pro naše programy báječný 

materiál.“ 

vyšehradSké veverky

Výstava Vyšehradské veverky se měla původně uskutečnit 

v termínu 5. 10.–6. 11. 2011 v přilehlém parku Starého 

purkrabství na pražském Vyšehradě. Ukázalo se však, že je 

velmi úspěšná, a tak ji pracovníci Národní kulturní památky 

Vyšehrad prodloužili do 18. 12. 2011. Návštěvníky jsou pře-

devším žáci a učitelé pražských a středočeských škol, široká 

veřejnost a odborní partneři projektu. Z Forexu byly vyrobeny 

panely s budkami a také byl využit u některých budek jako 

ochrana před vlhkostí a predátory. Věříme proto, že se 

návštěvníky výstavy stanou v hojné míře i signmakeři. Vždyť 

pro zbytky desek Forex se nyní najde velmi užitečné uplat-

nění. Nutno však podotknout, že v testu se jako vyhovující 

deska k ochraně budek ukázal pouze Forex Classic

inSpirace pro návštěvníky

Výstava představuje jediný původní druh veverky žijící 

v Evropě, veverku obecnou (Sciurus vulgaris) a výsledky 

mapování tohoto chráněného živočicha ve spolupráci se 

školami v letech 2005–2011.

Návštěvníci mohou absolvovat celou venkovní výstavu se 

sedmi zastaveními a současně si vyplnit znalostní test. V pří-

padě správného vyplnění testu návštěvník obdrží obrázkovou 

vzdělávací publikaci o veverce obecné, ve které se mimo jiné 

dozví, že mapování veverky obecné nekončí.

Zájemci mohou podrobně prostudovat ukázky budek 

a krmítek určených veverkám, a inspirovat se tak k jejich 

výrobě a vyvěšení, např. ve školní zahradě nebo na vlastním 

pozemku. Málokdo ví, že budky a krmítka pro veverky jsou 

stejně důležité a prospěšné jako budky a krmítka pro ptáčky, 

které obvykle budujeme.

František Kavecký

  Panely s ukázkami budek a krmítek pro veverky a ptáčky

  1/ Projekt do ochrany veverek zapojil i školy. Ochranné destičky 

z Forexu chrání před vlhkem a vetřelci.

2/ Budka je natřená a po oschnutí jí děti umístí na školním pozemku

  Výstava Vyšehradské veverky je hojně navštěvovaná, a proto byla 

prodloužena do 18. 12. 2011

1
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  Digital Man ukazuje 

možnosti výběru 

„digitálních cest“

  Logo veletrhu

Výstava FESPA Digital se stala velmi populární 

a její termín si do svého diáře zaznamenává stále 

více tiskařů. V roce 2012 se uskuteční ve špaňelské 

Barceloně, a protože je trochu dál, chceme vás 

upozornit na termín jejího konání. Chcete-li se výstavy 

zúčastnit, rezervujte si některé dny mezi 21. a 24. 

únorem 2012.

FESPA Digital 2012 se bude konat na výstavišti Fira de 

Bacelona Gran Via. Na oficiální grafice nechybí dnes již 

kultovní postava Digital Man, který ukazuje možnosti výběru 

„digitálních cest“. Heslo Explore the Wider Opportunities, 

tedy Prozkoumej širší možnosti, je ústředním bodem kam-

paně pro nadcházející ročník veletrhu. Pro nás je důležité, že 

na tomto veletrhu mají vždy hojnou účast výrobci technolo-

gií, jež naše společnost zastupuje, jako jsou značky HP, Durst, 

Zünd, Mutoh, Fotoba či Summa.

oSobní komunikace

Způsob komunikace mezi vystavovateli, pořadatelem 

a návštěvníky patří k nejefektivnějším z odborných výstav. 

Návštěvníci mají po registraci na veletrh vstup zdarma. Jejich 

identifikace je zakódována do visačky, takže vystavovateli 

stačí nasnímat kód a může mít přesnou evidenci návštěvníků 

svého stánku a samozřejmě i evidenci jejich požadavků.

Kromě prezentace v předních oborových magazínech 

a na webových stránkách má komunita digitálních tiskařů 

silné zastoupení na sítích Twitter a Facebook. Rovněž je ze 

strany pořadatele – Evropské federace sítotiskových svazů 

– zajištěno oslovení všech návštěvníků z databází předcháze-

jících ročníků, kteří pocházejí až z 80 zemí.

digital man váS povede

„Digital Man se zrodil v kampani ‚Revoluce‘ pro výstavu 

v Amsterdamu v roce 2009,“ vysvětluje Linda Sutton, 

marketingová manažerka FESPA, a dodává: „V Hamburku 

v roce 2011 přešel k ‚Evoluci‘, která uznává postupné zrání 

trhu a nyní prozkoumá širší možnosti.“

„Z hlediska budoucího vývoje do roku 2012 vidíme na trhu 

mnoho příležitostí pro inovační velkoformátové tiskárny. 

