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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Editorial 

Na letošním Dni signmakingu v Brně se v rámci konference rozběhla zajímavá 

debata na téma nízkých cen. Slyšel jsem spoustu názorů, které podle mě dobře 

charakterizovaly jádro problému. Současný vývoj velkoformátového tisku rád 

přirovnávám k vývoji, jejž prodělala výpočetní technika. Počítače byly na svém 

počátku luxusním zbožím, vysoká poptávka, extrémní marže, tisíce dodavatel-

ských firem. Pak začaly zisky i marže klesat a následoval pád především těch 

firem, které byly zvyklé dělat věci jen jedním způsobem. Ale našli se i jiní, kteří 

dokázali lépe odhadnout směr vývoje a teď patří mezi vlastníky největších 

společností v republice, a tomu odpovídají i jejich zisky. 

Stejné je to v našem velkoformátovém tisku – z luxusního zboží se stává běžné, 

je více firem zato méně zisku. Jako u výpočetní techniky to však vůbec nezna-

mená, že velkoformátový tisk či signmaking už nic nečeká, ba právě naopak. 

Čekají nás velké změny. Ti, kteří se nedokážou přizpůsobit nové situaci, z trhu 

dříve či později odejdou a zůstanou ti, již se přizpůsobit dokážou. Cest jak 

to udělat je mnoho. Nové trhy, specializace, individualizace, kvalita a rozsah 

služeb nebo třeba velkosériová výroba. Zkrátka co vás napadne. Je jen třeba jít 

dál, riskovat a neustrnout na stejné pozici. Na každou takovou, byť sebelepší 

pozici se totiž za chvíli začnou tlačit ostatní a málokterá firma má to štěstí 

(dodávám bohudík!), aby byla monopolem a neměla konkurenci nebo měla 

sílu ji zničit. 

Často se mluví o samoregulaci trhu, ta však neprobíhá po přímce, ale spíše po 

jakési spirále. To, že se zrovna teď spirála ubírá jiným směrem, než jsme byli 

zvyklí, cítí mnoho manažerů jako výzvu, jako něco, co lze chápat pozitivně. 

A to bylo hlavní, co jsem si z konference odnesl. Nemá smysl stěžovat si na to, 

že se věci mění, prostě je třeba začít se chovat jinak – nalézt nové aplikace, 

jiné zákazníky, odlišné trhy, odejít z kolotoče nízkých cen. Možností je mnoho. 

Je zřejmé, že změny jsou nutné, a vždy je lepší dělat je ve chvíli, kdy jsou jen 

nepříjemné, než čekat na okamžik, kdy jsme k nim donuceni. 

Abychom v sobě nalezli sílu k takovým změnám, je mé přání do nového roku 

nám všem.
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Nová telefonní čísla

  Reálně dosažitelný počet 

telefonních operátorů se díky 

novému systému výrazně 

zvýšil

  Karbon chrání hliníkové 

části brzdového systému 

monopostů Ferrari

Vzpomínám si na dobu, kdy měla firma HSW Signware 

v Praze jen dvě pevné linky. Spolu s firmou rychle rostl 

i počet telefonní linek a díky konkurenci na trhu telefonních 

operátorů jsme se před několika lety stali vlastníky telefonní 

ústředny, která měla k dispozici předčíslí 241 029 4xx, tedy 

celkem celých 99 linek. To už by byl dostatečný počet i pro 

velkou firmu.

Díky neustálému rozrůstání naší společnosti se však objevilo 

několik problémů. Přes velký počet linek se totiž stávalo, 

že na jedno vybrané číslo se snažilo najednou dovolat větší 

množství klientů a i přes systém přesměrování hovorů se pro-

stě někteří nedovolali. Důvodem bylo to, že všechna přesmě-

rovaná čísla už byla obsazena. Na každou pobočku existovala 

čísla s jiným předčíslím a tak neustále rostl počet využívaných 

linek, které bylo náročné si zapamatovat. S nadsázkou lze 

říci, že v minulosti nám počet linek nedostačoval, zatímco 

v současnosti mnoho užívaných linek tak trochu překáží.

Nový systém automatického hledáNí volNé liNky 

Na základě připomínek zákazníků jsme tedy navrhli nový 

systém, díky němuž budete moci využít jen několik málo 

snadno zapamatovatelných čísel. Na tato čísla se vždy 

dovoláte navíc s výhodou, že vás nikdy nenechají dlouho 

čekat. Systém funguje tak, že po zavolání vám ústředna 

automaticky vyhledá volného telefonního operátora. Pokud 

zjistí, že jsou všichni operátoři obsazení, automaticky předává 

hovor na další osoby, které jsou nejvhodnější pro vyřešení 

vašich potřeb. Tyto osoby nově vyhledává v celé republice 

a už se tedy nesoustředí jen na danou pobočku.

Jak to fuNguJe?

Nejčastějším příkladem může být běžná objednávka. Klient 

ze severních Čech si chce objednat zboží, ale na pobočce 

v Praze jsou všichni telefonní prodejci obsazeni. Systém 

to rozpozná a bez čekání přepojí na dalšího telefonního 

prodejce, například v Brně, který může díky propojení všech 

skladů expedovat zboží stejně snadno jako prodejce v Praze 

či Košicích. Pokud by i zde bylo obsazeno, systém nečeká 

a vyhledá jiný volný telefon např. v nákupním oddělení atp. 

Tímto opatřením chceme šetřit váš čas a zajistit spolehlivou 

odezvu na každý příchozí telefonát. To znamená, že dochází 

k redukci počtu čísel, které využíváte, ale zároveň k celkové-

mu navýšení počtu telefonních linek a především osob, které 

vás mohou obsloužit.

Nová telefoNNí čísla 

Jan Bejček, oddělení marketingu

Recepce Praha +420 212 220 700

Telefonní prodej Praha +420 212 220 701

Telefonní prodej Brno +420 212 220 702

Fax Praha a Brno +420 212 220 799

Servis +420 212 220 707

Nákupní oddělení +420 212 220 704

Finanční oddělení +420 212 220 705

Košice +421 557 291 511 

Fax +421 557 291 513

Vlivem restrikcí pro mezinárodní hovory ze strany 

telefonních operátorů zůstává pro košickou pobočku 

na Slovensku původní telefonní a faxové číslo.

Stolové plotry Zünd G3 pro F1

Společnost Zünd uvádí jako jednu z referencí pro 

své plotry automobilový průmysl. Automobilky jako 

Daimler Benz, BMW, Ferrari či Ford využívají stolové 

plotry této švýcarské firmy k výrobě modelů, prototypů 

a konstrukčních návrhů vyvíjených dílů.  

Kdo se jen trochu vyzná ve strojařině chápe, že tyto prestižní 

značky výrobců automobilů jsou tím nejlepším doporučením. 

„Málokdo ví, že závodní stáj Ferrari pro Velkou cenu F1 

provozuje několik plotrů Zünd G3, které se zde využívají 

ke zpracování karbonu,“ uvádí David Hlaváč, produktový 

manažer společnosti HSW Signall. Karbon se využívá 

k ochraně hliníkových částí brzdového systému monopostů 

obou závodních vozů Ferrari pilotů Fernanda Alonsa a Felipe 

Massy. Z kompozitu hliník–karbon jsou vyrobeny i extrémně 

namáhané brzdové kotouče.

František Kavecký



Úspěšný čtvrtý ročník výstavy Den signmakingu 

znovu naplnil kongresový sál brněnského hotelu 

Voroněž odbornou veřejností ze světa reklamy. Stejná 

zvědavost, s jakou si návštěvníci prohlíželi expozice 

dodavatelů, však provázela i přednášky a diskuse 

v rámci doprovodné konference.

Prvním předneseným tématem konference byl monitoring 

trhu signmakingu z pohledu dodavatelů. Sdružení dodava-

telů pro signmaking ČR totiž podrobně analyzuje trh díky 

údajům svých členů. Prezident sdružení Martin Melín kromě 

analýzy vývoje trhu upozornil na významný fakt – marže se 

ve všech komoditách výrazně snížily a v celém řetězci výroby 

reklamy zůstává velmi málo zisku. Tento jev má delší trvání 

a nutně povede firmy k hledání dalších příjmů. Jako příklad 

uvedl, že snížení marží na technologiích v současnosti nedá-

vá prostor k zajištění všech služeb, na které jsou zákazníci 

zvyklí. Mohlo by proto dojít k podobnému jevu, jaký nastal 

v IT oblasti – cena hardwaru bude samostatnou položkou, ke 

které budou zvlášť účtovány služby, jako je instalace, správa, 

školení personálu a další služby spojené s integrováním 

nových technologií do firemního workflow. Na grafech jsme 

viděli, jak od roku 2008 kontinuálně klesá celkový zisk firem, 

a to i přes růst obratu. Avizované oživení trhu tedy zatím 

k dodavatelům nedorazilo.

Právo NeNí sPravedlNost

Těmito slovy upozornil výrobce reklamy na tvrdou realitu 

advokát Luboš Chaloupka. Zdůraznil fakt, že chování, které 

podle obecného mínění není v souladu s morálkou společ-

nosti, není vždy i chováním protiprávním. V období recese 

a těsně po něm je proto obzvlášť důležité soustředit se na 

jasné formulování smluvních podmínek a zajištění finančního 

krytí nových zakázek. Přednáška měla přiléhavý název Právní 

aspekty minimalizace obchodních rizik.

lePší vrabec v hrsti Nežli holub Na střeše

Přísloví nejlépe vystihuje podstatu přednášky Jiřího 

Pokorného ze společnosti KB Factoring, zaměřené na aktu-

ální pohled na factoring v současných reálných podmínkách 

trhu. Řízení a řešení nesplacených pohledávek je v období 

recese stejně důležité jako hledání nových zakázek a zdrojů. 

S přibývajícím časem se reálná vymahatelnost pohledávek 

zpravidla snižuje a management by měl být schopen 

rozeznat, které z pohledávek se dostávají do rizikové oblasti, 

a urychleně situaci řešit.

co krize sigNmakiNgu dala a vzala?

Tak zněla základní otázka panelové diskuse, která byla 

druhou částí konference. Zúčastnili se jí Radek Čech – 

Fast Forward (reklamní agentura), Radmila Pospíšilová 

– Mobilboard (agentura specializovaná na reklamu na 

prostředcích hromadné dopravy), Josef Blahůšek – Cat Cut 

(poskytovatel tiskových služeb), Karel Prášil – Océ (dodava-

tel), Luboš Chaloupka – advokát, Václav Loubek – šéfredak-

tor časopisu Sign, Radim Ptáčník – Axon (dodavatel) a Igor 

Jakubík – Hanton (výrobce reklamy). Vybrali jsme několik 

postřehů z panelové diskuse.

