
 Zlato Orientu a Flexilam

Durst  Rho P10 200 / 250

Perforované okenní fólie z pohledu české a slovenské vyhlášky

Expolinc Panel Base

str. 3

str. 9

str. 22–23

str. 25

V tomto vydání najdete / v tomto vydaní nájdete:

Zpravodaj pro oblast s ignmakingu prosinec /  december 2012

4



Jan Bejček

jan.bejček@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 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 

www.hsw.cz

www.hsw.sk

Číslo 4/2012 vyšlo 30. 11.  2012 v nákladu 3000 výtisků. Vydává HSW Signall, Modřanská 25, 143 00 Praha 4, 

IČO: 46353119. Vychází čtvrtletně. Odp. redaktor: Jan Bejček. Produkce a sazba: Hana Mannová. Fotografie 

neoznačené jménem autora pocházejí z firemního archivu. ISSN 1803-6651. Distribuce: SEND Předplatné, spol. 

s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225. Evidence periodického tisku: MK ČR E 17721. Podávání 

novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997 

Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Editorial

Blíží se konec roku a s ním i doba bilancování. V signmakingu byl podle 

výzkumů rok 2012 hodně obtížný (viz strana 21), a nebýt vlivu voleb, mohl by 

skončit ještě hůře. Asi hlavním důvodem jsou stále se snižující ceny zakázek při 

jejich relativně stabilním objemu. Zjednodušeně by se situace dala popsat tak, 

že v průběhu probíhající krize se výrobci snažili snížit ceny na minimum, tzv. 

na přežití. Ceny však zůstaly na stejné úrovni, a výrobci tak i po krizi pokračují 

jen „v přežívání“. Jako dodavatelé máme ve firmě k dispozici vždy několik 

velkoformátových tiskáren pro vlastní marketingové aktivity. Při pohledu 

na některé super levné akční nabídky však občas váhám, jestli by nebylo 

levnější tisk si zadávat. Neudělám to jen proto, že vím, že dodavatel použije 

co nejlevnější materiál, do rollupu dá místo polyesteru obyčejný banner, 

na stěnu nalepí běžnou samolepicí fólii místo dražší a na lepení pracnější 

tapety atd. Jako potenciální klient si v těchto super levných nabídkách 

bohužel nikde nepřečtu, že jde o levné kompromisní řešení. V dobách krize 

cena velkoformátového tisku klesla natolik, že mnoha výrobcům neumožňuje 

dlouhodobé přežití. To je však v našich rukou, protože cenu obvyklou 

za reklamu tvoří celý trh, my všichni. Řešení krize není jen v zaměstnávání 

levnějších (a méně zkušených) zaměstnanců či v použití lacinějších materiálů 

nebo využití starého (tj. odepsaného) zařízení. Na konferenci padlo, že 

v průměru platí to, že zvýšení ceny o 1 % znamená zvýšení zisku o 11 %. 

Ve světle této informace se pozastavme nad obráceným projevem téhož. Tedy 

vlastně o kolik procent se ceny snížily a jaký propad to muselo znamenat pro 

zisk. V tomto roce jsem se setkal s cenovým rozpětím velkoformátové zakázky 

od 50 do 15 000 Kč za metr čtvereční. V prvním případě hrubý zisk pár korun 

na metr, ve druhém tisíckrát(!) vyšší. A to už je poněkud úsměvné. Jen se 

obávám, že zase přijde někdo, kdo bez vědomí souvislostí prohlásí, že umí 

totéž za polovinu, a bude zase o něco hůř. Do nového roku Vám proto přeji 

kvalitní zakázky za odpovídající ceny.    
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Zlato Orientu a Flexilam

Komiks patří podle našich zkušeností k tomu prvnímu, 

na co se čtenář v HSW infu podívá. Ten dnešní je 

tematicky spojen právě s tímto článkem. Je totiž 

dobré poučit se z úspěchu českých firem, které našly 

netradiční trhy a úspěšně se na nich prosadily. Pro 

nás je velkým zadostiučiněním, že jsou u toho i české 

laminátory Flexilam.

Příběh je celkem prostý. Luxus má v chápání lidí z Orientu 

trochu jiný charakter než u nás, je prostě blyštivější než 

v Evropě. Architekti pracující pro sítě hotelů ve Spojených 

arabských emirátech hledali vhodné řešení pro dotváření 

interiérů. Odpovědí byly vysoce leštěné tabule nerezových 

plechů s typickými ornamenty.

Nastupuje sigNmakiNg

Jak ale takové panely vyrobit? Přesný postup je výrobním 

tajemstvím. Prozradit snad můžeme, že spočívá v nanášení 

speciální horké laminace se světlocitlivou vrstvou, která se 

následně zpracovává. Hotová grafika má vzhled škrábaného 

či pískovaného plechu. Tato první operace se provádí na 

stroji Flexilam S 165 s vyhříváním na 130 °C. Druhý laminátor 

rovněž značky Flexilam pak na konci linky nanáší na panely 

ochrannou fólii pro transport.

Oba stroje vznikly na zakázku pro společnost Labo Metal. 

Dokázaly nabídnout potřebný výkon, spolehlivost a obslužní 

komfort. Propracovaný systém práce s dlouhými náviny doká-

zal zajistit přesnost a konzistentní kvalitu kašírování i u tak 

náročného materiálu a zakázky. Flexilam používá zesílené 

válce s antiadhezivním povrchem a přesnou geometrií. 

Flexilam s165

Nejnovější laminátor značky Flexilam je konstruován jako 

vysoce profesionální zařízení a jeho parametry převyšují 

s velkou rezervou laminátory všech konkurenčních výrobců. 

Špičkové profesionální válce o vlastní hmotnosti 150 kg 

dokážou vytvořit vysoký pneumaticky řízený přítlak až 

450 kg. Stroj se tak dokáže zcela přizpůsobit síle laminova-

ného média. Má plně elektronické ovládání z obou stran 

laminátoru. 

V naší nabídce je charakterizován jako profesionální 

laminátor za dostupnou cenu. Co to znamená? Ve srovnání 

s laminátory podobné kategorie je cena Flexilamu S165 nižší 

o stovky tisíc korun. Jeho základní cena se pohybuje na úrov-

ni 200 000 Kč a spadá tak do kategorie laminátorů střední 

třídy. V dané oblasti se tedy jedná o absolutně nejvýhodnější 

poměr cena/výkon.

Konstrukce laminátorů Flexilam zohledňuje praktické potřeby 

signmakerů. Označení 165 vychází z pracovní šířky 165 cm. 

Rozteč mezi bočními deskami stojanu je ale celých 180 cm. 

To umožňuje bezproblémovou laminaci 160cm rolí, což je 

u běžných 160cm laminátorů velmi obtížné.

specialista Na uV Výtisky

Konstrukce Flexilamu S165 je i odpovědí na stále větší objem 

výtisků z UV tiskáren. Dostatečná šířka dává možnost pro 

kašírování desek s dostatečnou rezervou pro další přesné 

formátování. Kombinace vhodné laminace, automatického 

pneumatického přítlaku a tepelné asistence pak dovoluje 

rychle a kvalitně laminovat i výtisky z UV strojů, které jsou 

jinak kvůli svému jemně strukturovanému povrchu náchylné 

k silveringu.

serVis 

Stroj je maximálně uzpůsoben pro jednoduchý servis. 

Například válce jsou demontovatelné v místě instalace a není 

třeba převážet celý laminátor. Cena servisu je přibližně 

poloviční ve srovnání se servisem konkurenčních strojů stejné 

kategorie. Nízké jsou i ceny náhradních dílů. To vše umožňuje 

bezproblémový provoz po dobu 10 a více let.

Neustálý VýVoj

Na trhu neexistuje v cenové kategorii do 10 000 euro kon-

kurenční pneumatický laminátor, přesto probíhá další vývoj. 

Jedna z posledních doplňkových funkcí, kterou si můžete 

pořídit, je měření délky spotřebované laminace. Laminátor 

ukazuje množství zbývající laminace, což se hodí zejména 

při laminování delších tisků. Na displeji lze odečítat návin až 

do 99,9 metrů. Uvažujete-li o koupi laminátoru, měli byste 

Flexilam určitě zahrnout do vašeho výběru.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 
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nezaměnitelnou atmosféru

  Plech nebo textil – typické 
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Historie HSW 
v obrazech 

 1990

Založení firmy HSW servis, kompletace 

a prodej počítačů

 1991

Specializace na počítačové sítě

 1992

Vznik HSW Pro

Legendární signmakingová expozice 

na Invexu

Zahájení prodeje řezacích plotrů Graphtec, 

software EuroCut a fólií Multifix

 1993

Zavedení prodeje orientačních systémů ACS 

(nyní Cosign)

 1994

Prodej plotrů Summagraphics (nyní Summa)

 1995

Zahájení prodeje desek Forex

 1996

Kompletní redesign corporate a změna 

názvu na HSW Signware

 1997

Přestěhování firmy do Modřan (kde sídlí 

dodnes)

Významná expozice na veletrhu Invex, která 

vzbudila obecnou pozornost.

Začíná vycházet časopis HSW info

 1998

Nástup velkoformátového tisku

Skvělé výsledky s velkoformátovými 

tiskárnami HP

 1999

Otevření pobočky na Slovensku

Exkluzivní distribuce tiskových materiálů 

Rexam (později Intellicoat),

software Onyx a materiálů Neschen

 2000

Otevření pobočky v Brně

Zavedení formátování desek

 2001

Fúze firem HSW Signaware, Signall 

a Neschen pod novým názvem HSW 

Signall.

Vydání úplně prvního vzorníku potištěných 

materiálů v Evropě.

Doplnění portfolia tiskáren o značku Mutoh

Otevření pobočky v Košicích

1/ Jeden z kreslených inzerátů HSW Pro z roku 1993  2/ Logo na prvních počítačích HSW bylo ručně malované do smaltu, nyní je 

ceněným artefaktem  3/ Titulní strana prvního časopisu o signmakingu se stánkem HSW na Invexu  4/ První profesionální katalog 

již s novým logem (od studia Kafka Design)  5/ S výraznou podporou HSW začíná vycházet časopis Sign. Zde 4. strana obálky 

s inzercí  6/ HSW se dostává na titulní strany prestižních periodik  7/ První z opravdu velkých expozic nazvaná Hvězdná obloha 

na veletrhu Reklama Polygraf  8/ Vzniká první z řady vzorníků potištěných velkoformátových materiálů  9/ Na něj navazuje řada 

dalších včetně několika komerčních vzorníků vyráběných pro firmu HP
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Invex 1993



 2002

Povodně firmu těžce zásáhly, přesto 

začala fungovat již za tři dny (zatímco 

např. dodávky elektrického proudu byly 

obnoveny za více než měsíc)

Zahájení prodeje UV tiskáren (ZÜND)

 2003

Na veletrhu Interkamera představen projekt 

Maxilab

 2004

Zavedení laminátorů Flexilam a XXL tiskáren 

Scitex (nyní HP Scitex)

 2005

Otevření nového webu a prvního 

signmakingového e-shopu v ČR

Redesign časopisu HSW info do současné 

podoby

 2006

Start prodejů UV tiskáren Durst

Přestavba sídla v Modřanech, významné 

rozšíření kapacity skladů

 2007

Největší expozice v historii HSW měla 

na veletrhu Reklama 360 m2 

Velký rozvoj atypických materiálů – tapety, 

okenní a podlahová grafika

 2008

Objevuje se latexová technologie HP

 2009

Po těžké nemoci nás opouští Stanislav 

Klein, jeden ze zakladatelů a opor firmy.