FESPA je zdaleka to nejlepší prostředí, ve kterém můžete 

prozkoumat zavádění nových technologií nebo procesů, 

zvýšení automatizace, diverzifikování výroby do různých 

velkoformátových aplikací či experimentování s novými 

materiály a barvami,“ uzavírá Linda Sutton. To vše je inspirací 

pro rozvoj nových služeb nebo obchodních modelů. 

nový pohled z jihu

Zorganizování výstavy v Barceloně přinese mnohem vyšší 

účast návštěvníků ze Španělska, Portugalska, Francie, Itálie 

a severní Afriky, kteří obohatí tradičně početné publikum ze 

severní, střední a východní Evropy.

Aktuální informace o veletrhu najdete na stránkách www.

fespadigital.com.

František Kavecký

FESPA Digital 2012

  Výstavní stánek 

vyrobený z desek 

Falconboard Build

Výrobce ekologických voštinových desek Falconboard 

přichází s novou verzí desky Build, která je v této 

podobě optimalizovaná pro co nejlepší tiskový výstup.

Při stejném složení a pevnosti jádra nabízí nová verze 

Build lepší kvalitu tisku díky vylepšené povrchové 

vrstvě, která je nyní bělejší, lépe se řeže nožem a 

zajišťuje dostatečnou přilnavost inkoustů. 

Na rozdíl od desky Falconboard Print, která je určena pri-

márně pro tisk a slouží jako tiskový nosič, nabízí Falconboard 

Build vyšší robustnost a pevnost a může být použit i jako 

konstrukční prvek do display systémů, interiérových dekorací 

a výstavních panelů.

Stejně jako ostatní desky Falconboard splňuje i nový Build 

všechny požadavky na ekologii. Deska je vyrobena z 53% 

recyklovaných součástí a sama je 100% recyklovatelná. 

Složení a vlastnosti desky odpovídají plně FSC (Forest 

Stewardship Council) certifikaci.

použití

Nová deska Falconboard Build je určena ke krátkodobým až 

střednědobým interiérovým POP aplikacím jako náhrada za 

dřevo, pěněné desky nebo vlnitou lepenku.Hrany je možné 

zakrýt samolepicí páskou nebo plastovými či kovovými rámy.

Nový Falconboard Build je dodáván v síle 16 mm a rozměru 

3050 × 1400 mm. Počet desek v boxu je 6 ks. Cena m2 desky 

při odběru celého boxu činí 270 Kč/m2.

Pro více informací pište na produkt@hsw.cz.

Martin Melín, marketingový a obchodní ředitel HSW Signall

Nový Falconboard Build pro lepší tisk



V předváděcím centru naší společnosti v Praze-

Modřanech jsou seřazeny produktivní technologie, 

které spolu vytvářejí úplné a logicky navazující 

pracoviště pro  zpracování určitých zakázek. Proces 

výroby jsme si nedávno vyzkoušeli při interní zakázce 

na 500 kusů vzorníku laminací.

Zadání znělo vyrobit vzorník ve formátu A5 a nákladu stovek 

kusů pro 22 typů laminací. Nejprve se vytiskl grafický motiv 

– kvalita a vzhled laminovací fólie se nejlépe posoudí, pokud 

je aplikovaná na podkladu. Pro dobrou orientaci jsou přímo 

na vzorku uvedeny informace a základní technické údaje 

o fólii. Zalaminované tisky bylo třeba naformátovat a svázat 

dohromady tak, aby se dalo vzorníkem listovat. Zvolili jsme 

spojení plastovým šroubem umístěným v levém horním rohu.

 

grafika

Základem je grafický návrh ve velikosti A5, zhotovený 

v Adobe InDesignu CS5. Podkladová fotografie je doplněna 

potřebným textem. Otvor pro šroub je v návrhu definován 

kruhem s linkou 0,1 bodu a přímou uživatelskou barvou 

nazvanou CutContour. Dvacet dva různých návrhů pro 

jednotlivé laminace je uloženo do PDF souborů pro následný 

tisk. Pro zachování správné barevnosti návrhu je třeba 

dodržet barevné prostory použité v návrhovém programu 

i v návazném tiskovém programu.