Krize čistí trh. S tímto konstatováním souhlasili všichni 

diskutující. Krize zvýšila tlak na kvalitu produkce, zákazník 

požaduje vyšší úroveň služeb a to vše za co nejlepší cenu. 

První reakcí na tuto situaci byl tlak na dodavatele a optimali-

zace vlastní organizace práce. Krize určitě zefektivnila činnost 

všech firem, které na trhu zůstaly. Radim Ptáčník upozornil 

na zajímavý jev. Výrobci značkových deskových materiálů 

vesměs přinesli na trh levnější varianty svých produktů, 

kterými konkurují cenám materiálů dovážených z Asie. 

Konference v rámci výstavy 
Den signmakingu Brno

  O velkém zájmu o konferenci svědčila zaplněná místa k sezení i celá 

řada stojících posluchačů

 

  Mezi nejzajímavější exponáty výstavy jednoznačně patřil nejnovější 

deskový plotr Summa

  Detail kombinované hlavy plotru Summa F1612 s optickým čidlem 

při práci
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  Jednoznačný růstový 

potenciál mají v oblasti 

signmakingu zejména UV 

tiskárny. Zde v podobě 

Mutoh Zephyr.

Trh zareagoval zvýšením spotřeby těchto méně kvalitních 

produktů. Důsledkem krize je tak i celkové snížení kvality 

produktů s ohledem na jejich užitné vlastnosti a celkovou 

životnost. Nižší ceny se tedy stále častěji promítají v nižší 

kvalitě. Dr. Chaloupka poznamenal, že obecně lze pozorovat 

přitvrzení ve vymáhání pohledávek. Zdůraznil, že lítost nebo 

ohledy na insolventní dlouholeté partnery může být pro 

firmy sebezničující.

čím může být krize užitečNá?

Podle Josefa Blahůška se výrazně zvýšil počet poptávek 

na cenové nabídky, které jsou v konkurenčním boji silným 

nástrojem tlaku na cenu služeb. Firmy musí zvýšit své nároky 

na sledování obchodních případů a věnovat se zákazníkům. 

Postřeh Václava Loubka může být dobrým znamením. Podle 

jeho zkušeností se změnil pohled firem na reklamu. Krize 

donutila firmy, aby přestaly vnímat peníze vynaložené do 

reklamy jako utracené, ale začaly je brát jako investici.

dosáhly ceNy za tisk svého miNima?

Podle Martina Melína nyní trhu vládne čínský produkt, který 

přináší snížení kvality realizací. Současné ceny poklesly pod 

úroveň, která je schopna zajistit poskytovatelům tiskových 

služeb obnovu technologického parku. Pokles ceny tiskových 

služeb na takto kritickou úroveň způsobila podle Karla 

Prášila ochota samotných výrobců reklamy ustoupit s cenou 

pod ekonomicky zdravou úroveň. Radmila Pospíšilová 

vidí problém i v síle trhu, protože např. na Slovensku není 

možné prosadit realizaci na kvalitnější materiály s přidanou 

hodnotou.

Podle Josefa Blahůška dosáhly ceny dna, protože další 

zlevnění výroby by vedlo zadavatele už jenom k dalšímu 

plýtvání. Samotné aplikace by měly tak krátkou životnost, 

že by se investované prostředky zadavatelů při standardních 

kampaních už jenom navyšovaly. 

Proč NeNí Plexisklo?

Důvodů může být podle odborníků víc. Pro hodnocení 

situace je potřeba si uvědomit, že obor signmakingu je pro 

trh akrylátových desk poměrně bezvýznamným segmentem. 

S ohledem na růst poptávky v krajinách BRIC (Brazílie, 

Rusko, Indie a Čína) a produkci monomeru plánovanou 

globálními výrobci této suroviny je prodloužení dodacích lhůt 

pochopitelné. Napomáhá tomu i šetření odběratelů, kteří si 

nevytvářejí rozsáhlé skladové zásoby. Pro výrobce světelné 

reklamy je to podle vyjádření Igora Jakubíka těžká situace, 

protože zákazník byl zvyklý na mnohem rychlejší dodávky 

objednaných produktů. Otázkou je, zda podobná situace 

může vzniknout i v dalších segmentech reklamy.

Je již trh s tiskovými stroji saturován?

Podle údajů Sdružení dodavatelů pro signmaking dosáhl ve 

srovnání s rokem 2008 objem investic do technologií 40 %. 

Recese přinesla mnohem více opatrnosti při investování do 

technologií. Na druhé straně však trh nabídl modernější, 

produktivnější, ekonomičtější a ekologičtější stroje, které 

bude postupně zadavatel žádat. Signmaking je odvětví, kde 

vývoj technologií postupuje rychle a přináší jejich uživatelům 

vyšší konkurenceschopnost.

Jaká je situace v regionech?

Sídla velkých zadavatelů se sice koncentrují v metropolích, ale 

tiskové zakázky získávají i firmy sídlící v regionech. Účastníci 

panelu se shodli na tom, že na umístění sídla nezáleží. 

Významné firmy hledají zakázky i v okolních zemích. I zde je 

pro jejich získání rozhodující cena a kvalita služeb.

František Kavecký

Proč je zbytečné snižování cen tisku

V současné době klesly ceny nejčastějších aplikací velko-

formátového tisku natolik, že další snižování cen nemá 

v mnoha případech své opodstatnění a občas svědčí spíše 

o neschopnosti firem prosazovat svoje produkty jinak než 

cenou. Podívejme se na modelovou zakázku reklamního 

banneru na boku jednoho panelového domu. Roční proná-

jem činí v případě banneru včetně grafiky 10×7 metrů 250 

tisíc Kč. Výroba banneru stála 12 tisíc (175 Kč/m2). Zbytek 

je příjem majitele domu a reklamní agentury. Jednoznačně 

největší náklady na technologické vybavení pro realizaci 

zakázky nese tiskař (v podobě nákladů na velké výrobní 

prostory, na odpisy a údržbu drahých tiskáren a dokončo-

vacích technologií, na vysoké odběry elektrické energie 

pro stroje, i nároky na personál). Naopak hrubý zisk má 

tiskař ze všech dodavatelů na zakázce úplně nejnižší, 

v tomto případě to je asi 6000 Kč. Přibližně stejného zisku 

dosáhl samostatný grafik, který na banner vytvořil návrh 

v pracovně svého bytu s řádově stokrát nižšími nároky na 

vybavení. Zkrátka lze říci, že poměr čistého zisku tiskaře 

vzhledem k jeho ostatním nákladům je více než deseti-

násobně horší než u reklamní agentury. Z modelového 

příkladu zároveň plyne, že pokud by měl na této zakázce 

tiskař dvojnásobný zisk, tedy zisk vyšší o celých 100 %, 

celková cena zakázky pro klienta by při zachování zisků 

všech ostatních dodavatelů stoupla o pouhé 2 % !!! Ještě si 

myslíte, že je dobré tisknout banner za 170 Kč/m2?



V minulém čísle jsme představili novinku firmy Summa, 

deskový plotr s označením F series. Po její výstavní 

premiéře na Dnech signmakingu již můžeme přinést 

první dojmy. Z konstrukce je na první pohled patrné, 

že Summa je v oblasti řezacích technologií na špičce 

segmentu. Kvalitní konstrukci výborně doplňují další 

prvky, z nich bychom nyní chtěli představit zejména 

možnosti jednotlivých nástrojů.

Na modulární řezací hlavu lze umístit tři nástroje, jejichž 

přepínání mezi sebou se děje softwarově, tedy bez ručního 

ovládání. Na nástrojích systému upínání jsou vidět dlouholeté 

zkušenosti konstruktérů firmy, je velmi jednoduché a rychlé.

vedeNí média

U kvalitního vedení média vše začíná i končí. Vynikající přes-

nost zajišťuje u série F nekonečný pás, na který se umísťují 

jak rolové, tak i deskové materiály. Adhezi k pásu vytváří 

velmi silná vakuová pumpa. Vakuová pumpa je součástí 

stroje a má speciální zvukový absorbér a pružné uložení pro 

eliminaci hluku a vibrací. Vakuum se automaticky přizpůso-

buje šířce materiálu a jeho elektronické vypínání umožňuje 

pohodlné odebírání materiálu. Pro snadné zavedení materi-

álu pomáhá rovněž zaměřovací laserový bod a samozřejmě 

optický kamerový systém, které jsou standardní součástí 

stroje.

NástroJové moduly

Základem práce deskových plotrů je řezání. Vzhledem k obje-

mům výroby a nízké ceně jsou nejčastějším médiem pro ořez 

různé druhy samolepicích fólií, papíru, lepenek a kartonů. 

Pro tento typ práce je ideální tangenciální modul. Modul 

se využívá pro uchycení řezacích nožů, rylovacích (bigo-

vacích) koleček a dalších nástrojů. Maximální dosahovaný 

přítlak může být až 12 kg, tedy řádově desetinásobek přítlaku 

běžných plotrů. To stroji umožňuje řezat nejen všechny uve-

dené druhy materiálů, ale rovněž velmi silné kartony, lehčené 

desky typu Kapa atp. 

Nože

Pro rolové materiály s vysokými požadavky na přesnost slouží 

tzv. Kiss cutting tool, který umí řezat do přesně definované 

hloubky média. Nejčastějším využitím tedy bude tvarový ořez 

samolepek. Tři následující nástroje Cutout jsou určené pro 

řezání skrz médium. Varianta s jedním ostřím (single edge) 

je pro výsek jemných a detailních prvků, samolepek, kartonů 

nebo tenkých lehčených desek. Typ s oboustranným ostřím 

Double edge zajišťuje minimální opotřebení při řezání 

tuhých materiálů, jako je magnetická fólie nebo bannery. 

Poslední typ Heavy duty řeže silnější materiály – koberce 

nebo KAPA desky.

rylovací (bigovací) kolečka

Pro malonákladovou výrobu krabic a krabiček, spisových 

desek, reklamních stojánků a dalších tvarových předmětů 

z papíru či lepenky je nutné rylovací kolečko. To je k dispo-

zici ve dvou průměrech pro optimální volbu vzhledem k síle 

média.

ostatNí NástroJe

Velmi rychlý kreslicí modul je hojně využívaný zejména 

pro popis jednotlivých vyřezaných dílů například při výrobě 

šablon nebo pasovacích značek pro sešívání střihových dílů. 