Začíná krize finančních trhů.

 2010

Nastartování růstu po krizovém roce.

 2011

Účast na veletrhu For Decor s aplikacemi 

pro individualizaci interiérů nejen pro 

firemní účely.

Spuštění druhé verze webu a e-shopu 

s řadou nových funkcí

 2012

Slavíme dvacáté výročí vzniku HSW
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Snadné řešení výroby grafiky pro prezentační systémy

Nová tiskárna Mutoh Spitfire

Pomůžeme vám s výběrem vhodných materiálů

Mild-solventní inkousty rozšířily naši nabídku
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1/ Vlevo logo Signall, vpravo HSW Signware a uprostřed nové logo HSW Signall  2/ Záplavy v roce 2002 firmu těžce poškodily, ale 

díky obrovskému nasazení a pojištění byly následky minimální  3/ Zakladatelé HSW (Honza, Standa, Wilda) pánové Havle, Klein 

a Drnek u „narozeninového“ dortu  4/ Vstup do klubu Mecca u příležitosti oslav desátého výročí  5/ Od druhého čísla ročníku 

2005 má HSW info layout, který používá dodnes  6/ Po rekonstrukci v roce 2006 mají sklady téměř dvojnásobnou kapacitu 

 7/ První signmakinový e-shop  8/ Atypické materiály na výstavě For Decor 2011  9/ Nový web s e-shopem
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Oslava 10 let HSW v klubu Mecca 2002 Návštěva společnosti Durstu v Lienzu 2008



Náš seriál inspirujících realizací představených 

na soutěži společnosti MACtac pokračuje dílem 

čínského výtvarníka uvedeným na Bienále 

současného umění Lyon 2010. Tsang Kin Wah často 

pracuje s řezanou grafikou. Jeho charakteristickým 

vyjadřovacím prostředkem jsou slova stylizovaná 

do ornamentu. Tentokrát využil fólii MACtac WallWrap 

100 a jeho realizace se stala evropským vítězem.

 

Výstava se konala v bývalém cukrovaru ve francouzském 

Lyonu. Prostor skladového sila pro cukr se stal vstupní halou 

k výstavě. Celý areál byl vlastně výtvarným dílem, a vskutku 

monumentálním. Silo mělo tvar válce s průměrem 12 metrů 

a výškou 27 metrů. Plocha stěn byla větší než 9000 m2.

NeVyřčeNá sloVa V cukroVém silu

Slova stylizovaná do ornamentu se čtou neprakticky, ale 

umělec jimi k divákovi vysílá podprahové zprávy, které čte 

spíš mezi řádky. Výtvarník si s publikem hraje slovy i tvary 

a svou kompozici nazval The Spectacle of the Everyday – 

Podívaná každodennosti.

Dílu dominuje jednotně modrý odstín na bílém pozadí květi-

nového dekoru upleteného ze slov běžného dne od motliteb 

až po nadávky. Indigový odstín barvy má podle geografické 

příslušnosti různé názvy jako čínská modř, janovská modř 

nebo modř z Nimes. Každopádně je to stejný odstín, který 

už dvě tisíciletí zdobí čínský porcelán (a desítky let se používá 

k barvení džínsů).

Kritika přijala toto dílo velmi dobře, ostatně umělci se 

brilantně podařil záměr zablokovat návštěvníka v prostoru. 

Lidé přicházející do sila se podvědomě zastavili, a tak byla 

v expozici často zácpa. Magickou sílu díla přirovnávali nadše-

ní kunsthistorici k vitrážím v Chartres.

sigNmakiNg uměNím

V každém případě je Tsang Kin Wah zdatný signmaker. 

Ornamenty ze slov v celém prostoru interiéru vznikají 

za pomoci řezacího plotru, separace, přenášení a aplikace 

na podklad. Umělec často pracuje i s obrazem, zvukem 

a světlem.

Českému publiku není neznámý, protože se s jeho prací moh-

lo seznámit v roce 2010 v Rudolfinu. Jeho dílo bylo zařazeno 

do kapitoly Krajnost těla: Sex výstavy Decadence Now!. Tady 

si rovněž s publikem pohrál. Celý cyklus Bílé pornomalby, 

z něhož tři obrazy byly vystavovány, je namalován emulzní 

barvou na plátno tak, že divák nejprve vidí bílé plátno 

a samotná malba se náhle zjeví až z určitého úhlu.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Inspirace 
s MACtac Awards 2011
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  Dílo neslo název Podívaná každodennosti

  Tsang Kin Wah je i zdatný signmaker. Ve svých dílech často využívá 

řezanou grafiku ze samolepicí fólie.

  Stejný motiv byl použit i na podlaze

  1/ Instalace ve vstupních prostorách výstavy Bienále současného 

umění Lyon 2010

2/ Známé jsou i umělcovy transformace klasických děl. Zde u sv. Jana 

Křtitele změnil pouze gesto jednoho prstu.

3/ Malba emulzní barvou se náhle zjeví při pohledu z určitého úhlu 

4/ Tsang Kin Wah při práci 
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RollUp Compact za nižší cenu + materiál zdarma?
 Zakoupíte-li 4 ks Expolinc RollUp Compact 85 cm najednou,

 jako dárek dostanete celou roli tiskového materiálu zdarma.

Expolinc RollUp Compact je systém o šíři 85 cm s nastavitelnou výškou grafiky 160 až 223 cm.

Expolinc RollUp Compact získáte včetně kvalitní tašky a je krytý Expolinc doživotní garancí funkčnosti.

Neschen Solvoprint PP Nolite je neprůsvitný polyesterový film do bannerových systémů.

Je dostupný také v šířích 1,06 a 1,52 m.

Role o rozměrech 0,91 x 30 m zcela zdarma ke každým čtyřem systémům.

www.hsw.cz

Expolinc RollUp Compact + Neschen Solvoprint PP Nolite 210

AKCE JE PLATNÁ DO 31. LEDNA 2013.



HSW na Dni signmakingu

Rok se sešel s rokem a zase jsme se potkali na výstavě 

Den signmakingu. Již šestý ročník prodejní výstavy 

organizované Sdružením dodavatelů pro signmaking 

se po loňské premiéře na Slovensku letos konal 

opět v Brně. Pro nás byl příležitostí ukázat několik 

zajímavých strojů, ale především jsme se soustředili 

na prezentaci pomůcek Yellotools a nových 

tuningových fólií MACtac

 

Prostory kongresového centra nejsou vhodné pro propagová-

ní velkých technologií, a tak jsme ukázali to nejlepší ze strojů 

pro malé a střední firmy.

latex a eco sloVeNt

První tiskovou technologií byla latexová tiskárna HP Designjet 

L26500, která využívá ekologické latexové inkousty a posky-

tuje kombinaci špičkové fotorealistické kvality výstupu 

s výbornou venkovní odolností. Hodí se pro potisk grafiky 

na dopravní prostředky, samolepky s tvarovým ořezem, 

papírové postery, soft Signage – textilní bannery a poutače, 

prostředky POP a POS, backlit aplikace, vlajky či grafiku 

do výstavních systémů. Poskytuje maximální výkon 

22,8 m2/hod.

Druhou tiskárnou byl nejnovější model od Mutohu – ValueJet 

1638, který je svým maximálním výkonem na úrovni až 

70 m2/hod. nejrychlejší 64“ eco solventní tiskárnou na světě. 

Stroj nalezne využití u středně vytížených provozů pro apli-

kace, kde se vyžaduje exteriérová životnost do tří let a dobrá 

kvalita grafiky pro krátkou pohledovou vzdálenost. Hodí se 

pro venkovní plakáty, bannery, podsvícenou grafiku, POS 

displeje, grafiku na dopravní prostředky stejně jako vysoce 

kvalitní a odolný tisk k vnitřnímu použití.

sVět pomůcek yellotools

Velký prostor jsme letos věnovali prezentaci pomůcek pro 

signmakery z produkce německé firmy Yellotools.

Nový katalog pro rok 2012 přinesl nejenom nové 

praktické pomůcky, ale i další inovace a vylepšení těch 

nejoblíbenějších.

Firma Yellotools spolupracuje s mnoha signmakery a své 

výrobky vyvíjí na základě potřeb lidí z praxe nebo rozvine 

nápad, kterým si už někdo práci ulehčil. Například Robin 

Boes, kterého mnozí z vás znají z našich workshopů jako 

školitele v oblasti polepu aut, vyvinul geniální YelloFelt Wings 

– speciálně ražené samolepicí plstěné proužky na stěrky 

ProWrap, které jsou šetrné k hlazenému povrchu.

mactac tuNiNg Film 700 BF suBlime

Nová řada speciálních barevných fólií určených k celopolepu 

dopravních prostředků obsahuje 15 lesklých a 15 matných 

barev. Jedná se o polymerické, velmi flexibilní samolepicí fólie 

opatřené převratným micro bubble free lepidlem s nízkou 

počáteční lepivostí, které však velmi dobře přilne i v prolisech 

a složitých místech.

Životnost fólií je v rozmezí sedm až osm let při polepu verti-

kálních ploch dopravních prostředků. Na střechách a dalších 

vysoce exponovaných plochách jejich životnost klesá.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 
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  Pravou stranu stánku jsme věnovali prezentaci nové řady barevných 

tuningových fólií MACtac Tuning Film 700 BF Sublime a designových 

fólií MACtac Tuning Film. V popředí nejrychlejší 64“ eco solventní 

tiskárna Mutoh ValueJet 1638

  1/ Na celopolep firemní octavie jsme použili MACtac TF 700 BF 

Sublime v odstínu Green-Yellow v lesklé i matné verzi a designovou fólii 

s duhovým leskem MACtac TF Iridescent White Pearl

2/ Ukázka dalších barev v lesklé a matné verzi. I na fotografii je vidět, 

jak 85µ fólie dokonale kopíruje strukturu plechu, na němž je nalepená.