 

tiSk a naStavení

Tisklo se na tiskárně HP Designjet L25500 s latexovým 

inkoustem v rozlišení 600 × 1200 dpi, potřebném pro malý 

formát grafiky. Výstup z tiskárny je suchý, nijak nezapáchá 

a je možné ho ihned laminovat bez nutnosti čekat na odpa-

ření ředidel. Použitý tiskový rip Onyx verze 10.1 doplnil 

značky pro následné strojové formátování na univerzálním 

stolovém plotru Zünd. V Onyxu se motivy A5 nakopírovaly 

do bloků zhruba po 100 kusech tak, aby se minimalizoval 

prořez. Řezací data pro Zünd byla vytvořena dvěma funkcemi 

Onyxu. Otvor pro šroub vznikl detekcí kontur pojmenova-

ných barvou CutContour, které se v tisku vynechají a naopak 

se uloží do dat k řezání. Formát A5 byl vygenerován z obrysů 

velikosti stránky PDF souboru. Příslušné nastavení pro ořez 

v Onyxu je na obrázku (1). 

Po zapnutí volby pro generovaní řezacích dat Onyx auto-

maticky doplní okolo motivu potřebné sesazovací značky 

pro kamerový zaměřovací systém Zünd, zde černá kolečka 

a čárový kód s názvem tisku. Když jsou jednotlivé bloky 

vytištěny, vznikne v příslušném adresáři Onyxu malý soubor 

s příponou .cut  pro řezací stroj Zünd.

laminace

Hotové tisky jsou zalaminovány na laminátoru Flexilam S165. 

Zde bylo třeba zapnout pro některé typy laminací vyhřívání 

válce, které usnadnilo přilnutí laminace a omezilo vznik silve-

ringu, drobných skvrnek v lesku způsobených vzduchovými 

bublinkami uzavřenými v lepidle laminovací fólie. Pomohl 

i vysoký přítlak, který může u nového typu laminátoru 

Flexilam dosahovat až několika stovek kilogramů. Při výrobě 

byla rovněž využita vysoká přesnost roll-to-roll systému 

tohoto laminátoru.

ořez

Následuje formátování na stolovém plotru Zünd. Řezací data 

Jak se v showroomu HSW 
vyráběl vzorník laminací

     Univerzální stolový 

plotr Zünd se výborně 

osvědčil pro dokončovací 

zpracování

  Nastavení pro ořez 

v  Onyxu

    Zobrazení ořezových 

cest v programu Zünd Cut 

Center

1

2
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z Onyxu byla otevřena nejprve v programu Zünd Cut Editor, 

kde je možné provést vizuální kontrolu a případně data 

upravit. Pro naše motivy byla použita funkce pro odstranění 

kontur ležících na sobě, bez úprav by se obrysy řezaly na pře-

krývajících se hranách zbytečně dvakrát. Zünd Cut Editor 

řezací dráhy „vyčistí“ a zároveň optimalizuje jejich pořadí pro 

řezání.

Upravená data se přesunou do ovládacího programu 

stolového plotru Zünd Cut Center. Tam se nastavují potřebné 

technické parametry pro řezání, jako je hloubka řezu (vlastně 

v tomto případě výseku), rychlost, ale také třeba panelování 

motivu nebo nastavení CCD kamery pro snímání zaměřova-

cích značek. Na obrázku (2) je vidět v levé části bílá pracovní 

plocha stolu plotru Zünd s dráhami řezu a sesazovacími znač-

kami. Řez přesahuje rozměr stolu a bude proveden nadvakrát 

s automatickým posuvem. V pravé části je záběr kamery 

snímající kruhovou sesazovací značku. Program při úspěšné 

detekci značku v záběru označí zeleným kruhem.

Nakonec jsme naformátované zalaminované vzorky s kruho-

vým otvorem v rohu složili do sad, provlékli plastový šroub 

a vzorník byl hotov, výroba skončila. Díky optimalizaci sklá-

dání vzorků a přesnosti řezání bylo dosahováno vynikajícího, 

90 až 95% využití jednotlivých materiálů. Kromě vzorníku 

jsme získali i další praktické zkušenosti se stroji, které prodá-

váme, a následně se o ně můžeme podělit s vámi.

Václav Poselt, technický specialista HSW Signall

Zpráva z veletrhu 
For Decor 2011

V marketingové činnosti není důvod omezovat se 

pouze na segment výroby reklamy, když potenciální 

zákazníci jsou všude kolem. Uplatnění na nových 

trzích a hledání zajímavých příležitostí jsou pro 

signmakingové firmy možné cesty rozvoje a my jsme 

se rozhodli tuto cestičku trochu prošlapat. Příležitost 

oslovit odbornou i širokou veřejnost jsme měli 

na 2. ročníku veletrhů For Interior a For Decor, které 

se uskutečnily 6.–9. října 2011. Dějištěm výstavy byl 

Pražský veletržní areál Letňany.