V nejbližší době bude do nabídky zařazen oscilační nůž pro 

řezání silných pěnových nebo kartonových desek a jiných 

náročných materiálů, například gumy. Posledním zajímavým 

nástrojem je nově vyvinutý tzv. Driver rotary tool, což 

je speciální rotační nůž určený zejména pro náročný textil, 

jehož výhodou je dokonalé prořezání všech vláken na okra-

jích řezu, resp. eliminace rizika třepení okrajů.

software 

Standardní software je uzpůsoben pro snadné ovládání na 

dotykové obrazovce, a obsahuje dokonce dálkově ovládaný 

Bluetooth® ovladač. Samotný software, systém práce s ním 

a jeho vazba na optický polohovací systém už jsou téma na 

další článek, který naleznete v příštím čísle HSW info.

Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

Nástroje pro Summa F series

 1/ vlečený nůž, 2/ tangenciální modul, 3/ Single Edge Cutout, 

4/ Heavy Duty Cutout, 5/ Medium Creasing Tool, 6/ Large Creasing 

Tool, 7/ Kiss Cutting Tool

  Přehled nožů
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Jeden stroj, bezpočet možností.
 25 let zkušeností firmy Summa,

 vložených do nové řady stolových plotrů F Series.

Efektivní zpracování deskových a rolových materiálů

Pracovní plocha 1600 x 1200 mm, možnost sestavení systému podle vašich potřeb

Multifunkční nástrojová hlava pro založení tří nástrojů současně

Rychlost řezu až 1000 mm/s, maximální přítlak nástroje až 600 g  

Inteligentní vakuový systém, který tiše přisává, plynule reguluje a má výkon až 1,3 kW

Intuitivní obsluha dálkovým ovládáním a podporou dotykového displeje

www.hsw.cz

Vyrobeno na vaši objednávku.

Pro více informací a možnost předvedení pište na produkt@hsw.cz.



Všetci očakávame, že sa trh spamätá z krízy, ktorá nás 

straší už dva roky. Ako sa však koniec krízy prejaví? 

Zbožné očakávania, že sa vráti konjunkturálny 

blahobyt sú asi nereálne. Ako bude vyzerať trh po kríze 

a ako sa na novú situáciu pripraviť?

Analýza údajov Združenia dodávateľov pre signmaking ČR, 

ktorá odznela na konferencii pri príležitosti Dňa signmakingu 

v Brne dokazuje, že marže poklesli do takej miery, že peniaze 

signmakingom prakticky iba pretečú. Trh si zvolil cestu 

znižovania cien produktov až za hranicu reprodukovateľnosti 

technologického parku poskytovateľov tlačových služieb. 

Viera, že sa trh vráti do starých koľají, je asi len utópiou. Ako 

sa s danou situáciou vysporiadať? Z rozhovoru s Andrejom 

Mottošom, výkonným riaditeľom najväčšieho slovenského 

poskytovateľa tlačových služieb v oblasti veľkoplošnej tlače, 

spoločnosti Bittner Print, vyplynulo niekoľko zaujímavých 

pohľadov na situáciou na trhu, krízu a cesty ako ďalej.

Ako sa kríza prejavila v oblasti veľkoplošnej tlače?

Výrazným poklesom objemu zákaziek, tlakom na cenu 

a veľkými odchýlkami v rozložení tlačených objemov v čase. 

Veľké kampane sa sústredili do krátkych časových úsekov 

a potom sa dlhšie obdobie vyskytli iba menšie zákazky. 

Signály o zlepšení situácie sa už ukazujú, ale uvidíme, ako sa 

vyvinie začiatok budúceho roka.

Zmenil sa trh?

Veľmi výrazne. V čase, keď sme projektovali naše nové sídlo 

na Ivánskej ceste, navštevovalo nás viac ako sto individuál-

nych návštevníkov denne. Po dvoch rokoch sa situácia dra-

maticky zmenila. Hoci objemy od individuálnych zákazníkov 

lineárne rastú, počet návštevníkov sa výrazne zredukoval. 

Ľudia sa naučili, že všetko sa dá zariadiť cez internet a šetria 

čas kde sa len dá.

Ako ste na túto situáciu zareagovali?

Máme veľmi silné technologické vybavenie pre priemyselnú 

produkciu v oblasti veľkoplošnej digitálnej tlače. Tu však 

niet čo okrem rýchlych a kvalitných služieb, profesionálnej 

komunikácie a zákazníckej starostlivosti ponúknuť. Systém je 

funkčný a veľkým klientom vyhovuje. Rozhodujúcim fakto-

rom je cena a sme presvedčení, že tú ponúkame v najlepšom 

pomere cena – výkon – úroveň služby.

To je ale štandard a na trhu priemyselných zákaziek nie 

je veľký priestor pre pridanú hodnotu v podobe kreativity 

a nových nápadov. Tomu zodpovedá aj nízka marža.

Hľadali sme odpoveď na otázku, kde sa dá uplatniť naša 

skúsenosť, veľká znalosť koncového zákazníka z radov 

širokej verejnosti, kreativita a znalosti v oblasti informačných 

systémov. Malý koncový zákazník výrazne zmenil správanie 

a my sme sa rozhodli ponúknuť mu také služby, aké hľadá. 

Vytvorili sme portál www.printshop.sk

Kampaň Vezmi fotku akú chceš a vytlač ju na čo chceš 

upozorňuje práve na tieto stránky. Čo portál ponúka?

Billboardová kampaň Vezmi fotku akú chceš a vytlač ju na 

čo chceš je zameraná na oslovenie zákazníkov z radu širokej 

verejnosti pre náš nový projekt, ktorým sú webové stránky 

www.printshop.sk. 

Ponúkame tu koncovým zákazníkom širokú paletu produktov 

vhodných ako darčeky, osobné suveníry a vecičky len tak 

pre radosť. Od najmenších, ako je pexeso až po BigBoard. 

Prinshop.sk ponúka priestor širokej komunite. Dáva ľuďom 

možnosť nielen použiť vlastné fotografie, ale aj na nich 

zarobiť. Rovnako je tento projekt otvorený všetkým novým 

nápadom. Rastúca návštevnosť stránok a objem tlače doka-

zujú, že sme projekt správne načasovali a vytvorili vhodné 

prostredie.

Venujete sa iným novým trhom?

Naše služby v oblasti reprografie a tlače technickej dokumen-

tácie využíva veľa architektov a dizajnérov. Už dlhší čas im 

prezentujeme možnosti digitálnej tlače na rôzne materiály 

používané pri interiérovej tvorbe ako je sklo, drevo, kameň 

či textil. Naučili sme ich s týmito možnosťami pracovať a aj 

tento trh dokáže priniesť zaujímavé tlačové objemy. Naviac, 

všetky takéto projekty sú zaujímavé svojou kreativitou a veľ-

mi nás baví na nich spolupracovať.

František Kavecký

Trh sa vyvíja novým smerom

  Na polep automobilov sú ideálne výstupy z latexovej tlačiarne. Ani 

táto technológia v spoločnosti nechýba.

  Andrej Mottoš, výkonný riaditeľ spoločnosti Bittner Print



HP Scitex FB500

Tato UV tiskárna přináší velké možnosti na malém prostoru. Díky vysokému rozlišení a schopnosti potiskovat série 

malých formátů je vhodná i pro výrobu vysoce kvalitních produktů s krátkou pohledovou vzdáleností. Tiskárna 

umožňuje doplnit systém míchání barev CMYKlclm i o bílou barvou.

1 Pracovní plocha  – tiskárna hybridní konstrukce pracuje s rolovými médii s maximální šířkou 163 cm a v základním režimu flatbed do ní lze vložit desky s maximálním rozměrem 
122×163 cm.

2 Maximální pracovní plocha – 305×163 cm.

3 Rozlišení – model HP Scitex FB500 určitě zaujme kvalitou tisku, protože pracuje v rozlišení 1200×600 dpi. 

4 Potiskované desky – tloušťka desek vkládaných do stroje může být až 6,4 cm, maximální hmotnost pak 81 kg.

5 Rychlost tisku – nejvyšší výkon je na úrovni 37 m² za hodinu, ale v praxi je potřeba počítat s nižšími výkony. U běžné exteriérové grafiky může uživatel počítat s hodinovým 
výkonem kolem 30 m², u výstupů pro interiér pak 16,4 m² a ve fotokvalitě 8,6 m².

7 Zabudovaná kamera – monitoruje stav tiskových hlav a dovoluje jejich dálkovou kontrolu přes webové rozhraní tiskárny. Dále pak slouží k rychlé detekci pozice vloženého 
média. Systém dovoluje potiskovat až čtyři archy média najednou.

6 Systém míchání barev – velkou výhodou u stroje v této cenové kategorii je možnost doplnit systém míchání barev CMYKlclm i o bílou barvu. Všechny barvy kromě bílé jsou 
dodávány v zásobnících s objemem tři litry. Kontejner s bílou barvou má objem dva litry.

8    9 k a t a l o g
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Výběr materiálů pro tuto tiskárnu nereprezentuje všechny možné aplikace. Od prostých kartonů a lepenek, přes 

světelnou reklamu až po prezentační systémy a fotografie dokáže tiskárna HP Scitex FB 500 nabídnout přidanou 

hodnotu. Můžete na ní potiskovat i dřevo nebo kámen. Kromě reklamy se uživí i v oblasti interiérového designu.

Materiály pro HP Scitex FB500

Hliníkové sendvičové desky rigHtPAnel
Sendvičová deska s polyetylenovým jádrem krytým po obou stranách hliníkovým plechem o tloušťce 
0,21 mm má kvalitní povrchovou úpravu. Dodává se s bílým povrchem na jedné straně a lakovanou 
rubovou stranou. Poskytuje výbornou odolnost proti povětrnostním podmínkám a nízkou tepelnou 
roztažnost. Materiál je vhodný pro dlouhodobé, kvalitní exteriérové i interiérové aplikace.

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

nescHen solvoPrint WAllPAPer
PVC potisknutelná tapeta se zadní papírovou stranou má matný strukturovaný povrch připomínající 
omítku. Plošná hmotnost je 295 g/m2 a materiál má certifikaci nehořlavosti dle DIN 4102. Povrch skýtá 
dobrou odolnost proti otěru. S materiálem se pracuje jako s jakoukoliv těžkou tapetou. Matná tapeta je 
určena především pro interiérové aplikace. Pro krátkodobé exteriérové aplikace a zvýšení odolnosti proti 
otěru lze povrch chránit tekutou laminací.

desky FAlconboArd Print A build
Desky Falconboard Print jsou určeny hlavně pro přímý potisk UV tiskárnami nebo sítotiskem a používají se 
například jako součásti interiérových POP/POS sytémů, nosiče reklamného sdělení nebo vkládané panely 
do výstavních systémů. Desky Falconboard Build jsou pevnější než Falconboard Print a jsou určeny jak pro 
přímý potisk, tak i pro kašírování nebo nátěr barvou. Obě desky jsou z papíru a jsou 100% recyklovatelné.