3/ Latexová tiskárna  HP DJ L26500 dokáže potisknout širokou řadu 

materiálů včetně textilu

4/ Nejnovější model od Mutohu – ValueJet 1638

   V levé části stánku jsme představili pomůcky pro signmakery 

německé firmy Yellotools



Durst Rho P10 200/250

UV tiskárna nové generace přináší zásadní změnu v logice pracovního workflow. Univerzální stroj s průmyslovou 

produktivitou a interiérovou kvalitou tisku dovoluje zpracování všech typů zakázek na jednom zařízení. Kromě toho 

zachovává vysoký stupeň modularity. To znamená, že stroj lze postupně dovybavit již za provozu. 

1 Pracovní šířka – model Rho P10 200 má pracovní šířku 205 cm, u modelu Rho P10 250 je to až 250 cm. U obou tiskáren je volitelná možnost instalovat systém pro potisk 
rolových médií. Nejmenší rozměr potisknutelného archu je formát A3.

2 Maximální tloušťka média – do standardních verzí tiskáren P10 200/250 mohou vstupovat materiály s tloušťkou 40 mm a hmotností do 50 kg na pásu. Model P10 250 je 
k dispozici i v industriální verzi, která si poradí se 70mm materiálem o hmotnosti do 70 kg.

3 Inkousty – tiskárny využívají UV vytvrzované pigmentové inkousty pro exteriérové i interiérové aplikace. Standardně se dodávají v konfiguraci CMYK, volitelně lze doplnit barvy 
lc,lm, bílou a další procesní barvu nebo lak.

4 Produktivita – model Rho P10 200 dosahuje maximální výkon nad 175 m2/hod a Rho P10 250 až 200 m2/hod. U obou modelů je možné využít systémy Durst pro kontinuální tisk 
po celé pracovní šířce.

5 Tiskový software – velmi rychlé zpracování dat a minimální potřebnou kapacitu pro řídicí proces zajišťuje Durst Rho Linux software. Stroje Durst využívají externí Caldera RIP 
Server v konfiguraci GrandRip+.

6 Tisková hlava – pro novou sérii tiskáren vyvinuli v Durstu novou tiskovou hlavu. Durst Quadro Array 10 je srdcem stroje, díky kterému lze tisknout v rozlišení 1000 dpi bez ztráty 
vysoké produktivity. Velmi malá kapka inkoustu o objemu 10 picolitrů zajišťuje nejenom vysokou kvalitu tisku, ale i výrazně snižuje spotřebu inkoustu.
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pracovní šířka 2,05 / 2,50 m1
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Univerzální technologie, na které můžete tisknout grafiku na vlnitou lepenku i fotopapír, na venkovní desky 

i pro interiérové expozice. Prakticky nic vás neomezuje a můžete si dovolit realizovat grafiku ve fine art kvalitě 

s průmyslovou produktivitou. Díky volitelnému systému pro potisk flexibilních materiálů i na role.

Materiály
pro Durst Rho P10 200/250

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

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

smArt-X
Deska s povrchem z tvrzeného polystyrenu (HIPS), který je odolný proti UV záření a proti působení počasí. 
Jádro desky je tvořeno expandovaným polystyrenem, který je kompletně odolný proti vlhku. Smart-X vydrží 
v exteriéru bez výrazných změn v barevnosti po dobu až dvou let, navíc je 100% recyklovatelný. K dispozici 
je v tloušťce 5 a 10 mm. 

desky kAPA
Kvalitní sendvičové desky s polyuretanovým jádrem. Velmi oblíbené jsou desky Kapa plast. Jejich povrch 
tvoří chromokarton, potažený mikrovrstvou polyetylenu. Jsou stabilní a tvarově stálé. Jejich povrch je 
vhodný pro potisk a hodí se pro interiérové i krátkodobé exteriérové aplikace. K dispozici jsou v tloušťkách 
3, 5 a 10 mm. Díky možnosti tisknout bílou barvou však lze vytvořit velmi působivé výstupy i na černé 
desky Kapa graph či Kapa color.

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

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

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

www.nektarnet.com

790 Ink Supplies9

www.nektarnet.com

780 Ink Supplies
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Společnost Tirex Autoplachty z Hodonína investovala 

do obráběcího plotru Zünd G3 s největší dostupnou 

pracovní plochou. Instalaci můžeme označit 

za unikátní, protože jde o největší stroj této značky 

ve středoevropském regionu. Firma se totiž kromě 

autoplachet zabývá i reklamní výrobou, dalším 

zpracováním technických textilií a speciálními 

zakázkami. Tam všude našel nový plotr uplatnění.

Firma Tirex Autoplachty byla založena v roce 1990 a vyrábí 

autoplachty, transparenty, krycí plachty, stany, party stany, 

cirkusové stany, haly a billboardy. Zkušenosti se zpracováním 

technických textilií dovedly firmu i k poskytování služeb 

v oblasti izolací stěn a střech. Firma má svou dceřinou spo-

lečnost také na Slovensku, takže z nového stroje budou mít 

užitek zákazníci i tam.

každý rok NoVá služBa

„Od roku 1996, kdy jsem firmu koupil, se snažím každým 

rokem rozšířit výrobní program o nový produkt či službu,“ 

říká Lubor Dubšík, majitel společnosti. Investici do obrá-

běcího plotru ve firmě připravovali několik let, kdy hledali 

nejvhodnější zařízení, které by odpovídalo jejich potřebám 

a bylo dostatečně spolehlivé. Rozhodujícím faktorem byla 

potřeba zvýšit produktivitu ve finishingu, protože po zakou-

pení UV flatbedu se právě dokončovací zpracování ukázalo 

jako nejkritičtější bod v pracovním cyklu. Zünd G3 3XL 3200 

s pracovní plochou 3210 × 3200 mm dokáže formátovat díly 

pro reklamní transparenty, prodejní stánky i jiné náročné 

kusové zakázky. „Dalším krokem bude zakoupení nástroje 

pro frézování, a tak se dostaneme k další službě, kterou 

v budoucnu využijeme v naší výrobě,“ doplnil Lubor Dubšík.

ZNatelNé úspory

Stroj nainstalovali v květnu, takže se dá hodnotit již několik 

měsíců provozu. „Opravdu mě překvapila vysoká reálná 

rychlost a produktivita,“ přiznává Lubor Dubšík a pokračuje: 

„Nechali jsme si čas na zaškolení obsluhy a hledání možností, 

kde všude nám může náš obráběcí plotr pomoci. Dnes víme, 

že nám stroj ušetřil jednoho pracovníka ve finishingu a výraz-

ně zkvalitnil formátování, takže se snížila zmetkovitost.“

ZüNd g3

Obráběcí plotry Zünd vynikají spolehlivostí a dlouhou život-

ností. Stroje pracující 15–20 let nejsou u uživatelů žádnou 

výjimkou. Velkou výhodou je modulární koncepce, která 

umožňuje na jedné platformě postupně využívat více nástro-

jů a rozšiřovat počet pracovních operací. Dá se tedy využívat 

pro více pracovních činností.

„Zjistili jsme, že kromě plánovaného nákupu nástroje pro 

frézování potřebujeme i kreslicí pero,“ říká Lubor Dubšík. 

„Velmi oceňuji, že je možné takto postupně rozšiřovat počet 

operací, takže investice lze postupně rozložit a vždy přikoupit 

nástroj, který se časem ukáže jako důležitý,“ dodává majitel 

společnosti.

Konstrukční řešení, díky kterému je možné vytvářet podtlak 

pro stabilizaci obráběného materiálu pouze v zóně, kde je 

materiál, výrazně prospívá ekonomice provozu. Proto velká 

pracovní plocha u tohoto konkrétního modelu není na pře-

kážku ani při zpracování menších formátů. Nová turbína, kte-

rou konstruktéři využili, přináší úsporu až 80 % energie 

ve srovnání s řešením vyvíjejícím trvalý podtlak pod celou 

plochou pracovního stolu.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Největší Zünd G3 
ve střední Evropě

  Konstrukční řešení 

dovoluje vytvářet podtlak 

pro stabilizaci obráběného 

materiálu pouze v zóně, 

kde se nachází. Výrazně to 

prospívá ekonomice provozu. 

  

  Lubor Dubšík, majitel 

společnosti Tirex Autoplachty

  

  Výrobní program a služby 

nabízené společností Tirex 

Autoplachty jsou opravdu 

široké

 

  Nainstalovaný Zünd 

G3 3XL 3200 je největší 

stroj této značky ve 

středoevropském regionu

  Autoplachty jsou stále 

žádaným sortimentem





 Start Apollo 17  Eugene Andrew „Gene“ Cernan 

   Posádka Apollo 17 – Harrison Schmitt, pilot lunárního modulu (vlevo), Ronald Evans, pilot velitelského 

     modulu (vpravo), Eugene A. Cernan, velitel letu (dole)

   Velitelský modul nad oceánem

Před 40 lety skončila mise Apollo

ČLOVĚK NA MĚSÍCI
Jak vysoko je Měsíc? Ačkoli se jím inspirují mnozí, kdoví zda by se shodli na stejné vzdálenosti. Nejpřesněji by 

na tuto otázku mohli odpovědět astronauti, Kolumbové moderní doby, kteří si dali námahu, posbírali všechnu 

odvahu a pustili se nekonečným vesmírem k tajemné luně. Chce to neuvěřitelnou kuráž, vejít do rakety, ze které 

byste mohli nahlížet do oken ve 37. patře, pokud na jedno patro počítáme tři metry výšky. Ohlušující řev trysek 

jejích motorů při startu dokonale zchladí i ty nejžhavější hlavy. Na řadu přijde zdravý selský rozum. A strach. 

Zcela běžný lidský strach o bytí. Jenže právě ten je třeba v takových chvílích odložit stranou. Se strachem se totiž 

nedá žít, a už vůbec ne létat do kosmu.

Apollo XVII přistáním na Měsíci úspěšně završilo jeden kosmický program. Lety do vesmíru s lidskou posádkou pokračují. 

Dokonce odvěcí soupeři, rivalové na všech frontách, Američané a Rusové vstoupili do vesmíru jako partneři ve stejném 

projektu. V kosmu si společně vykasali rukávy a dokázali to, o co se marně celá desetiletí pokoušeli na Zemi. Možná k tomu 

přispěl už jen pohled na modrou planetu, pohybující se vesmírem bez hranic. Kéž by si z toho lidský rod vzal příklad a na 

věky věků zatratil všechna dělení podle barvy pleti, vyznání, té či oné příslušnosti či nedejbůh velikosti bot. Zní to směšně, ve 

skutečnosti je to však smutek jednadvacátého století.
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  Harrison Schmitt na Lunar Roveru

Děkujeme, Mr. Cernan

Říkal jsem, že na otázku, jak vysoko je Měsíc, by zodpovědně mohli odpovědět astronauti, kteří na něm zanechali své 

šlépěje. Vystřídalo se jich tam dvanáct. Jako apoštolů v bibli. Alespoň jednomu z nich jsem chtěl potřást rukou a říct děkuji. 