Technologie a materiály, které se běžně používají v sign-

makingu, najdou široké uplatnění i ve světě interiérového 

designu a dekorací. Veletrh nábytku, interiérů a designu For 

Interior a také veletrh dekorací, skla, stolování, bytových 

doplňků a textilu For Decor umožnily představit široké veřej-

nosti možnosti digitálních technologií.

Stánek jako ukázka

Stánek naší společnosti HSW Signall byl koncipován jako 

plocha o dvou místnostech, z nichž jedna byla pojatá více 

jako komerční prostor a druhá měla připomínat domácí nebo 

lounge prostředí. V obou případech dominovaly potisknu-

telné tapety, na ty jsme specialisté a v našem katalogu jich 

naleznete celou řadu – od základních PVC tapet přes eko-

logické Erfurt tapety až po novinku, velmi elegantní textilní 

tapety Pongs. Na podlahu jsme pak použili tištěné motivy 

zalaminované krátkodobou podlahovou laminací Neschen 

Filmolux Easy Clear Sand.

Jasným záměrem při přípravě výstavní expozice bylo ukázat 

bytovým architektům, interiérovým designérům a samozřej-

mě také potenciálním koncovým zákazníkům neuvěřitelné 

možnosti, které digitální tisk na tapety nabízí.

Odezva byla velmi kladná, zejména někteří koncoví zákazníci 

byli téměř schopni uzavírat objednávky přímo na stánku. 

Požadavky byly různé, většinou se ale jednalo o parciální vyu-

žití tištěné tapety na některé ze stěn v rodinném domě nebo 

bytě. Překvapivě velký zájem byl i o podlahovou grafiku, byť 

to není přímo produkt určený pro domácí používání.

dobrá odezva

Hovořili jsme i s několika bytovými designéry, profesionály, 

kteří byli možností individualizovat stěny v plném rozsahu 

velmi nadšení. Nabídka typizovaných tapet je na trhu již 

dobře zažitá, ovšem za skutečně pěknou, originální a kvalitní 

tapetu může zákazník zaplatit od dvou do čtyř tisíc korun 

za metr čtvereční. Například ceny luxusních textilních tapet 

z Itálie nebo Belgie se pohybují na horní hranici tohoto roz-

pětí. Vedle toho individuálně navržená tištěná textilní tapeta 

Pongs může včetně tisku vyjít jen na 500 až 1000 Kč za m2.

Závěrem lze konstatovat, že cestou, jak získat nové zákaz-

níky, uplatnit tiskovou technologii a know-how nabyté 

výrobou reklamy a vydělat více peněz je rozhodně účast 

na podobných akcích či oslovování těch pravých zákazníků. 

Ti se skrývají téměř všude a touží po nových produktech, 

které se nemusí dařit prodávat v rámci reklamních kampaní 

určených stávajícím zákazníkům.

Ukázky interiérů realizovaných pomocí individuálních 

tištěných tapet Neschen Wallpaper jsme pro vás připravili na 

straně 20.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

 Chtěli jsme ukázat  

neuvěřitelné možnosti, 

které digitální tisk nabízí. 

Někteří návštěvníci 

nevěřícně zkoušeli nohama, 

zda to opravdu není 

skutečná dlažba.

  Část stánku ve stylu 

obytného prostoru některé 

koncové zákazníky 

inspirovala natolik, že by 

nejraději objednali tapetu 

s příslušným potiskem 

přímo na výstavě

  Grafika na panelu, 

který rozděloval stánek na 

dvě části, byla vytištěna 

na materiálu Neschen 

Solvoprint Wallpaper 

Stucco



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

Nová latexová tiskárna HP Designjet L28500
 Přináší poprvé šířku 264 cm do segmentu tiskáren určených

 pro běžné prostory. Přesvědčí vás kvalita tisku na textil, backlit   

 a další náročné materiály i rychlost až 70m2/hod.

Dvě verze – 155 a 264 cm

Nové inkousty s vyšším kontrastem na textilu

Zvýšená rychlost až o 70 % (70m2/hod.)

Výkonný odvíječ a navíječ pro delší verzi

Při tisku na HP Walpaper mohou výtisky získat certifikát institutu GREENGUARD pro použití ve školách, školkách 

a  dalších místech, kde děti tráví významný podíl času 

Umožňuje oboustranný tisk s automatickou optickou kontrolou

www.hsw.cz

Větší šířka, vyšší rychlost, větší produktivita