Production Pvc Frontlit Premium
Materiál je kombinací polyesterové tkaniny a PVC coatingu. Plošná hmotnost je 500 g/m2 a materiál 
má certifikaci nehořlavosti B1 M2 dle DIN 4102. PVC frontlit banner je možno svářet vysokofrekvenčně 
i tepelně. Dostupný je v šířkách od 1,3 m do 5,00 m a v návinech 30 nebo 50 metrů. Médium je vhodné pro 
veškeré běžně používané bannerové aplikace.

HP Premium bAcklit Film
Mléčný polyesterový film určený k tisku prosvětlených aplikací. Síla 200 µ, plošná hmotnost 180 g/m², 
role se zkráceným návinem 20 bm. Na HP Premium Backlit Film se tiskne z matné strany, dle tiskové 
technologie lze použít jako frontprint i jako backprint. Latexové inkousty umožňují velmi pěkné a zářivé 
barvy i v neprosvíceném stavu. 

solvotex Artist HeAvy/ligHt
Dva textilní materiály od renomovaného výrobce, německé společnosti PONGS. Těmito dvěma textilními 
materiály, které se vyrábějí v šířích od 0,91 m až po 5,05 m, je možno pokrýt většinu běžných textilních 
aplikací v signmakingu. Vyznačují se velmi dobrým příjmem nejen latexového, ale také true solventního 
a UV vytvrzovaného inkoustu. Jsou velmi vhodné pro výrobu interiérových bannerů nebo například celých 
výstavních expozic na veletrzích.



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 • HSW Publicity, Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

PVC deska je moc těžká, Kapa zase měkká?
 Desky Falconboard jsou lehké, pevné, 

 nekroutí se, snadno se zpracovávají,

 a navíc jsou plně recyklovatelné.

Strukturované jádro s výbornou pevností na ohyb i tlak

Snadná zpracovávatelnost běžnými řezáky

100% ekologický materiál, likviduje se jako běžná lepenka

Hladký bílý povrch, na kterém velmi dobře drží inkousty

Nízká hmotnost i cena

www.hsw.cz

Kvalita, nízká cena a ekologické plus navíc.

Napište si o vzorek na product@hsw.cz.



Mluvící skla v New Yorku
Výstava Talking Glass měla vernisáž 17. června v Českém kulturním centru v New Yorku. Unikátní projekt je 

tvůrčím setkáním výtvarníka, architekta a designéra Bořka Šípka a výtvarníka, muzikanta a českého průkopníka 

hry na australský domorodý nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala. Díky objektivu Jana Williama Drnka vznikl 

i fotografický dokument, který zachytil tvůrčí proces vzniku čtyř originálních skleněných didgeridoo. A tak tento 

neopakovatelný zážitek můžete sdílet i vy. 

Didgeridoo je dechový hudební nástroj australských domorodců a patří mezi jedny z nejtypičtějších symbolů Austrálie. V tradiční 

podobě to je termity vyžraný dutý kmínek eukalyptu, který se po vyčištění dutiny opatří z užší strany náustkem zpravidla ze včelího 

vosku a technikou vibrujících rtů se rozezní. Výsledkem je táhlý nepřerušovaný bručivý tón bohatý na vyšší harmonické tóny. Jeho 

podoba však může být velmi vzdálená té tradiční. Ondřej Smeykal o něm říká, že je jedním z nejstarších nástrojů na světě a zároveň 

jedním z nejmladších na globální hudební scéně. Právě na jeho popud se Bořek Šípek pustil do tvorby tohoto nástroje ze skla. 

Talking Glass

Hudební nástroj, designový objekt, výtvarná instalace, živá performance, výstava fotografií… tak se dají ve stručnosti popsat 

roviny, v nichž se projekt Talking Glass odehrává. Od začátku roku 2010 vznikla řada čtyř originálních skleněných didgeridoo. 

Nástroje, jež dostaly jména Drak, Koště, Ryba a Strom, působí nejen krásou a energií čistého skla a silou Šípkovy bohaté fantazie, 

ale v Smeykalově hráčském podání i skvělými muzikálními vlastnostmi a ohromující rezonancí. 

Okamžiky inspirace

Projekt Talking Glass vznikl na popud Ondřeje Smeykala. Jeho zkušenosti spolu s výtvarnou kreativitou Bořka Šípka a řemeslným 

fortelem našich sklářů ukázaly nový pohled nejenom na samotné didgeridoo. Díky prezentaci v Českém centru v New Yorku 

a zasloužené bohaté publicitě přitáhl pozornost kulturní obce i k České republice. 

„Kombinací mistrovsky ztvárněného skla, což je velmi český materiál, a špičkového designu se dostávám velmi blízko individuálnímu 

pojetí prezentace nástroje původem z naprosto odlišné kultury,“ říká Smeykal, „tento projekt obohacuje celé spektrum pohledu 

na didgeridoo a já věřím, že Bořka Šípka a potažmo i celou oblast skleněného designu bude projekt vytváření hudebních nástrojů 

ze skla novým způsobem inspirovat.“

Proces vzniku, tvorby a prezentace zachytil objektiv fotoaparátu. Velkoplošné fotografie Jana Williama Drnka se staly součástí 

projektu. „Snažil jsem se přenést do fotografií tvůrčí atmosféru tohoto jedinečného projektu. Zachytit ducha i duši, kterou sklu 

vdechli všichni zúčastnění – výtvarník, hudebník a šikovní skláři,“ uvádí J. W. Drnek.

Dostane se i na Čechy

Po uvedení v New Yorku autoři plánují několik výstav po Spojených státech a Kanadě. Po návratu projektu zpět do České republiky 

bude výstava pokračovat v Praze.

  Vernisáž výstavy Talking Glass v New Yorku
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BOŘEK ŠÍPEK

Osobnost Bořka Šípka se formovala v různorodém kulturním prostředí. Po emigraci v roce 1968 vystudoval v Německu architekturu, 

souběžně s ní filozofii, ale jeho neklidná múza ho hnala nejenom z oboru do oboru, ale od roku 1983 prakticky i po celém světě. 

Dá se však říci, že sklo je materiál, který mu učaroval. A i když jeho díla najdeme v muzeích a galeriích celého světa, v roce 

1989 se vrátil domů a v Novém Boru založil sklářskou firmu. V roce 1990 byl jmenován profesorem architektury a designu a do 

roku 1998 působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Z různých ocenění patří k nejvýznamnějším titul Rytíř umění 

a literatury Francouzské republiky. Ve své pedagogické činnosti pokračuje jako děkan Fakulty umění a architektury Technické 

univerzity v Liberci. 

ONDŘEJ SMEYKAL

Absolvent Akademie Výtvarných Umění v Praze je velkým propagátorem hry na didgeridoo a v současnosti pořádá workshopy, 

přednášky a koncerty u nás i v zahraničí. Jeho hudební úspěchy charakterizuje dnes již stálá účast na známých evropských 

didgeridoo festivalech v Evropě, i zámoří...

Ondřej Smeykal nastoupil kdysi svou dráhu jako samouk a pro nedostupnost didgeridoo začínal své první pokusy s osvojením hry 

nacvičovat tehdy ještě na obyčejné papírové trubky používané k navinování koberců. Později se na necelý rok vydal do Austrálie 

za účelem studia aboriginského skalního malířství na univerzitě v Canbeře a studia hry na australský domorodý nástroj. Dnes se 

věnuje výhradně koncertním vystoupením, pořádá semináře výuky hry pro začínající i pokročilé a na základě úzkých kontaktů na 

australské výrobce zastává ve spolupráci s nimi i roli dovozce tradičních eukalyptových nástrojů.

JAN WILLIAM DRNEK

Jan William Drnek, absolvent technické kybernetiky, zakladatel a společník naší firmy, se v současnosti věnuje naplno fotografování. 

Jako odborník na color management a velkoplošný tisk si všechny fotografie zpracovává sám, tiskne i adjustuje. Kouzlo okamžiku, 

duch a duše snímaných lidí a objektů ve fotografiích Jana Williama Drnka právě díky preciznímu zpracování a velkoformátovému 

tisku získávají další nový rozměr. 

  L E G E N D A  
Jedna z legend o objevení didgeridoo praví, že jistý aboriginský mladík rozdělával oheň, 
a když hledal suché dříví, nalezl dutý kmínek eukalyptu. Zdvihl jej a všiml si spousty 
termitů pobíhajících v dutině nalezeného kousku dřeva. Mladíkovi bylo líto upálit 
bezmocné tvory a chtěl je vyfouknout z dutiny, kterou si sami vykousali. Přiložil rty ke 
kmínku, ale při prvním vydechnutí vzduchu do dutiny se ozval zvláštní vrnivý zvuk, který 
sice termity nevyhnal, zato ukázal lidem cestu k jednomu z prvních hudebních nástrojů.

  Zleva: J.W. Drnek, Bořek Šípek, Ondřej Smeykal



Mnoho produktů německé firmy Yellotools je 

inspirováno přímo signmakery. Zkušení aplikátoři, kteří 

vyvinuli různé pomůcky a „udělátka“ sami pro sebe, je 

dali k dispozici prostřednictvím firmy Yellotools všem 

výrobcům reklamy. Signmakeři jsou zkrátka komunita, 

kde lidé nemyslí jen na sebe.

lowrider – židle od yellotools

Lowrider byl jednoznačné inspirován praxí. Signmakerka 

Joan Malinowská požádala společnost Yellotools o vyvinutí 

židle, která by zabezpečovala pohodlné sezení a potřebnou 

mobilitu při lepení prahů a nárazníků automobilů. Sezení 

a polehávání na studené podlaze nikomu na zdraví nepřidá. 

Joana dlouho hledala v nabídce dílenských židlí model, který 

by jí při práci vyhovoval, ale žádný z nich nebyl dostatečně 

nízký.  

Pro konstrukční tým společnosti Yellotools to byla zajímavá 

výzva. Židle Lowrider není jen sedadlo na kolečkách, ale 

dostala do vínku i několik praktických detailů. Vzpomeňme 

jen na přídržnou destičku na magnetické klipy SpeedMags 

nebo odkládací misku na nářadí a drobné nástroje. Takto má 

aplikátor při práci vše potřebné po ruce a díky dimenzování 

pro „německé“ postavy se nikdo nemusí bát, zda je židle 

dostatečně pevná. Šéf firmy Yellotools není žádný hubeňour 

a židle ho unese hravě.