Za sebe, za krajany, za mého vnuka Matthewa Traye, který se někdy možná bude dotýkat hvězd s takovou samozřejmostí, 

s jakou dnes dýcháme vzduch těchto dob. Kdoví. Osud mi dovolil setkat se s Eugenem A. Cernanem. Mužem, který má po 

dědovi kořeny na Slovensku, který byl v kosmu třikrát a jako poslední člověk v minulém století se procházel po Měsíci. Setkal 

jsem se s mužem, který šel rázně za svým cílem. Nikdy nepoznal slovo nemožné. Tak, jak to hlásal nápis na billboardu v jeho 

rodném Chicagu: Nemožné je pouze velké slovo rozšiřované malými lidmi, pro které je jednodušší žít ve světě, který jim byl 



  Z vycházky po měsíčním povrchu

14   15 m e d a i l o n

dán, než hledat v sobě sílu, kterou by ho změnili. Nemožné není čin. Je to zkušenost. Nemožné není prohlášení. Je to výzva. 

Nemožné je možné. Nemožné je dočasné. Nic není nemožné! Cernan je živým důkazem staré moudrosti, že žádná hora není 

dost vysoká, abyste ji nezlezli. Jen vždy je třeba mít na zřeteli, kde je „sever“. Neboť pokud nevíte, kam chcete jít, žádná 

cesta vás tam nedovede. Tak zpíval v jedné písni Tichý Beatle, jak přezdívali Georgi Harrisonovi. A tak je to i v životě.

Jak vysoko je Měsíc?

Ještě na tom záleží? Podstatné je, že existuje. Ale zejména že na něj můžeme dosáhnout. Pokud budeme chtít. Velmi chtít.

         Marián Pauer



Plzeňská společnost West Media je kromě jiného 

producentem i provozovatelem sítě unikátních 

zábavních a vzdělávacích parků v České republice 

a na Slovensku. DinoPark je sice výlet do druhohor, ale 

ani ten se neobejde bez signmakingu. Ostatně West 

Media je i reklamní agentura a výrobce reklamy. Její 

pracovníci logicky využili své signmakerské zkušenosti 

i v prehistorickém světě.  

Co to vlastně DinoPark je? Unikátní zábavní park zobrazuje 

modely zvířat z druhohorního období v životních velikostech 

v jejich přirozeném prostředí tak, jak obývala naši planetu 

před mnoha miliony let. Modely jsou statické i robotické, 

pohyblivé. Všechny jsou ozvučené. Hlavní cílovou skupinou 

návštěvníků jsou rodiny s dětmi od pěti do 15 let. 

diNopark V liBerci

Již šestý DinoPark je na rozdíl od těch ostatních venkovních 

celý uvnitř nákupního centra Plaza v Liberci. Díky tomu je 

otevřen celoročně a lze ho navštívit i za nepříznivého počasí. 

Jeho provozovatelé mohli využít speciální efekty, jako napří-

klad umělou mlhu, tropický déšť, laserová světla či simulaci 

velkého třesku, kterým prohlídka vlastně začíná. Na ploše 

6000 m2 lze vidět na sedmdesát modelů v celkem třiceti 

scénách. Část modelů je pohyblivých a díky doprovodným 

zvukovým efektům vzniká přesvědčivá iluze setkání s oprav-

dovým veleještěrem.

Součástí DinoParku je i dětské paleontologické hřiště, 

na kterém malí archeologové objeví kosti dinosaurů, stezku 

pro odvážné i velký robotický model tyranosaura, kterého 

mohou malí i velcí návštěvníci ovládat. Velkou atrakcí je 4D 

kino. Kromě 3D děje na diváky působí i další podněty jako 

vítr, déšť či pohyb sedadel.

mactac WallWrap 300

Dinosauři jsou umístěni do prostředí, které odpovídá době 

jejich existence. Pozadí dioramat je vytvořeno velkoplošnými 

tisky na fólii MACtac WallWrap 300. Je to bílá matná mono-

merická samolepicí fólie o síle 100 µm, vyvinutá speciálně 

pro střednědobé interiérové nebo exteriérové aplikace 

na komplikovaných površích. Šedé permanentní lepidlo 

s velmi vysokou počáteční lepivostí opravdu drží. Materiál 

se tak přilepí i ke klasické hladké štukové omítce v interiéru. 

WallWrap 300 lze potisknout eko solventními, solventními 

i UV vytvrzovanými nebo latexovými inkousty. V DinoParku je 

aplikováno více než 1 800  m2 této fólie.

diNosauři stále FasciNují

Vyhynulí veleještěři stále dokážou člověka fascinovat. 

DinoPark nezapomíná ani na vzdělávání návštěvníků. Mohou 

si zde prohlédnout artefakty či jejich kopie, dozvědět se zají-

mavá fakta. Často tu můžete potkat třídy žáků, pro které je 

návštěva parku účinnou pomůckou pro zvládnutí učiva.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Signmaking v DinoParku

  Motivy dávné krajiny jsou vytištěny na speciální fólii MACtac 

WallWrap 300, vyvinuté speciálně pro střednědobé interiérové 

nástěnné aplikace

 

  Robotický model tyranosaura mohou návštěvníci sami ovládat. 

Často si tu hrají tatínkové.

 

  1/ Pocit velkého nálezu si mohou vychutnat návštěvníci ve všech 

DinoParcích. Paleontologické hřiště dokáže děti opravdu nadchnout.

2/ Ono se řekne – figurína… 

3/ Instalace v zastřešených prostorách dovolila vytvořit i modely 

srstnatých prehistorických zvířat

  DinoPark v Liberci je jako jediný na území České republiky 

a Slovenska celý v interiéru. Najdete ho v nákupním centru Plaza.

3
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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

Durst Rho P10 200/250
 Konec hledání kompromisu mezi výkonem, kvalitou   

 a tiskovými náklady

Špičková kvalita bez ztráty výkonu, kapka 10 pl, rozlišení 1000 dpi

Vysoká rychlost tisku až 200 m2/hod

Potisk desek i rolí

Velmi dobrá přilnavost inkoustu například k akrylátu nebo polykarbonátu

Systém pro potisk lepenky a kartonu

Průběžný tisk, žádné prodlevy při zakládání archů během tisku

Konstrukce pro 24/7 provoz

Ocenění „Produkt roku“ na SGIA 2012

www.hsw.cz

Durst Rho P10 200/250

Pro více informací pište na techno@hsw.cz.



Spolu se společností 3A Composites jsme v září 

připravili workshop zaměřený na zpracování desek. 

Účastníci získali důležité informace o správném 

skladování, potřebném technologickém vybavení, 

možnostech zpracování a potisku lehčených desek 

obecně, nejen těch z produkce 3A Composites. Pro 

vás, kteří jste se workshopu nezúčastnili, přinášíme 

nejdůležitější informace.

 

Portfolio produktů společnosti 3A Composites tvoří nejpo-

užívanější deskové materiály značky Dibond, Forex a Kapa. 

Všechny tyto řady desek mají dlouholetou tradici a staly 

se etalonem kvality. Když dnes někdo požaduje lehčenou 

desku, vždy hovoří o Kapě, i když má na mysli nějakou 

méně kvalitní náhražku. Jednotlivé produktové řady doznaly 

za poslední léta mnoha změn. Především se desky z „pouhé-

ho“ podkladového materiálu pro kašírování staly důležitým 

tiskovým médiem pro UV flatbedy.

lehčeNé desky

V rámci workshopu byly blíže představeny řady Kapa 

a Smart-X. Kapa ve své variabilitě dostupných funkčních 

povrchů nabízí ideální řešení pro interiér a Smart-X díky své 

vyšší pevnosti, bělosti, kvalitě povrchu vhodného pro potisk, 

ale především voděodolnosti představuje zase skvělé řešení 

pro exteriér. Expandovaný polystyren, který 3A Composites 

využívá k výrobě desek SMART-X, nabízí ve spojení s paten-

tovanou úpravou skvělé příležitosti v signmakingu. Lze jej 

formátovat řezákem, pilou, na stolovém plotru, kašírovat, 

potiskovat, lepit tavným lepidlem, ale také lakovat ředidlo-

vými spreji. Patentované řešení totiž zajistí, že se tato deska, 

i když z polystyrenu, lepidlem ani barvami nepoškodí. 

poZor Na prohyB desek

Na workshopu zazněla velmi důležitá informace pro všechny 

zpracovatele deskových materiálů. Desky z pěněného PVC 

(Forex Classic) či extrudovaného polystyrenu (Smart-X), stej-

ně jako sendvičové hliníkové desky (Dibond) mají v důsledku 

výrobní technologie různé pnutí ve směrech osy x a y. 

Materiál je upravován do požadované tloušťky válcováním 

v podélném směru, takže napětí je ve směru působení válců 

vyšší než ve směru kolmém. Proto se musí při panelování 

desky dbát i na tuto skutečnost. V každém směru je deska 

jinak pružná nebo pevná a na to musí myslet hlavně ti zpra-

covatelé desek, kteří vyrábějí větší série samostojných prvků.

Na obrázku (obr. 6) vidíte, jaký je rozdíl v prohnutí panelů 

o rozměrech 1000 × 2000 mm, které byly vyříznuty z desky 

2000 × 3050 mm.

Pro snazší orientaci zpracovatelů je na krycích fóliích desek 

od 3A Composites směr výroby desky označen šipkou.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Abeceda zpracování 
lehčených desek 

  Desky Smart-X lze snadno lepit

 1/ Součástí workshopu byla jako obvykle i teorie 

2–5/ Ukázky zpracování desek

6/ Deska je v každé ose jinak pružná nebo pevná. Na to musí myslet 

zpracovatelé, kteří vyrábějí větší série samostojných prvků. 

Zásady úspěšNého potisku desek

 Kromě mnoha užitečných rad obecného charakteru zaznělo 

i několik konkrétních doporučení pro firmy, které desky potiskují. 

 Desky nikdy neskladujte v exteriéru. Odstraňte z palet stahovací 

pásky a před samotným tiskem nechte desky v tiskové místnosti 

aklimatizovat aspoň 24 hodin. Desky skladujte vždy v horizontální 

poloze a manipulujte s nimi s respektem k výrobní technologii. 

 Používejte čisté rukavice a často je vyměňujte. Dotýkejte se desek 

v rámci možností pouze na hranách a povrchu se snažte vyhnout. 

Tato zásada platí i u desek s ochrannou fólií. S většími deskami 

manipulujte vždy ve dvou.

 Tiskový stroj se musí pravidelně a pečlivě udržovat. Důkladně 

čistěte skleněné kryty UV lamp a používejte UV integrátor k měření 

UV dávek. Investujte do dostupných upgradů tiskárny, zejména 

do různých antistatických zařízení. Kontrolujte klima v místnosti 

s tiskárnou a věnujte maximální úsilí k udržení jeho stability. 

Relativní vlhkost vzduchu by měla být okolo 50 %.

 Před tiskem odstraňte ochranný film z desky nízkou a konstantní 

rychlostí. Nevytvoří se tak zóny s rozličným napětím, které se 

projeví při tisku. Omezte použití čisticích prostředků a nikdy 

nenechávejte žádnou tekutinu odpařit se z povrchu desky. 

Ofoukněte desku ionizovaným vzduchem ještě jednou před 

samotným tiskem. Antistatické kartáče mohou zanechat nežádoucí 

stopy v podobě klenutých šmouh či pruhů.

 Nebojte se pracovat s color managementem, linearizace 

a profilace deskových materiálů je prostě nutná. Chraňte desky 

před deformacemi, abyste předešli nárazu tiskové hlavy. Kvůli 

své pevnosti a tuhosti nemohou být desky o síle 10 mm a více 

zcela srovnány vakuem tiskového stroje. Zvyšte proto sílu vakua, 

zamaskujte nezakrytá místa pracovní plochy tiskárny a nastavte 

dostatečnou výšku dráhy tiskové hlavy.
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  Ideální kombinace krásné 

horské přírody, lyžování 

a milé společnosti – možná 

tady Honza čerpá svou 

dobrou náladu 

  Jeden z otců zakladatelů 

– on je tím „H“ v názvu 

naší společnosti

jaN haVle

Kromě toho, že je naším otcem zakladatelem, pracuje 

na pozici technického specialisty. Stál na začátku 

společnosti HSW a spolu se společníky J. W. Drnkem 

a Stanislavem Kleinem ji nasměrovali do oblasti 

signmakingu. Můžeme ho směle nazvat i českým 

guru tiskového softwaru Onyx či řezacích softwarů. 

Především je však oblíbeným andělem strážným všech 

tiskařů, kterým ochotně poradí i po telefonu.

Společnost HSW slaví 20 let. Celou tu dobu jsi s ní 

prožil. Jaké máš pocity?

Když jsme se v roce 1990 s Wildou Drnkem a Standou 

Kleinem pustili do podnikání, myslím, že ani jednoho 

z nás nenapadlo, že firma bude fungovat ještě po více než 

20 letech. Začínali jsme prakticky od nuly, až do roku 2001 

dokonce bez pomoci jakéhokoli zahraničního kapitálu, a je 

úžasné, co všechno jsme dokázali. 

Pracovní pozice technický specialista zní tak trochu 

tajemně. Co vlastně děláš?

Jak už jsi zmínil v úvodu, od samého začátku, kdy jsme začali 

podnikat v oblasti signmakingu, mám na starosti software. 

Začalo to řezacími programy společnosti Eurosystems 

a s nástupem velkoplošných tiskáren přišly tiskové programy 

Onyx. Díky velmi úzké spolupráci s dodavateli těchto progra-

mů, kdy jsem se podílel na lokalizaci programů do českého 

jazyka a dodnes se podílíme na vývoji a beta testování, znám 

tyto programy doslova skrz naskrz. A tyto znalosti pak mohu 

předávat našim zákazníkům. V dnešní době již podpora 

software nezabírá tolik času jako v začátcích, a tak mám na 

starost i technickou podporu a servis některých technologií, 

především latexové HP tiskárny a deskové řezací plotry Zünd.

Vždy jsem obdivoval tvou trpělivost při poskytování rad 

po telefonu. Jak to děláš, že jsi vždy dobře naladěný?

Tak na to ti nedokážu odpovědět. Asi mi to tak nadělila mat-

ka příroda. Jsou to pravděpodobně geny po mojí mamince, 

která měla hodně podobnou povahu jako já.

Anketa:

Oblíbená hudba: nemám žádný vyhraněný žánr

Nejoblíbenější kniha: Jak nevyloupit banku od D. E. Westlaka

Nejoblíbenější jídlo: řízek s bramborovým salátem

Záliby: lyže, voda, turistika, psi

Oblíbený citát či přísloví: Když už člověk jednou je, tak má 

koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, 

co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech 

je. Jan Werich

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

knihu a psa (i když to zrovna není věc, co?)

paVel ZemáNek

Obchodní manažer má svůj stůl v kanceláři v Brně, ale 

potkáte ho nejčastěji v terénu. Odpovídá za regiony 

jižní Morava a západní Slovensko a Bratislava. Před 

působením v HSW Signall pracoval jako manažer pro 

významné zákazníky ve společnosti Office Depot. 

Jak se cítíš v oboru signmakingu?

Začátky byly těžké, protože jsem se musel učit spoustu věcí. 

V tom mi pomohl celý tým HSW Signall. Pochopil jsem, že 

odbornost a kvalita jsou zde na prvním místě.  

 

V čem je pro tebe práce v signmakingu zajímavá?

Některé firmy uspokojují jen běžné potřeby zákazníků, 

většina však hledá nové cesty. Tyto nové možnosti a aplikace 

se jim snažím přinášet. Občas si při tom připadám jako Don 

Quijote, ale beru to jako výzvu a hru. Baví mě učit se neustá-

le nové věci a HSW Signall jich nabízí opravdu hodně.

Je rozdíl mezi zákazníky z Moravy a ze Slovenska?

Nerad mluvím obecně, protože každý zákazník je jiný a má 

individuální potřeby. Mírný rozdíl vidím v důležitosti vztahu 

mezi dodavatelem a zákazníkem. Na Slovensku se klade 

trochu větší důraz na tento vztah. Moravští zákazníci zase 

snáze sáhnou po materiálech s vyšší kvalitou. 

Anketa:

Oblíbená hudba: to je taková, kterou si zpívám, i když ji 

neslyším, např. Tatabojs

Nejoblíbenější kniha: taková, která mě zaručeně rozesměje, 

např. Mládí v hajzlu

Nejoblíbenější jídlo: mám rád tradiční českou kuchyni, hlavně 

jídla, která jsou připravovaná s láskou

Záliby: rodina, práce, tenis, hokej, poker (jen o čest)  

Oblíbený citát či přísloví: Nejsem tak bohatý, abych mohl 

kupovat levné věci

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

několik barelů s pitnou vodou, windsurfing a kompas

Kdo je kdo v HSW Signall

  Pavel Zemánek 

v plném nasazení na Dni 

signmakingu

  Kdo nesbírá, není Čech!



Podporujeme ekologické 
ovocnářství

Občanské sdružení Ekoton realizuje v obci Vnorovy 

projekt Podpora ovocnářství ve Vnorovech. V provozu 

je již sušárna ovoce pro veřejnost, součástí projektu 

je i naučná stezka s informačními panely, expozice 

a výsadba sadu původních ovocných dřevin. Projekt 

jsme podpořili dodáním panelů Falconboard, 

na kterých jsou v interiéru sušárny ovoce nainstalovány 

informační postery. 

Obec Vnorovy se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském 

kraji. Leží na levém břehu řeky Moravy v převážně zeměděl-

sky obdělávané krajině s malým podílem lesních porostů.

Z hlediska klimatických poměrů patří obec do jedné z nejtep-

lejších oblastí ČR. Teplé podnebí dovoluje pěstování broskví, 

meruněk, vinné révy či kukuřice.

V minulosti se zde pěstovala také paprika a tabák. Katastr 

obce je protkán několika vodními toky, což tuto oblast dělá 

atraktivní pro zemědělství a také vodní turistiku.

Mnohaletou ovocnářskou tradici dokazuje i štěpařský nůž, 

který byl součástí nejstaršího dochovaného znaku obce 

z roku 1701.

přiBlížit tradice

Občanské sdružení Ekoton připravilo naučnou stezku, kterou 

chce zpřístupnit informace nejenom široké veřejnosti, ale 

zejména dětem a studentům. Stálá expozice se bude nachá-

zet v místnosti vedle sušárny ovoce.

„Expozice bude přístupná veřejnosti od října, sušárna ovoce 

je k využití pro veřejnost již od začátku září,“ řekl Josef 

Dufek ze sdružení Ekoton a dodal: „Desky Falconboard jako 

ekologický produkt, který je vyroben z papíru, velmi dobře 

zapadají do koncepce celého projektu, jenž chce přiblížit 

veřejnosti tradiční způsoby využití ovoce.“

méNě ZNámé druhy dřeViN

Součástí projektu je i propagace tradičních odrůd a upozor-

nění na méně známé druhy ovoce. Výhodou tradičních odrůd 

je přizpůsobení dřeviny podmínkám regionu. Jejich výnosy 

jsou sice nižší než u moderních odrůd, ale jsou mnohem 

odolnější, takže se hodí i pro extenzivní sady a dokážou 

plodit kvalitní ovoce i bez časté chemické ochrany.

Velmi důležité jsou i dnes méně známé plody a keře, které 

byly v minulosti hojně využívány. Součástí projektu je 

i upozornění veřejnosti na tyto stromy a keře, které ovocnáři 

v regionu pěstují jako sadbový materiál. 

Seznámíte se tu kupříkladu s mišpulí obecnou, kdouloní 

obecnou, jeřábem oskeruší, morušovníkem bílým i černým, 

dřínem obecným či hlohem obecným.

žádNé oVoce Na Zmar

Ovoce nestačí jenom vypěstovat, ale je potřeba ho i usklad-

nit a zužitkovat. Ve Vnorovech se naučíte, jak ovoce sušit. 

Sušení je jednou z nejstarších konzervačních metod, která 

dokáže uchovat potravinu i několik let. V minulosti se 

používaly sušárny vytápěné dřevem, dnes převládají sušárny 

elektrické. 

V rámci projektu je k dispozici velkokapacitní sušárna ovoce, 

kam si návštěvníci mohou přivézt usušit svá jablka, hrušky 

nebo dle dohody i jiné ovoce. Minimální množství jablek 

nebo jiného ovoce na sušení je 10 kg, maximální 60 kg.