Pojezdová kolečka jsou bez výjimky německé výroby, protože 

jsou zárukou, že budou perfektně jezdit na každém podkla-

du. Toto tvrzení je vyzkoušené v praxi. To, že vývojáři svému 

produktu důvěřují, se odráží i ve vzkazu všem zákazníkům 

typu „udělej si sám“: Pokud již obětujete námahu a pracně 

seženete po obchodech potřebné díly, klidně nám zatelefo-

nujte – dáme vám k dispozici frézovací šablonu!

lowrider-exteNtioN

Dalším rozšířením populární židle Lowrider jsou tři velikosti 

hliníkových nástavců pro zvýšení sedací výšky. Výška sedací 

plochy bez nástavce je 12,5 cm. S nástavcem I pak 27,5 cm, 

s nástavcem II 37,5 cm a s nástavcem III 52,5 cm.

heavy holder

V centrále Yellotools skepticky vrtěli hlavou. To byla jejich 

první reakce na návrh stálého zákazníka Dirka Franzena, 

který přišel představit nástroj Heavy Holder. Když ho ale 

vyzkoušeli, byli všichni absolutně nadšeni. Myšlenka používat 

speciálně tvarovaná těžítka s plstí a gumou na uchopení 

je prostě geniální. Dirk svá těžítka dotáhl až k dokonalosti. 

Nabízená sada bezkonkurenčně šetří čas. Již není třeba lepit 

podklad na stůl a fixovat jeho polohu. Zpod Heavy Holderu 

nemá šanci nic vyklouznout a ani se posunout.

glasmag

Přeložený název této pomůcky má znít jako magnet na sklo. 

Důmyslný úchyt však drží i na plastech či kovech. Je to další 

z produktů vyrobených speciálně pro signmaking. Slouží jako 

pomůcka při aplikování dlouhých nápisů na tyto povrchy. 

Základ tvoří profesionální přísavka, na níž je přítlačné rameno 

s připevněnou pogumovanou přítlačnou plochou. Použití je 

jednoduché. Stanovíte správnou polohu a přitlačíte GlasMag. 

Pak sklopíte jeho rukojeti k sobě a přísavka se podtlakem 

„přisaje“ k povrchu. Následně stačí pás s nápisem umístit 

pod rameno GlasMagu a můžete se pustit do práce.

František Kavecký

Yellotools – pomůcky 
inspirované signmakery
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  1/ Židle Lowrider s nástavcem

2/ Glass mag – důmyslný úchyt pro použití na skle, plastu, kovu

  3/ Problém: Bolavá kolena a záda

4/ Řešení: Udělejte si konečně jednou pohodlí

5/ Fixujete si grafiku ke stolu přenoskou?

6/ Používejte raději propracovaná těžítka Heavy Holder!

7/ Zaměřit, držet a ještě značit současně? 

8/ Snadno a rychle to zvládnete sami

  9/ Propracovaná těžítka Heavy Holder

2

9
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 Šťastný majitel restaurace 

Sornkrit Thongalarm 

realizoval svůj sen

  V novém designu jsou 

i podnosy a nabídkové lístky. 

Vše se vytisklo na latexové 

tiskárně HP Designjet L25500.

  Restaurace v Bangkoku po 

„latexové“ kúře

Rekonstrukce restaurace
za jednu noc

S tvrzením, že latexová technologie je v současnosti 

nejvšestrannějším řešením pro velkoplošný grafický 

tisk, jste se již setkali na několika místech. Ukažme si na 

konkrétním příkladu, jak se dá těžit z její produktivity 

a všestrannosti. Dobré plánování a schopnost 

potisknout různé materiály přinesly nečekanou změnu 

jedné restaurace. Nový atraktivní vzhled se okamžitě 

promítl i do ziskovosti podniku.

Majitel restaurace Sornkrit Thongalarm měl sice podnik 

v lukrativní obchodní čtvrti Bangkoku, ale interiér tvořený 

tmavým dřevem a cementovou omítkou nebyl pro jeho hosty 

atraktivní. Podnik The Im Mee Pee Moon by Jakkajan restau-

rant’s bar prostě potřeboval důkladnou změnu.

„Dobré jídlo a pestrá nabídka prostě nestačily,“ vysvětluje 

Sornkrit Thongalarm. Frekvence lidí v okolí podniku byla vždy 

vysoká, podnik nabízel i připojení k internetu, ale strohý inte-

riér hosty nelákal. Východisko se tedy hledalo v atraktivním 

designu restaurace, ale nebylo možné obětovat delší čas na 

rekonstrukci. A tak zde sáhli po digitálním tisku.

řešeNí

Zadání bylo poměrně široké. Majitel chtěl nejen upravit 

interiér, ale toužil přilákat hosty i zajímavým zevnějškem 

a celkovým vybavením své restaurace. Důležité bylo i ekolo-

gické hledisko. Obrátil se proto na společnost Thamnaksilp, 

která se věnuje reklamním realizacím. Grafika byla nakonec 

vytištěna na několik materiálů. Kromě ekologických tapet 

HP PVC-free Wall Paper se uplatnily i fotopapíry, různé druhy 

bannerů a textil.

latexová techNologie od hP NaPlNila vize

Latexové inkousty od HP jsou velmi dobrým řešením pro 

venkovní i interiérové aplikace s krátkou pohledovou vzdále-

ností, protože nabízejí velmi dobrou kvalitu bez kompromisu 

v otázce trvanlivosti. Sathit Chaiyapatanaporn, výkonný 

ředitel společnosti Thamnaksilp, vysvětluje: „Tiskárna HP 

Designjet L25500 a latexové inkousty dovolují tisknout na 

mnoho druhů materiálů. Byl to velmi vhodný projekt, kde se 

mohla projevit všestrannost této technologie.“

Vyřešily se tak mnohé otázky. Nebylo potřeba malovat, 

hledat vhodné záclony a ubrusy ani řešit fasádu.

restaurace Pro milovNíky uměNí

Majitel restaurace jako zanícený milovník umění chtěl, aby 

se jeho restaurace stala galerií jeho kreseb i místem setkání 

jiných příznivců umění. Spojil se s dalšími dvěma umělci. Oh 

Futhog a muž s pseudonymem P7 svými kresbami naplnili 

majitelovy představy o modernosti a pohodlí. Sornkrit se 

proto rozhodl začlenit tyto zářivé grafiky do každého detailu 

renovace. „Chtěli jsme vytvořit něco jiného,“ vysvětluje 

Sornkrit, „technologii HP se podařilo dokonale zachytit náš 

nový design.“ Dodává, že společnost HP pomohla jako spon-

zor renovace tím, že darovala všechny inkousty a média.

okamžitý úsPěch

Pomocí latexové technologie HP namísto tradičních barev, 

tapet nebo textilií se změna vzhledu restaurace mohla usku-

tečnit bez omezení provozu. Významným faktorem je také 

absence jakéhokoli nepříjemného zápachu, který by mohl 

hostům překážet. Součástí nového designu byly i podnosy 

a nabídkové lístky a zástěry pro personál. Byly vytištěny také 

pohlednice a pozvánky oznamující nový design restaurace.

„Bylo úžasné zvládnout redesign za jednu noc,“ těší 

Sornkrita, „bylo to jako dostat novou restauraci mávnutím 

kouzelného proutku.“

Přišli Noví hosté

„Jsme velmi spokojeni se způsobem realizace. Podařilo se 

přilákat mnoho nových zákazníků. Bangkok navštěvuje hod-

ně cizinců a nabídka je zde velmi široká. Mnoho kolemjdou-

cích však podlehne zvědavosti a navštíví nás. Změna potěšila 

i věrné zákazníky restaurace. Celý proces byl pozoruhodně 

hladký. Jsem velmi spokojen s kvalitou tisku latexové tiskárny 

a mám plnou důvěru ke značce HP. Výsledek se ukázal ještě 

lepší, než jsme vůbec doufali,“ uzavírá Sornkrit.

František Kavecký



Začátkem listopadu byl náš sortiment obohacen 

o novou řadu magnetických fólií německé výroby. Rádi 

bychom se s vámi podělili o užitečné informace, které 

vám mohou při práci s těmito materiály pomoci.

Magnetické fólie mají ze své povahy úžasnou schopnost 

přilnout ke kovovým povrchům a pevně na nich držet 

i bez použití lepidla. Díky této vlastnosti jsou oblíbené 

pro aplikaci na dopravní prostředky a všude tam, kde se 

dá využít jejich magnetické vazby ke kovovému povrchu. 

Aplikovat magnetickou fólii je snadné a pohodlně to zvládne 

i nezaškolený řidič taxislužby, přesto je i u tohoto materiálu 

několik skutečností, které musíme vzít v úvahu, abychom 

vybrali ten správný typ pro použití. Při zpracování, aplikaci 

a používání magnetické fólie musíme navíc dodržet určité 

postupy, abychom se vyhnuli reklamacím. A to buď proto, 

že fólie z povrchu „spadne“, nebo kvůli poškození kovového 

podkladu, například zbrusu nové metalízy klientova vozidla.

skladováNí

Magnetické fólie je vhodné skladovat v suchém a čistém 

prostředí na rovném vodorovném povrchu, pokud jsou 

skladovány v roli, neměl by být průměr role menší než 10 cm. 

Nepřítelem magnetických fólií je vlhkost a prach.

Použití a aPlikace

Přesvědčte se, že lakovaný/navoskovaný kovový povrch je 

správně vytvrzený. Při aplikaci musí být magnetická fólie 

přikládána rovně po celé ploše, aby nevznikaly vzduchové 

kapsy, které omezují správnou přilnavost. Pozor na prolisy 

a výstupky na karoserii aut. Fólii neposouvejte po povrchu, 

aby nedošlo k poškrábání laku. Fólii před aplikací dobře očis-

těte, abyste ji zbavili případných prachových částic. Teplotní 

rozsah použití je od -20 ºC do +85 ºC. Fólie by neměla mít 

ostré rohy, doporučuje se zaoblení všech rohů do rádiusu 

1 cm. Míra zaoblení vychází z možností použité grafiky, ale 

obecně platí čím více, tím lépe. 

čištěNí a údržba

Fólii z povrchu snímejte pravidelně, abyste zabránili tvorbě 

vlhkosti a nečistoty mezi fólií a kovovým povrchem. K čiš-

tění používejte isoprophylalkohol nebo běžné detergenty 

a magnetickou vrstvu i kovový povrch pro umístění fólie 

vytřete hadříkem do sucha nebo jim umožněte dostatečně 

vyschnout. Při běžném provozu snímejte fólii z dopravních 

prostředků jednou týdně, u nových laků denně, jinak by 

mohlo dojít k otisku fólie do laku.

velikosti a barevNé ProvedeNí

Magnetické fólie se vyrábějí v síle od 0,25 mm do 2 mm. 