Dalším způsobem, jak úrodu využít, je moštování. Obce 

Mikroregionu Strážnicko mají k dispozici malé pojízdné 

moštárny. Veřejnost má tak možnost si vlastní ovoce také 

namoštovat. K využití je také moštárna Českého svazu 

zahrádkářů ve Strážnici.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

  Do sušárny ve Vnorovech si můžete přinést 10–60 kg ovoce z vlastní 

úrody a nechat je usušit 

 

  1/ Voštinové papírové desky Falconboard se ukázaly jako ideální 

ekologický podklad pro infopanely 

  Tradiční roubená sušárna je důkazem, že tento způsob uchovávání 

ovoce má i u nás dlouhou tradici
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  Prezentace pana Lorence 

z PriceWise byla doplněna 

názornými grafy

  Účast na konferenci byla 

vysoká, kromě kompletně 

obsazených míst k sezení 

bylo v sále i několik desítek 

stojících diváků   

  Náklady na materiál 

tvoří jen 25 % z celkových 

nákladů při výpočtu 

návratnosti investice 

velkoformátového tiskárny

Jak dál v signmakingu?

Odpověď na tuto otázku hledali účastníci Dne 

signmakingu v Kongresovém centru hotelu Voroněž 

v Brně. Konference se uskutečnila jako doprovodný 

program již 6. ročníku této prodejní výstavy. 

Bohatá účast dokázala, že situace v oboru signmakery 

zajímá.

V debatách, které se vedou mezi výrobci reklamy na oficiál-

ních i neformálních setkáních, velmi rezonuje otázka cen. Že 

je současný stav neudržitelný, vědí všichni. V rámci konferen-

ce nazvané „Současná cenová politika v signmakingu aneb 

Můžeme podnikat bez zisku?“ zazněly tři diskusní příspěvky.

moNitoriNg trhu 

Sdružení dodavatelů pro signmaking dlouhodobě monitoruje 

a za pomoci nezávislé autority sleduje vývoj a ukazatele trhu. 

Obrat členů Sdružení představuje minimálně 50%  signma-

kingového trhu, takže trendy, které prezentoval prezident 

Sdružení Martin Melín, jsou obrazem reálného vývoje.

Na číslech od roku 2008 do roku 2012 je jasně vidět, že 

v roce 2012 nastává nepříznivý vývoj. 

Zatímco celkový obrat dosáhl svého minima v roce 2009 

a pak až do roku 2011 zaznamenával mírný růst, celkový 

hrubý zisk naopak klesal a v roce 2012 je ještě níže, než 

tomu bylo v  roce 2010. To přineslo výrazný úbytek disponi-

bilních finančních prostředků. Marže se snížily na kritickou 

mez a firmy mají minimální schopnost investic. Obecně se 

snížily a v mnoha případech zcela vymizely provozní rezervy. 

Ochota přijmout zakázku za velmi nízkou cenu způsobuje, 

že mnoho firem balancuje na tenké hranici mezi ziskem 

a prodělkem – pro rok 2012 je charakteristické dramatické 

zvýšení objemu pohledávek. Disponibilní zdroje mizí a boj 

nízkou cenou způsobuje, že rok 2012 se dostává v mnoha 

ukazatelích na úroveň zatím nejhorších výsledků od roku 

2008. Z hlediska perspektivy vývoje se současný trend 

ukazuje jako neudržitelný. 

Východiska

Pro ozdravení trhu se ukazuje jako nevyhnutelné zvýšení 

marží. Toho lze dosáhnout jenom podporou vzdělávání, 

obchodu a marketingu. Martin Melín upozornil na nutnost 

vybudovat ve firmách systém na sledování provozních nákla-

dů a výnosů a systematické práce s pohledávkami.

Částečná orientace na prémiové produkty může přinést 

zlepšení situace, to však vyžaduje pochopení rizik a odmítání 

rizikových a v konečném důsledku prodělečných zakázek. 

ceNoVé seBeVraždy

Příspěvek Marka Angelise „Faktory ovlivňující kalkulaci ceny“ 

upozornil na důsledky špatně nastavených cen. Zdůraznil 

nutnost zabývat se výpočtem návratnosti investice, což 

dovoluje podnikateli zjistit, zda bude jeho investice při 

plánovaném nastavení cen zisková a za jak dlouhé období se 

mu investice navrátí. Metodika zahrnuje nejenom samotnou 

cenu technologie, ale i provozní náklady, podíl na celofirem-

ních nákladech, způsob financování, jednorázové náklady 

vyvolané nákupem zařízení a náklady na údržbu. Do celkové 

struktury nákladů musíme ještě započítat inkoust, materiál, 

energie a personální náklady.

Velmi působivé byly příklady, kdy tato metodika jasně 

ukázala, že firma s tiskárnou za 500 000 Kč tisknoucí 170 m2 

backlitového filmu měsíčne v prodejní ceně 500 Kč/m2 

dosáhne návratnosti investice za 17 měsíců.

Další firma se stejnou tiskárnou, která vyfakturuje měsíčne 

431 m2 banneru v prodejní ceně 200 Kč/m2, dosáhne návrat-

nost investice až za 32 měsíců. A firmě, která vyfakturuje 

stejné množství banneru, ale prodává ho o pouhých 25 Kč 

levněji (za 175 Kč/m2), se už investice nevrátí nikdy!

lepší Nedělat Než prodělat

Zlatým hřebem konference bylo vystoupení zástupce z pora-

denské společnosti PriceWise. Pan Václav Lorenc ukázal, 

že správné nastavení ceny je obecný problém a může mít 

klíčový vliv na prosperitu firmy. Vyššího zisku lze dosáhnout 

dvěma způsoby. Zvýšením výnosů nebo snížením nákladů. 

Zvýšení výnosů lze dosáhnout zvýšeným objemem prodeje 

nebo zvýšením ceny. Podle výsledků výzkumu Average 

economics Global 1200  zvýšení ceny o 1 % zvýší zisk až 

o 11 %. Zatímco snížení nákladů o 1 % se v zisku projeví  jen 

třetinovým efektem.

Tento pohled „zvenčí“ signmakerům ukázal, že jejich trh 

není ničím výjimečný a dá se přesně ekonomicky popsat. 

Přesvědčivě dokázal, že cenové války a dumpingové ceny 

jsou smrtelným jedem, který poškozuje celé prostředí. 

Podnikatel může svůj produkt nabídnout za adekvátní cenu, 

jen když dobře zná celou strukturu svých nákladů a je scho-

pen najít zákazníka, který jeho produkt či službu potřebuje. 

Cena musí být pro zákazníka přijatelná a podnikatel ji musí 

být schopen odůvodnit. V závěrečné diskusi zazněla velmi 

důležitá rada – lepší je zakázku nedělat než prodělat.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 



Reklamní polepy automobilů včetně oken jsou 

stále v módě. Na základě mých osobních zkušeností 

a rozhovorů se zahraničními dodavateli bych 

dokonce řekl, že celoplošné polepy automobilů jsou 

u nás populárnější než třeba v Německu a jiných 

západních zemích. Pojďme se spolu ve stručnosti 

podívat na problematiku polepu oken, tentokrát 

z legislativního úhlu pohledu.

Reklamní samolepicí perforované fólie můžete lepit pouze 

na okna, která nejsou nutná pro výhled z místa řidiče. To 

znamená, že polepit nesmíte čelní okno a přední boční okna 

u řidiče a spolujezdce. Všechna další polepit můžete. Pozor 

ale na zadní okno s třetím brzdovým světlem. Toto světlo 

nesmí být v žádném případě překryté fólií, je třeba se mu 

vyhnout nebo pro něj v reklamním polepu vyříznout otvor.

jaký materiál smíte použít

Na automobil patří pouze certifikovaná okenní samolepicí 

fólie. To je první předpoklad. Certifikace se uděluje tiskové-

mu materiálu a ochranné laminaci, protože když laminaci 

neaplikujete, při dešti se v otvorech perforace udržuje voda, 

kterou stěrače neodstraní a jízda s takto polepeným vozidlem 

se stává nebezpečnou.

kdo certiFikuje?

Certifikaci, respektive schválení technické způsobilosti výbavy 

vozidla, provádí v ČR Ministerstvo dopravy ČR a na Slovensku 

Státní dopravní úřad při Ministerstvu dopravy, výstavby 

a regionálního rozvoje SR. Tato certifikace potvrzuje, že 

perforovaná samolepicí fólie splňuje požadavky na minimální 

propustnost světla a předepsanou otěruodolnost. Certifikace 

je platná pouze ve státě, ve kterém byla vydána, v tomto 

případě tedy v ČR a SR. V každém dalším státě je jisté riziko, 

že příslušná autorita (policista, technická kontrola) nemusí 

certifikaci uznat a donutí vás před dalším pokračováním 

v jízdě polep odstranit. 

uNikátNí číslo

Certifikovaná fólie dostává osvědčení s unikátním číslem. 

V České republice se jedná o atest 8SD XXXX, kde velká X 

představují číslo atestu, které je pro každý zkoušený materiál 

jedinečné. Například u našeho materiálu od výrobce Clear 

Focus je to atest číslo 8SD 3360. Pro Slovenskou republiku 

uděluje státní dopravní úřad tzv. značku typového schválení. 

Například pro materiály Clear Focus, které prodáváme, je 

to číslo 27MD N-01318. Když zakázku dokončíte, auto je 

polepené a vy vracíte majiteli vozidla klíčky od vozu, musíte 

mu předat ještě dokumentaci k provedenému polepu.

VýroBNí štítek

Každé polepené okno je nutné opatřit informačním štítkem 

s označením výrobce, upřesněným typem použité fólie 

a schvalovací značkou, tedy číslem atestu nebo značkou 

typového schválení. Dle vyhlášky nesmí štítek překrývat 

žádné další značení skel a lepí se do pravého spodního rohu 

polepeného okna, zpravidla zvenku, aby k němu byl co 

nejjednodušší přístup.

Pro štítek není předepsaná velikost ani přesná grafická podo-

ba, v zásadě by měl být tak velký, aby všechny informace 

na něm uvedené byly čitelné při běžné silniční kontrole. Pro 

naše certifikované materiály si můžete tento výrobní štítek 

stáhnout z našich webových stránek nebo si jeho podobu 

můžete vytvořit sami a vyplnit jej podle údajů, které požadu-

je příslušné ministerstvo.

dokumeNtace o proVedeNé úpraVě

Dále jste dle vyhlášky povinni předat majiteli vozidla doku-

mentaci o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musejí 

být uvedeny minimálně tyto údaje:

  pro  českou repuBliku:

  typ a výrobní číslo vozidla nebo registrační značka;

  číslo schválení MD (atest);

  způsob úpravy (typ fólie);

  vyznačení míst provedených úprav;

  podpis oprávněné osoby (vás);

  pro  sloVeNskou repuBliku:

  značka a typ vozidla;

  výrobní číslo vozidla (VIN);

  evidenční číslo vozidla;

  název schvalujícího orgánu;

  číslo a datum schválení;

  značka typového schválení;

  značka a vyhotovení typu fólie.

jak má dokumeNtace Vypadat

Dokumentace může mít podobu certifikátu, osvědčení 

nebo takzvaného typového listu, forma záleží na vás. 

Nejoblíbenější je kombinace karty se schématem automobilu 

Perforované okenní fólie 
z pohledu české
a slovenské vyhlášky

DRUH: ZASKLENÍ VOZIDEL, REKLAMNÍ FÓLIE
TYP: Reklamní fólie Clear Focus SuperVue
             Laminační fólie Clear Focus ClearLam
 Laminační fólie Clear Focus CurvaLam
ATEST: 8SD 3360

CLEAR FOCUS

  Reklamní polep 

perforovanou okenní fólií

  Výrobní štítek se všemi 

náležitostmi

  Osvědčení o schválení 

technické způsobilosti typu 

konstrukční části vozidla 

nebo výbavy vozidla číslo 

3360



a uvedenými údaji spolu s přiloženým osvědčením k atestu, 

v našem případě opět 8SD3360. Pro vás je nejjednodušší, 

když si typový list stáhnete z našich webových stránek, pro-

tože je již předvyplněný a nemusíte shánět mnoho údajů.

Tuto dokumentaci byste měli dle vyhlášky pro ČR vyhotovit 

ve třech kopiích, jednu dáte zákazníkovi, jednu si necháte 

a jednu pošlete nám do HSW Signall. Nejdůležitější podle 

mého soudu je, že ji dostane zákazník a že ji máte archivova-

nou vy. Jde zkrátka o to, prokázat, že daná fólie je schválena 

ministerstvem dopravy jako způsobilá. Pro SR platí, že musíte 

předat dokumentaci zákazníkovi a sami si kopii archivovat.

NeZapomeňte Na poViNNosti

V tomto krátkém článku jsem se snažil popsat všechny nále-

žitosti reklamního polepu oken automobilů. V praxi se totiž 

často setkávám s tím, že zákazníci nečtou informace z přílohy 

osvědčení ministerstva dopravy a dopouštějí se formálních 

chyb, které mohou mít v extrémním případě za následek 

i odstranění fólie z auta.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard.bachora@hsw.cz 
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Vlajkové systémy jsou obecně velmi populární, a to 

nejen v exteriéru, pro který jsou většinou vyvinuty, 

ale také v interiérech obchodů a nákupních center. 

Vlajkový systém má totiž několik nesporných výhod. 

Kromě toho, že se ve větru třepetá a upoutává tak 

pozornost, je také velmi levný.

Neschen přichází s novou řadou vlajkových systémů Drop 

Flag. Jak sám název napovídá, jedná se o vlajkový systém pro 

vlajku ve tvaru kapky, tedy nejoblíbenějším tvaru obecně. 

Nová řada Drop Flag od Neschenu má hned dvě zásadní 

výhody, kvůli kterým stojí za to zařadit ji do výrobní nabídky 

signmakingového studia.

tři Velikosti

První velkou předností je možnost zakoupit vlajkový systém 

ve třech různých velikostech. Vybírat můžete podle toho, 

jak potřebujete zaujmout, nebo jednoduše podle maximální 

možné výšky, kterou například obchodní centrum nabízí. 

K dispozici jsou Drop Flag M, L a XL, to znamená od výšky 

2,6 m po 4,25 m.

doVNitř i VeN

Systém Drop Flag se objednává vždy ve dvou krocích. Jako 

první krok je třeba zvolit velikost vlajkového systému viz výše. 

Jako druhý krok, a to je pravděpodobně největší přínos nové 

řady Drop Flag, přichází volba stabilizačního prvku nebo, 

chcete-li, nohy systému. Na výběr máte z několika možností: 

bodec do země, kulatou základnu o hmotnosti 3,5 kg, 

čtvercovou základnu o hmotnosti 10 kg a plastový barel 

k napuštění vodou.

Velká VariaBilita

Neschen Drop Flag tak nabízí ojedinělou příležitost nakom-

binovat si svůj vlastní systém dle konkrétní potřeby a dále 

možnost jednoduše dokupovat různé zátěžové prvky, když 

se změní zamýšlené umístění a systém budete chtít vystavit 

například v exteriéru.

Variabilní vlajkové systémy Neschen

  Noha systému ve 

třech variantách – zleva: 

čtvercová základna, kulatá 

základna a plastový barel 

k napuštění vodou.

 

  Tři velikosti systému

  Na Drop Flagu se výborně 

uplatní jednoduchá grafika

  Možnost polepit celý 

vůz včetně oken dovoluje 

vytvoření originálního 

designu 



Dokonalý UV potisk 
dřevotřískových desek 

Durst Rho UV Melamine Primer a Durst Rho 

Melamine Varnish jsou novými produkty pro 

dokonalé přilnutí inkoustů k dřevotřískovým deskám 

s povrchovou úpravou. Díky podkladovému zátěru 

lze nyní potiskovat i tento materiál, hojně využívaný 

v nábytkářském průmyslu. 

Vzhledem k chemickým vlastnostem dřevotřískových desek 

s povrchem upraveným melaminem, močovinou či fenolovou 

pryskyřicí nebylo až dosud možné tyto desky plnohodnotně 

a trvale potisknout. Povrchová úprava dýhovaných dřevotřís-

kových desek je koncipována tak, aby odolávaly vlhkosti, 

chemickým látkám a mechanickému zatížení. Přímý potisk 

UV vytvrzovanými inkousty až doposud nevyhovoval, protože 

inkousty nedržely dostatečně a potisk se mohl sloupnout.

reVolučNí Zátěr

Výzkum společnosti Durst se proto zaměřil i na tyto 

materiály, využívané v nábytkářském průmyslu. Potisk sestav 

kancelářského nábytku, ale i nábytku pro domácnosti včetně 

kuchyňských linek představuje trh s velkým potenciálem. 

Nyní přichází řešení v podobě UV vytvrzovaného zátěru 

Durst Rho UV-Melamine Primer a laků Durst Rho Melamine 

Varnish, které jsou plně kompatibilní s inkousty Durst Rho 

pro digitální UV tisk. Zátěr stejně jako lesklý, pololesklý 

a matný lak splňují ekologická kritéria společnosti Durst 

a vůbec neobsahují rozpouštědla. 

Aplikují se pomocí válečkového potahovacího přístroje. Zátěr 

dokonale přilne k povrchu desky a vytvoří pevnou vrstvu, 

která současně slouží jako absorpční vrstva pro inkousty. 

Vrstva laku, který se aplikuje na potištěnou desku, pak dále 

zvyšuje mechanickou odolnost tisku, stejně jako odolnost 

vůči působení chemických látek z čisticích prostředků.

testoVáNí 

Povrch potištěné desky byl testován na odolnost podle 

normy AST D 3359. Vrstva zátěr/inkoust vykázala nejvyšší 

mechanickou odolnost i odolnost vůči běžným čisticím 

prostředkům. Po aplikaci laku se odolnost ještě zvýšila.

aplikace

Tloušťka vrstvy může být ovlivněna různými parametry 

stroje, jako je výběr použitého válce, regulace dávkovacího 

zařízení, tlak válečku a rychlost posuvu. Obecně platí, že 

chemická a mechanická odolnost je závislá na tloušťce vrstvy. 

Pro nejspolehlivější aplikaci zátěru Durst Rho UV-Melamine 

Primer se ukázaly jemně rýhované válce, které vytvářejí vrst-

vu s tloušťkou 3 až 10 mikronů. Pro lak se doporučuje vrstva 

v tloušťce 15–25 mikronů. Při aplikaci vrstvy laku o tloušťce 

20 mikronů byla naměřena spotřeba 20 ml laku na 1 m2. Litr 

laku tak vystačí na 50 m2 desky.

Zátěr i laky se vytvrzují za pomoci UV světla. UV vytvrzovací 

jednotka s jednou či dvěma rtuťovými výbojkami o výkonu 

80–120 W/cm vytvrdí zátěr a lak rychlostí 5 až 20 m/min. 

Zásady práce

Zátěr Durst Rho UV-Melamine Primer neobsahuje silikon, 

a proto se nesmí dostat do styku s výrobky, jejichž je součás-

tí. Laky Durst Rho Melamine Varnish však pro lepší vyrovnání 

povrchu silikon obsahují. Doporučuje se proto neaplikovat 

zátěr a lak pomocí stejného stroje, nebo ho alespoň pokaždé 

velmi důkladně vyčistit.

Zátěr dosahuje dokonalé přilnavosti až po 24 hodinách zrání 

při pokojové teplotě. Proto je potřeba připravit si dřevotřísko-

vé desky pro potisk s dostatečným předstihem.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

  Potisk sestav kancelářského nábytku, ale i nábytku pro domácnosti 

včetně kuchyňských linek představuje trh s velkým potenciálem

 

  Díky řešení od společnosti Durst lze nyní potiskovat i dřevotřískové 

desky pro nábytkářský průmysl

  Zátěr i lak se aplikují pomocí válečkových potahovacích přístrojů. 

Tloušťku vrstvy ovlivňuje rýhování válců.  

  Potisk na zátěr Durst Rho UV-Melamine Primer, chráněný lakem 

Durst Rho Melamine Varnish, velmi dobře obstál v testu mechanické 

a chemické odolnosti podle normy AST D 3359



  Expolinc Panel Base je 

k dispozici v šířce 610 mm, 

400 mm a jako pár noh 

o šířce 80 mm

  Kromě zamezení pohybu 

po podlaze slouží gumová 

podložka i jako držák pro 

imbusový klíč

  Voštinová deska 

Falconboard se může 

rychle změnit v elegantní 

dvoustranný poutač, ať už 

použijeme pár noh, nebo 

kompaktní stojan 

  Systém Expolinc Panel 

Base je úžasně variabilní
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Geniálně jednoduché, řemeslně dokonalé a esteticky 

přitažlivé – takové jsou výstavní systémy Panel Base 

od švédského Expolincu. Ony to vlastně systémy jsou 

i nejsou. Ale pojďme na to po pořádku. 

Na počátku světa sice bylo slovo, ale až tak daleko se 

do historie vracet nemusíme. Stačí si uvědomit, co způsobily 

v signmakingu flatbedy. Přímý potisk desek díky UV techno-

logii znamenal významný krok k zefektivnění výroby reklamy. 

Odstranil proces kašírování a ušetřil hodně času. Dnes je 

k dispozici velké množství deskových materiálů, které jsou 

vyráběny jako tiskové médium, mají konstantní bělost a jejich 

povrchy jsou upraveny pro dobrou vazbu s inkousty.

paNely V oBlasti pop/pos

Máme tedy dokonale potištěnou desku, kterou můžeme 

za pár minut dokonce tvarově oříznout. Když ji ale chceme 

umístit, musíme vymyslet, jak ji nainstalovat. Přilepíme ji 

na zeď? Přivrtáme? Vyrobíme nějaký stojan nebo opěru? 