Čím je fólie silnější, tím vyšší je její magnetická síla. Zatímco 

nejslabší typy jsou vhodné pro statické aplikace a interiérové 

použití, na automobily je nutné použít alespoň sílu 0,85 mm, 

jinak by při rychlejší jízdě mohlo dojít k odlepení. Povrch 

fólie může být surový (hnědý), který je vhodný ke kašírování 

(polepu) potištěnými samolepicími fóliemi. Druhou možností 

je bílý povrch, určený pro polepení řezanou grafikou nebo 

přímý potisk. Na konkrétní zakázku lze dodat i fólie v základ-

ních barvách. Typické šířky jsou 0,615 m nebo 1 m.

Martin Melín, ředitel oddělení marketingu 

Kouzlo magnetických fólií

Drží i na plastu

Na často měněné tabule je systém magnetických štítků 

přímo ideální. Dříve bylo pro tyto účely nutné využívat 

drahé a těžké plechové tabule. Nyní je možné využít 

i KAPAdesky, PVC desky nebo hliníkové panely s výhodou 

nižší váhy a také libovolného rozměru. Tyto nemagnetické 

materiály pak stačí polepit speciální tzv. Ferrofólií, na které 

již budou držet všechny běžné magnety.

Barva Šířka (m) Návin (m) Síla (mm) Prodej Kč/bm Prodej Kč/m2 Prodej Kč/bm Prodej Kč/m2 

role role metráž metráž

hnědá 0,615 30 0,50 124 201 134 217 

hnědá 0,615 30 0,75 179 291 193 314 

bílá 0,615 30 0,60 163 266 176 287 

bílá 0,615 30 0,85 223 363 241 392 

bílá 1,000 10 0,85 400 400 432 432 

magNetické fólie v sortimeNtu hsw sigNall

  Ukázka drobného magnetického dárku od společnosti McDonald´s 

u příležitosti fotbalového šampionátu

  Kromě rychlého značení jsou magnetické fólie oblíbené pro výrobu 

drobných reklamních předmětů a suvenýrů
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Highendové laminátory Crest 

  Pro extrémně náročné 

aplikace, jako je dopravní 

značení tištěné na UV 

tiskárně, je profesionální 

laminátor nezbytný

  Fotografie highendové 

konstrukce laminátoru

  Výhody laminátoru Crest 

se projeví zejména při práci 

s rolovými materiály

Nabídku laminátorů naší společnosti obohatily stroje 

nizozemské firmy Crest. Jsou to vysoce profesionální 

stroje, které představují 20 let zkušeností svých 

zakladatelů v oblasti výzkumu, vývoje a výroby 

laminovacích a obráběcích strojů ze světa dopravního 

značení, průmyslu a polygrafie.  

V nabídce firmy HSW Signall se laminátory Crest objevily 

jako součást linek pro výrobu dopravního značení. 3M 

technologie pro potisk dopravního značení je založena na 

UV tiskárnách značky Durst. Pro zajištění vysoké požadované 

životnosti, kde se vyžaduje záruka až na dobu 12 let (v sign-

makingu nevídaně dlouhá doba), je potřeba kromě kvalitní 

laminace rovněž laminátor schopný zalaminovat UV tisk ve 

100% kvalitě. Na takovém dopravním značení se například 

nesmí objevit jakákoliv, byť jen minimální, stopa po silverin-

gu, a to ani pod lupou. Proto doporučuje firma 3M pouze 

laminátory Crest, laminátory, které svou kvalitou začínají 

tam, kde jiné končí. 

lamiNátory s řízeNím osového Posuvu

Jako příklad špičkové úrovně můžeme zmínit třeba dokonale 

spolehlivý roll-to-roll systém se speciálním řízením osového 

posuvu odvíjecích i navíjecích tyčí pro kompenzaci nestejno-

měrně navinuté laminace nebo laminovaného tisku, extrémní 

robustnost či highendovou konstrukci těchto laminátorů. To 

vše je jen pouhým začátkem obsaženým již v „entry level“ 

modelech. V dalších typech pak vývoj pokračuje ve formě 

vysoce produktivních zařízení s funkcemi automatického 

ořezu po laminaci, až osmi odvíjecími pozicemi na materiály, 

odřezávání jednotlivých archů z role v průběhu laminace bez 

zastavení stroje a dalších specializovaných prvků. 

zkušeNost se Prosadí

Firma Crest byla založena šesti bývalými pracovníky 

společnosti Sallmetall, která se zabývala výrobou vysoce spe-

cializovaných laminátorů pro maximálně zatížené provozy. Po 

akvizici Sallmetalu firmou Seal se na trhu objevil prostor pro 

laminátory mířící ještě výše, než je obvyklá produkce profe-

sionálních značek, jako je Seal či Neschen. Základním typem 

výrobce a zároveň ideálním typem pro signmakingové použití 

jsou modely Crest TS 1400/1600, které jsou díky modulové-

mu systému vysoce variabilní. Mohou tak obsahovat již výše 

zmíněné odvíjecí i navíjecí tyče s osovým posuvem, jeden či 

dva robustní vyhřívané válce, komfortní ovládání ze všech 

stran laminátoru, přesně nastavitelné řízení tlaku a další 

prvky. Ve vyšších modelech pak i zmíněné odřezávání nebo 

boční zařezávání krajů laminace. Laminátory Crest naleznete 

i v tak náročných provozech, jako je potahování tlakově cit-

livých LCD obrazovek. Vzhledem k ceně od 400 tis. Kč výše 

jsou tyto laminátory určeny hlavně pro velmi vytížené provo-

zy nebo velmi náročné aplikace. Další informace naleznete na 

webu výrobce www.crest.nl nebo na www.hsw.cz.

Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

Crest TS 1400/1600  

Tento laminátor dodáváme jako součást linky na výrobu 

dopravního značení. Byl speciálně vyvinut pro ochranu 

substrátů potištěných UV inkousty. Potřebné kvality 

laminace dosahuje díky kombinaci tepla a vysokého 

tlaku. 

Stroj pracuje bez vakuového přisávání a lze na něm 

laminovat desky, plechy a rolové materiály. Maximální 

tloušťka vkládaných materiálů je 5 cm.

Celý vývoj i výroba jsou realizovány ve vlastní továrně 

firmy v Nizozemsku. Model poskytuje vysokou reálnou 

rychlost výstupu (prakticky 5,5 m/min) a možnost 

pracovat s laminací navinutou do rolí s maximálním 

průměrem až 350 mm (14 palců). Maximální šířka 

laminování je podle modelu 1400 mm nebo 1600 mm. 

Elektronické nastavení přítlaku dovolí přesně nastavit 

pracovní tlak. Maximální pracovní teplota vyhřívaných 

válců je 135 °C.



Sun Chemical – důležitý výrobce 
(ne)originálních inkoustů

Společnost Sun Chemical je známá především jako 

přední světový výrobce barev pro obalový a sítotiskový 

průmysl. To, že se ve velkoplošném digitálním tisku 

s tímto brandem zatím často nesetkáváme, neznamená, 

že by Sun Chemical byl na tomto trhu nějakým 

nováčkem. Naopak, jako vedoucí výrobce na trhu UV 

inkoustů pro digitální tisk, udává tón ve vývoji této 

moderní technologie. S UV inkousty Sun Chemical se 

můžeme setkat například ve špičkových švýcarských 

tiskárnách SwissQprint Oryx a pod jiným jménem 

i u dalších předních světových značek.

Když jsme se v HSW rozhodovali, kterou značku vybrat 

jako alternativní k originálním inkoustům pro tiskárny 

střední třídy, padla volba právě na Sun Chemical. Používání 

alternativních inkoustů má několik důvodů. Prvním z nich je 

většinou výhodnější cena, protože přímý prodej není zatížen 

marží výrobců tiskáren. Dalším důvodem však může být 

i možnost poskytnutí náhradního inkoustu ve chvíli, kdy se 

objeví problém s kvalitou „originálního“ inkoustu. I k takové 

situaci může dojít a je lepší být na ni připraven. Před 

nasazením inkoustů Sun Chemical do praxe jsme absolvovali 

několik setkání s jeho produktovými manažery a proběhlo 

několikaměsíční testování inkoustů v našem showroomu. 

Praktické zkušeNosti

Pro test byly zvoleny inkousty Sun Chemical Streamline 

ESL, které patří do skupiny eco solventních inkoustů. Byly 

zkoušeny v tiskárně Mutoh ValueJet 1614, což je moderní 

piezotiskárna o šířce tisku do 164 cm. Tato tiskárna originálně 

používá eco solventní inkousty Mutoh Eco Ultra v kazetách 

po 440 ml. Testované Sun ESL inkousty však byly nejprve 

dodány v lahvích po 1 l, proto byla tiskárna ještě doplněna 

velkoobjemovými zásobníky inkoustu, tzv. bulk systémem, 

který firma Sun pro tyto tiskárny také nabízí. 

Tisk náhradními Sun ESL inkousty se během delšího testování 

ukázal jako bezproblémový. Provoz stroje je stejný jako 

s originálními eco inkousty Mutoh, tedy s minimální údržbou. 

Tiskárnu lze po zapnutí ihned provozovat, nevadí ani několi-

kadenní odstavení z provozu. Pokud přece jen dojde po delší 

době bez provozu k zaschnutí několika trysek, lze 100% stav 

obnovit krátkou cca 1minutovou procedurou čištění pomocí 

tlačítka na panelu tiskárny.

Barevnost tisku je shodná s originálními inkousty, pouze na 

několika potiskovaných médiích byl malý barevný posun, 

který lze odstranit rekalibrací pomocí softwarového ripu. Na 

rozdíl od originálního inkoustu jsou ESL inkousty více cítit, 

i když dle údajů výrobce není zápach nijak škodlivý zdraví.

Nově jsou Sun ESL inkousty dodávány také v kazetách po 

440 ml, které jsou vhodnější pro provozy s menším objemem 

tisku. I s těmito kazetami v současnosti ověřujeme dlouhodo-

bý provoz v našem showroomu.

základNí Parametry

 SunChemical ESL je alternativní eco solventní inkoust pro 

tiskárny ValueJet, Blizzard a Rockhopper II a 3. 

 Je k dispozici v lahvích po 1 l, barvy CMYK, k dispozici je 

také čisticí kapalina 1 l. 

 K inkoustu jsou dodávány čipy Mutoh kompatibilní 

o kapacitě 440 ml, které fungují s aktuálními verzemi 

firmware. 

 Inkousty jsou v HSW testovány ve VJ1614 se Sun 

Streamline bulkem již od března 2010. Stroj je provozován 

jako eco solventní, tedy lze jen zapnout a vypnout bez 

jakékoli další údržby. Při vypnutí po dobu přibližně pěti dnů 

stačí na oživení stroje jedno strojní čištění. Z hlediska údržby 

tedy inkousty mají vlastnosti originálních Mutoh eco ultra 

inkoustů. 