Omyl! Prostě ji osadíme do stojanu Expolinc Panel Base.

expoliNc paNel Base

Stačil mi jediný pohled, abych se geniální jednoduchostí 

tohoto systému nadchl. Jak již samotný název napovídá, 

jedná se o hliníkovou základnu, do které se potištěná deska 

prostě vloží. Tvoří těžiště a reklamnímu panelu dodává 

stabilitu. 

Tuto úlohu by asi dokázal plnit ledajaký kus kovu, protože se 

však jedná o výrobek firmy Expolinc, není třeba zdůrazňovat, 

že jde o designově nadčasový, elegantní a propracovaný 

kousek. 

Dodává se ve třech variantách s šířkou 610 mm, 400 mm 

a jako pár noh o šířce 80 mm. Rozměrové omezení tedy 

prakticky neexistuje. Dokážete vytvořit oboustranný poutač 

v prostoru, přisunutím ke zdi z něj uděláte jednostranný 

panel nebo pomocí noh dokážete sestavit i dlouhou linii jako 

mantinel. Na spodní straně systému jsou gumové podložky, 

které brání nechtěnému pohybu po podlaze. K dotahování 

pohyblivé čelisti systému, který dokáže pojmout jakýkoli 

deskový materiál až do tloušťky 18,5 mm, slouží přiložený 

imbusový klíček.

NeplýtVejte eNergií

Společnost Expolinc se řídí jednoduchou filozofií. Odmítá 

šetření v oblasti kvality materiálů a provedení. Každá úspora 

totiž znamená kompromis v kvalitě a tuto oběť firma prostě 

nepřinese. Na své výrobky poskytuje celoživotní záruku 

a servis. 

Reklamní kampaň stojí každého zadavatele mnoho úsilí, 

energie a samozřejmě peněz. Je proto nesmysl znehodnotit 

celou kampaň nekvalitní prezentací. Expolinc je partnerem 

pro ty, kterým je stejný přístup vlastní.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Expolinc Panel Base

Víte co se říká
o Velkých nohou?

... Velké 
příleži-
tosti!



Otázku, kolik média zbývá na roli, si v praxi klademe 

dost často. Odpověď nebývá snadná už proto, že každý 

materiál má jinou tloušťku, a tak se dá z průměru 

návinu jen těžko rychle odhadnout, zda se zakázka na 

zbytek materiálu vejde či nikoli. Proto nabízíme pro 

nejčastěji používaná média užitečnou pomůcku.

Yellotools Media Meter je nedocenitelný pomocník pro 

měření návinu rolí. Stačí ho zasunout do dutinky a ihned 

se dozvíte přibližné množství materiálu. Pomůcka z řady 

Yellotools je vyrobena ze dřeva a plastu. Najdete na ní 

vyznačených 12 materiálů spolu s jejich sílou i s podkladovým 

papírem. Údaje tak lze použít i pro jiná média stejné tloušťky.

Yellotools Media Meter

Vyznačená média na Yellotools Media Meter

 Production PVC TURBO 100 G

 Production PVC Frontlit Premium

 Production One Way Wision Film

 Neschen Solvoprint Performance Print 80

 Neschen solvoprint Easy Dot 100

 Neschen Solvoprint PP Nolite 210

 Neschen Solvoprint Satin Paper 240

 InteliCoat Polypropylene Banner

 InteliCoat SBL-7 Backlit

 Seemee Frontlit Standard Banner

 MACtac JT 5529 MBF

 Mactac LF 3599

Fotograf, kameraman, producent a režisér Tomáš Hulík 

otvoril svoju výstavu fotografií v Slovenskom národnom 

múzeu. Výstava s názvom Inšpirované prírodou je 

unikátnym pohľadom na rozmanité prírodné motívy 

či zvieratá, ktoré doslova pózujú pred objektívom. 

Spoločnosť HSW Signall ako partner výstavy zaistila tlač 

fotografií a ich kašírovanie na dosky. 

Výstava je prierezom fotografickej tvorby autora inšpirovanej 

prírodou. Námety čerpá zo zaujímavých detailov, ohromu-

júcich okamihov a samozrejme samotnej fauny. Výstavu 

si môžete pozrieť do 30. 1. 2012 v Slovenskom národnom 

múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave.

o autoroVi

Tomáš Hulík nie je čitateľom HSW infa neznámy. V rubrike 

medailón sme ho predstavili v májovom čísle nášho časopisu 

z roku 2007. Keďže odvtedy uplynul istý čas, pripomeňme 

si, že je absolventom bratislavskej Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského. Už ako študent zaujal unikátnymi 

zábermi bobrov vo voľnej prírode. Jeho filmy vysielali televízie 

ako ORF, ZDF, Arte či Discovery Channel. Publikuje aj v časo-

pisoch Geo a National Geographics.

Natočil niekoľkokrát ocenený dokumentárny film Vysoké 

Tatry – Divočina zamrznutá v čase. Vo filme Návrat rysov 

zdokumentoval cestu dvojice rysov zo zoo do voľnej 

prírody. Krásam Slovenska je venovaný najnovší film Cesty 

Slovenskom, ktorý aktuálne získal prvenstvo na najstaršom 

festivale turistických a cestovateľských filmov Tourfilm 2012 

v Karlových Varoch v kategórii Najlepší televízny dokumen-

tárny a publicistický film do 60 minút.

ako sa Fotky VyráBali

Veľkoplošné fotografie, ktorých je vystavených cez 70, sú 

vytlačené eco solventnými atramentmi na tlačiarni Mutoh 

ValueJet 1638 na materiál Production PVC TURBO 100. Táto 

samolepiaca fólia s čírym, permanentným lepidlom bola 

nakašírovaná na hliníkové sendvičové dosky Dilite. Ochranu 

grafiky zaistila laminácia Production Easy Clear Satin. Použitý 

bol laminátor českej výroby Flexilam 165R.

Nie je seNdVič ako seNdVič

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že hliníkové sendvičové 

dosky od rôznych výrobcov sa okrem ceny nemajú čím 

líšiť, presvedčili sme sa, že sa líšia aj svojimi vlastnosťami. 

Podstatná časť vystavených fotografií je umiestnená 

na doskách Dilite zo švajčiarskej produkcie. Veľmi tenký 

rozpočet výstavy nás donútil umiestniť dotlač niektorých 

obrázkov na lacnejšie panely RightBond. 

Hoci boli všetky fotografie umiestnené aj do hliníkových 

rámov, tie nakašírované na RightBond sa pod vplyvom ťahu 

z nalepených fólií prehli. Nie je jednoduché rozhodnúť sa 

správne pri prvom pohľade na cenu, ale kvalita jednoducho 

stojí viac.

Inšpirované prírodou

  Fotografie sú vytlačené eco solventnými atramentmi na tlačiarni 

Mutoh ValueJet
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  Nejbytelnější rám 

vznikne z profilu 

Auusection. Grafika 

vytištěná na stejném 

rámu je zafixovaná lištou 

Auplasticst ve vnitřní 

U drážce. Vnější rám tvoří 

krycí profil Auucover20, 

uchycený ve vnější U drážce 

profilu pomocí ocelových 

klipů Auuspring.

  Tento vzorkovník nabízí 

všechny profily systému 

Cosign TENSION

   Grafika vytištěná 

na Verseidag Seemee 

Frontlite Standard 

Banner napnutá v rámu 

z profilu Ausection10Plus, 

zafixovaná lištou 

Auplasticst v bílém 

provedení

   Na papíře Convertec 

Photopaper 230 g Glossy S 

vyniknou všechny detaily

Naši nabídku fotopapírů doplnil vysoce lesklý tuhý 

fotopapír Convertec Photopaper 230 g Glossy S, který 

je určen pro tiskárny s eco solventními, solventními, UV 

vytvrzovanými i latexovými inkousty. Jeho testování 

dopadlo velmi dobře a tisky dosahují vysoké kvality. 

Nový papír nabízí vynikající kvalitu obrazu a vysokou plošnou 

hmotnost, čímž se přibližuje klasickým fotografickým 

papírům. Nabízí o stupeň lepší kvalitu tisku než papíry 

fotorealistické. Dostupný je ve dvou šířích 1,06 a 1,52 metru 

s návinem 30 m. Tento papír nahrazuje v naší nabídce papír 

Mutoh RH-PG2.

Materiál je určen pro interiérové reklamní aplikace, stejně 

jako pro výrobu fotografických výstavních zvětšenin. Coating 

zajišťuje rychlé schnutí i při vysokých rychlostech tisku 

a odolnost grafiky vůči vodě a poškrábání. 

Základ tvoří papír, který je opatřen z obou stran vrstvou 

HDPE. Vykazuje dobrou rovinnost, vysokou bělost a tuhost. 

Po důkladném vysušení jsou tisky odolné a mohou být použi-

ty i bez laminace. Tu výrobce doporučuje případně aplikovat 

až po dokonalém vysušení. 

Convertec Photopaper 230 g Glossy S

Rámovací systém Cosign TENSION jsme vám představili 

již v prvním letošním čísle našeho časopisu. Od té 

doby jsme však vyrobili nové vzorky a odezva trhu je 

velmi dobrá, takže nezaškodí připomenout si základní 

informace.

Primárně je sice tento systém určen pro textilní média, ale 

s úspěchem se do něj instalují i bannery. Na rozdíl od sys-

tému Textil Frame není potřeba médium nijak upravovat. 

Materiál lze napnout jako blánu na buben, takže celkový 

dojem z elegantního rámu a vypnuté grafiky je dokonalý.

systém uchyceNí

Princip uchycení je velmi snadný. Do hliníkového profilu 

s U drážkou či drážkami se uloží okraj média a to se zafixuje 

plastovou upínací lištou Auplasticst. Pak už stačí grafiku 

vypnout a zachytit ji do lišty na protilehlé straně. 

tři druhy rámu

Profil Ausection se vyrábí ve dvou modifikacích jako 

Ausection10 a Ausection20. První varianta je ze surového hli-

níku, druhá je v provedení stříbrný elox. Pro instalaci grafiky 

větších rozměrů, která vyžaduje pevnější ukotvení, je vhodný 

profil Ausection Plus.

Stejně jako u předchozího rámu je k dispozici ve variantách 

surový hliník a stříbrný elox s označením Ausection10Plus 

a Ausection20Plus. Nejbytelnějším řešením je profil 

Auusection, který má pro uchycení textilu a krytky dvě 

U drážky, mezi nimiž je středový kanálek pro uchycení rámu 

vruty k podložce.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Systém Cosign TENSION 
ještě jednou



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