 Inkousty jsou cítit více než originální Eco solvent ULTRA, 

po stránce zdravotní nezávadnosti jsou na tom stejně jako 

Eco solvent ULTRA. Tisky jsou lihuodolné (Eco ULTRA není). 

Václav Poselt, technický specialista

oddělení marketingu HSW Signall

  Svět polygrafie se skládá ze čtyř základních barev CMYK. Někdy se 

nemusí ani míchat a přece vznikne umělecké dílo.

  Inkousty Sun Chemical jsou k dispozici v lahvích i v kazetách 

umožňujících nejjednodušší možnou výměnu

S použitím alternativního inkoustu jsou samozřejmě 

spojena i rizika. Výrobce tiskárny zaručuje funkčnost 

tiskového systému se svým, tedy originálním inkoustem 

a v případě problému, například s tiskovou hlavou (opět 

originální, prodanou výrobcem tiskárny), nastupuje 

standardní proces reklamace. V případě, že do systému 

tisková hlava–inkoust–autorizovaný servis vstoupí nějaký 

neoriginální prvek, výrobce tiskárny tuto reklamaci 

zamítne a nenese za ni odpovědnost. Proto je dobré 

zvolit takový systém, který poskytuje dostatečnou stabi-

litu a důvěru a byl odzkoušen v praxi. To je zároveň také 

hlavní prioritou řešení, které nabízí HSW Signall.
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Inkousty Mutoh MS Ultra
třetí generace

Společnost Mutoh uvedla na trh třetí generaci MS 

Ultra pro své tiskárny Mutoh Blizzard, Spitfire 65/90 

Extreme a Spitfire Extreme 100. Další vývoj a výzkum 

promítnutý do těchto mild solventních inkoustů přináší 

vyšší produktivitu a efektivnější tisk. 

„Naše nové inkousty MS Ultra byly vyladěny speciálně pro 

tiskárny modelové řady Spitfire Extreme a Blizzard, kde 

nabízejí nejvyšší úroveň kvality obrazu a spolehlivosti tiskár-

ny,“ uvedl Arthur Vanhoutte, prezident Mutoh’s European 

Operations, při prezentaci této novinky. Inkousty MS Ultra 

podle něj nabízejí vynikající stabilitu a zajištění nepřetržitého 

tisku po delší dobu. Ve srovnání se stávající generací mild 

solventních inkoustů Plus, nabízejí uživatelům MS Ultra ještě 

širší kompatibilitu médií a vyšší výkon.

vyšší uživatelský komfort a efektivita

Nové inkousty Mutoh MS Ultra mají delší trvanlivost – až 

18 měsíců. Jejich uživatel si usnadní práci, protože vyžadují 

méně údržby. Stačí ji dělat jen jednou týdně. Co je však pod-

statné, nevyžadují denní tisk, jak je obvyklé u starších gene-

rací mild solventních inkoustů. Nové barvy jsou k dispozici jak 

pro nové, tak pro již instalované tiskárny. Inkousty MS Ultra 

neobsahují škodlivý cyklohexanon ani NMP komponenty. 

Dodávají se v kazetách 440 ml, i v lahvích o objemu 1000 ml. 

A jaká je cena výtisku? Tisk metru čtverečního typické grafiky 

s rozlišením 720×720 dpi a pokrytím 76 % plochy přijde 

na 0,92 eura. Inkousty jsou vhodné pro vnitřní i venkovní 

komerční tiskové aplikace. Venkovní UV životnost je tři roky 

bez laminace, která tuto dobu může ještě prodloužit. Rovněž 

se doporučuje laminovat grafiky, jež budou mít mechanicky 

namáhaný povrch

vysoká komPatibilita s médii 

Tyto unikátní inkousty mají chemicky kontrolovanou velikost 

kapek. To jim zajišťuje rovnoměrné schnutí a dobrou přilna-

vost k povrchu velmi široké palety samolepicích fólií a jiných 

flexibilních médií. Chemicky kontrolovaná kapka poskytuje 

tiskový bod přesnějšího tvaru i při vyšších rychlostech tisku. 

Uživatel tak může za hodinu vytisknout větší plochu ve 

fotokvalitě. Inkousty nabízejí vynikající barevný gamut a neo-

vlivňují lesk materiálu. S jakými rychlostmi lze tedy s inkousty 

MS Ultra počítat? Pro vysoce kvalitní tisky se výrobní rychlost 

dostane na úroveň až 16,5 m²/h (Spitfire Extreme 65), 

36 m²/h (Blizzard 65) a 42 m²/h (100 Spitfire Extreme).  

bulk systém  

Pro zákazníky, kteří tisknou velké objemy a potřebují zvýšit 

komfort obsluhy použitím větších zásobníků inkoustu, je tu 

originální Mutoh’s Bulk Ink Refill System (BIS). Je konstruován 

tak, aby se mohl snadno umístit na samotnou tiskárnu 

a nepřekážel v práci. Systém plováků uvnitř lahví zajišťuje 

konstantní tlak inkoustu v tiskové hlavě. Lahev v zásobníku 

lze snadno doplnit i během tisku. Ve srovnání s jinými bulk 

systémy je řešení od Mutohu velmi úsporné, pokud jde 

o velikost.

techNologie i²

Systém prevence bandingu, známý jako i² Intelligent 

Interweaving, zajišťuje spolu s novými inkousty velmi dobré 

výsledky tisku i v režimech s vysokou rychlostí tisku. S insta-

lovaným firmware všech výše uvedených tiskáren si inkousty 

MS Ultra výborně rozumějí.

František Kavecký

  Ve srovnání se stávající 

generací mild solventních 

inkoustů Plus, nabízejí 

uživatelům MS Ultra ještě 

širší kompatibilitu médií 

a vyšší výkon

Typ inkoustu Pro tiskárny Balení Objem (ml) Ceníková cena bez DPH

Mutoh Eco solvent ULTRA Eco solvent cartridge 440 2 690 Kč

Mutoh MS Plus Mild solvent cartridge 440 1 850 Kč

Mutoh MS ULTRA Mild/Eco solvent cartridge 440 1 850 Kč

Sun ESL Mild/Eco solvent cartridge 440 1 490 Kč

Mutoh MS Plus Mild solvent láhev 1 000 2 990 Kč

Mutoh MS ULTRA Mild solvent láhev 1 000 2 990 Kč

Sun ESL Valuejet Pack Eco solvent láhev 1 000 2 340 Kč

Sun ESL Blizzard Pack Mild solvent láhev 1 000 1 970 Kč

srovNávací ceNová tabulka



Automatizace výroby 
samolepek pomocí Onyxu X10

V dnešní době snad každý uživatel 

velkoformátové tiskárny a řezacího 

plotru řešil úkol, jak vyrobit sadu 

samolepek s ořezem. Onyx k tomu 

nabízí samostatný program Onyx 

CUT-Server, který slouží pro 

ovládání řezacího plotru. 

Pro CUT-Server ovšem musíme pomocí 

standardního Onyxu připravit vhodná 

data. Není to složité, zvolíme typ pou-

žitého řezacího plotru, připravíme data 

k tisku obsahující i řeznou konturu 

a Onyx během tisku sám doplní značky 

pro optický systém řezacího plotru 

a zároveň s tiskem připraví vektorová 

data pro program CUT-Server. 

Onyx X10 tuto práci dále usnadňuje 

pomocí dvou významných změn:

 nastavení pro řezání obrysů se pře-

stěhovalo do vlastností každé zakázky 

a zároveň je možné ho přednastavit 

v šabloně;

 ve frontě zakázek k tisku je nový 

sloupec Řezání obrysů a při sesku-

pování zakázek k tisku jsou zvlášť 

seskupeny úlohy s vybraným plotrem 

ze sloupce Řezání obrysů.

Nově je tedy možné připravit si šab-

lonu pro motivy s ořezem a následně 

automaticky seskupit různé motivy pro 

ořez, dohromady je vytisknout a vyře-

zat. Ukážeme si to na příkladu výroby 

tří různých samolepek s ořezem. 

Praktické využití

Například potřebujeme vytisknout 

a vyřezat zhruba po stovce kusů dvou 

typů malých kruhových motivů a také 

jeden kus velkého polepu na auto 

složeného ze dvou dílů. Nejprve si vyrobíme novou šablonu 

pro tento typ práce.

krok 1

V Konfiguraci tiskárny vytvoříme novou šablonu Ořez 

Summa, kde nastavíme typ řezacího plotru, název barvy pou-

žité pro řeznou konturu a případně ještě přidáme ořezový 

rámeček (vhodné pro panelované motivy).

krok 2

Pomocí této šablony otevřeme dva první malé motivy, 

odškrtneme (zrušíme) otevření do Preflightu pro rychlejší 

   Název barvy použité pro  

ořezovou konturu

   Pro výrobu samolepek 

v kancelářském prostředí 

je přímo ideální latexová 

tiskárna HP DJ L25500

  Krok 1 – vytvoření nové 

šablony

  Krok 2 – otevření motivů 

pomocí šablony



zpracování a motivy se rychle vyripují.

krok 3

Pak otevřeme motiv 3 do Preflightu 

a nastavíme si parametry pro pane-

lování. U tohoto motivu zaškrtneme 

i volbu Ořezová cesta okolo grafiky pro 

uzavření řezů u panelovaného motivu.

krok 4

Ve frontě zakázek k tisku si u každého 

motivu nastavíme požadovaný počet 

kopií a zkontrolujeme umístění motivů 

na ploše fólie k tisku, pak odstartuje-

me tisk. Po dokončení tisku se automa-

ticky vygenerují data pro řezací plotr 

s optickým sesazovacím systémem.

krok 5

V programu CUT-Server otevřeme vytvořená data 

k řezání, založíme potištěnou fólii do plotru a prove-

deme ořez.

Václav Poselt, technický specialista

oddělení marketingu HSW Signall

  Nejlevnějším rešením pro 

přesný ořez samolepek jsou 

plotry Summa

  Krok 3 – otevření motivu 

do Preflightu

  Krok 4 – nastavení 

počtu kopií a kontrola 

umístění motivů na ploše

  Krok 5 – otevření 

vytvořených dat v řezacím 

programu CUT-Server

  Pro ořez silnějších 

materiálů, jako je karton, je 

nutný deskový plotr
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Společnost Model Obaly, a. s., Opava je jedním z 

největších výrobců obalů v České republice. Asi před 

rokem se její vedení rozhodlo oslovit i segment trhu, 

který nebylo možné obsloužit klasickou analogovou 

technologií, a firma investovala do digitální tiskárny 

Durst Rho 700 Presto. Dnes je jasné, že to byla efektivní 

investice.

Rok je dostatečně dlouhá doba na zhodnocení přínosu nové 

technologie. Při spuštění linky měla firma ambice kromě 

výroby vlastních vzorků spustit i malosériovou a kusovou 

výrobu produktů z kartonu a vlnité lepenky. Jak se tyto 

ambice naplnily?

„Prakticky každý den začíná směna tiskem vzorků obalů z 

naší analogové produkce,“ vysvětluje Ondřej Pagáč, tech-

nolog obalů společnosti Model Obaly. Možnosti digitálního 

tisku se naučily využívat všechny závody koncernu Model 

v České republice a designéři i konstruktéři mají v rukou 

velmi efektivní nástroj. Tiskárna umožňuje vytvářet i simulaci 

tisku a lakování na metalických fóliích, kterými se s oblibou 

zušlechťují obaly v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. 

Díky věrným vzorkům lze s klienty komunikovat mnohem 

efektivněji. Podstatnou část produkce však tvoří externí 

zakázky malých sérií obalů a stojanů.

výroba stoJaNů

Podpora prodeje v podobě prodejních stojanů se v 

současnosti rozšířila do té míry, že ji můžeme chápat jako 

nevyhnutelnou součást péče o značku a produkt. Poptávka 

pro kusovou a malosériovou výrobu přichází z několika 

zdrojů. „Lineárně roste skupina zákazníků, kteří si nechají 

vyrobit malé série svých prodejných stojanů,“ vysvětluje 

Pavel Matýsek, vedoucí prodeje a člen vedení závodu Model 

Obaly. „Významnou složku tvoří výroba kusových stojanů a 

atypických konstrukcí pro účely výstavnictví. My sami jsme se 

rozhodli touto cestou vytvořit naše expozice na oborových 

výstavách. Kromě efektu úspory nákladů na realizaci to dává 

prostor pro prezentaci potenciálu našich kreativců.“

hlad Po dárkových baleNích

Dárky jsou velmi citlivou oblastí. Ve světě obchodu je to ještě 

složitější, hledá se správný mix vyjádření úcty, dostatečné 

hodnoty a osobní vazby. 

„Velmi se nám osvědčil náš loňský krok,“ pokračuje Pavel 

Matýsek, „našim partnerům jsme odevzdali vánoční dárky ve 

speciálně navrženém obalu. Od té doby se na nás obrací vět-

šina z nich se žádostí o výrobu exluzivních malých sérií obalů 

na dárky.“ Právě obal totiž dokáže vnést prvek osobní vazby, 

který je tak důležitý v korektních obchodních vztazích.

všestraNNost Je důležitá

„Všestrannost tiskárny Durst Rho 700 Presto je velmi důležitá 

pro nabídku nových služeb,“ zdůrazňuje Ondřej Pagáč. 

„Vzhledem k naší hlavní výrobě je jasné, že valná většina 

tisků se realizuje na bílou vlnitou i hladnou lepenku a karton. 

Využití bílé barvy pomáhá simulovat grafiku na přírodní 

lepence. Lakování se s oblibou využívá pro efektní parciální 

motivy, ale využili jsme ho i k ochraně menších sérií obalů. 

Zákazníci se stále ještě učí, co všechno mohou od Dusrtu 

očekávat. Tiskli jsme už i samolepicí fólie, etikety a stále 

častěji simulujeme potisk stříbrné metalické fólie.“

krize se NeProJevila

Podle Pavla Matýska je propagace pro všechny firmy nutná 

v čase růstu i poklesu. „Využití technologie digitálního tisku 

má u nás lineárně rostoucí tendenci, a tak jak se využívá 

její potenciál v našich závodech v rámci koncernu, učí se ji 

využívat i naši zákazníci. V průběhu roku jsme již několikrát 

museli pracovat v dvousměnném provozu a zejména teď 

před Vánocemi se rychle množí objednávky na speciální VIP 

série dárkových obalů. Nemáme zatím tuto technologii zálo-

hovanou jinou tiskárnou, ale Dusrt se projevil jako spolehlivá 

technologie a HSW Signall je odpovědným partnerem neje-

nom jako dodavatel, ale i jako poskytovatel servisní péče,“ 

uzavírá Pavel Matýsek.

František Kavecký

  Durst Rho 700 Presto nainstalovaný v prostorách společnosti Model 

Obaly, a. s.  

  1–6/ Možnosti UV technologie prezentované mimo jiné na veletrhu 

obalového průmyslu FachPack v německém Norimberku (obr. 4)

  VIP dárkový obal 

Efektivní investice 
do tiskárny Durst 

4

5

6
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MACtac Glass Decor 700 – 
dekorace s nádechem luxusu

Samolepicí materiály imitující pískované nebo leptané 

sklo jsou tradiční součástí nabídky materiálů pro 

signmaking. Jejich obliba přivádí výrobce k dalším 

a dalším vylepšením. Jednou z takovýchto inovací bylo 

zavedení pískovaných fólií s barevným nádechem.

V nabídce HSW Signall zastupuje samolepicí fólie imitující 

pískované sklo tradiční značka Multi-Fix řady 5600 a její 

sesterská značka MACtac Glass Decor. Již dříve jsme si zde 

podrobněji představili řadu Glass Decor 600 obsahující čtyři 

druhy vzorovaných mléčných polyesterových fólií, které uspo-

ří čas věnovaný plotrování a separování pravidelných motivů.

mactac glass dekor 700

Součástí skupiny Glass Decor je také řada 700, která 

obsahuje celkem sedm druhů „pískovaných“ fólií pro řezání 

na plotru i celoplošný polep skla. K dispozici jsou dvě bílé 

fólie označené Dusted a Frosted. První typ je velmi jemně 

pískovaný, hladký a více průhledný než typ Frosted, který má 

výrazněji strukturovaný povrch. Pět dalších variant jsou různé 

barevné odstíny varianty Frosted. Jde o pobřežní modrý, 

osvěžující mátový Mint, jiskřivý žlutý, romantický růžový 

a luxusní zlatý odstín.

výroba a životNost

Fólie jsou vyrobeny ze špičkové, 80 µm silné polymerické 

PVC fólie. Jejich luxusní barevný nádech dodá dekorované 

ploše tu pravou atmosféru. Způsob výroby těchto filmů 

garantuje stabilní a rovnoměrné prosvícení, přičemž vertikál-

ně aplikovaná fólie má garanci životnosti pět let. 

Richard Bachora, produktový manažer  HSW signall

Motivace z Ukrajiny

Východní trhy jsou ve střední Evropě často 

podceňované. Naše zkušenosti z let nedávno minulých 

nejsou příliš pozitivní, ovšem zájem velkých světových 

společností o tyto trhy by nás měl přesvědčit, že není 

dobré je ignorovat. Například je zde patrný pozitivní 

vztah k progresivním technologiím, a tak se mnohý 

signmaker může inspirovat i na východě od našich 

hranic.

Za jednu z takových progresivních firem můžeme považovat 

kyjevskou firmu Sterxs (www.sterx.kiev.ua). Zabývá se 

výrobou posuvných dveří se specializací na jejich individuální 

grafické zpracování. Na uvedených webových stránkách je 

možné najít mnoho námětů pro tento typ aplikace. Valná 

většina návrhů působí zcela jinak, než je obvyklá představa 

českého člověka o ukrajinském vkusu. Najdete zde pěkné 

a uměřené grafiky s květinovými vzory, jednoduchými 

kresbami či rytinami nebo zajímavé orientální motivy. Pro 

potisk výplní si firma pořídila vlastní tiskový stroj Durst Rho 

700 Pro a začala pracovat přímo s koncovými uživateli. 

Zavedením systému individualizace výrazně zvýšila svůj 

obrat, ale i ziskovost a nadále hlásí růst poptávky. I toto 

může být pro české tiskaře příkladem, jak se vymanit 

z nesmyslně náročného boje o minimální profit při prodeji 

běžného tisku na metry čtvereční. 

Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

  Aplikace fólie Dusted

  Řada MACtac Glass 

Decor 700 obsahuje celkem 

sedm druhů „pískovaných“ 

fólií pro řezání na plotru 

i celoplošný polep skla.

  Několik odstínů fólií 

Frosted

  Aplikovaná bílá fólie 

Frosted

  Fotografie, které jsme 

měli k dispozici patří 

dle našeho názoru spíše 

k těm méně zdařilým, 

na zmíněných webových 

stránkách však naleznete 

i uměřenější aplikace



Spoločnosť Hi-Reklama z Košíc v septembri 

nainštalovala pre svoju divíziu Výroba reklamy UV 

tlačiareň Durst Rho 750. Na naše otázky v rozhovore 

o skúsenostiach a dôvodoch pre jej výber odpovedal 

Róbert Probstner, Managing Director spoločnosti 

Hi-Reklama. Projekt bol spolufinancovaný 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná 

os Inovácie a technologické transfery) v rámci Schémy 

na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých 

technológií v priemysle a v službách.

Prečo ste sa rozhodli pri výbere novej technológie pre 

značku Durst?

Vzhľadom na to, že ide o pomerne zásadnú technologickú 

inováciu našej divízie veľkoformátovej tlače, pristúpili sme 

k výberu veľmi svedomito. Môžem povedať, že sme obetovali 

veľa času monitoringu aktuálne dostupných technológii na 

trhu a následnej analýze možného vývoja tejto veľmi dyna-

micky sa rozvíjajúcej oblasti. 

Naša spoločnosť sa nestotožňuje s praktikou nakupovania 

ojazdených a morálne zastaraných strojov, prinesených zo 

zahraničia, ktoré síce vyjdú lacnejšie, avšak kvalita je potom 

na strane porazených. 

Naopak, v súlade firemnou filozofiou prinášať špičkovú high-

end technológiu aj na Slovensko, sa snažíme implementovať 

progresívne riešenia najúspešnejších svetových výrobcov. 

Inými slovami - radšej investujeme o niečo viac, ako by sme 

mali potom riešiť kompromisy.

Vybrali ste si tlačiareň Durst Rho 750, ktorá je v súčas-

nosti najflexibilnejším UV strojom na svete. Čím vás 

táto tlačiareň oslovila?

V roku 2008 som mal možnosť vďaka spoločnosti HSW 

zúčastniť sa prehliadky výrobných závodov Durst v Lienzi 

a v Brixene. Bol to úžasný zážitok, kde sme mali príležitosť 

porozumieť prístupu tohto popredného svetového výrobcu 

UV tlačových technológií a kde sme ocenili najmä sofisti-

kované inovatívne riešenia a do detailov premyslený dizajn 

tlačiarní Durst. 

Mali sme možnosť hovoriť priamo s konštruktérmi, ktorí nám 

objasnili technické detaily a až tam sme pochopili, v čom 

spočíva technologický náskok, jedinečnosť a komparatívna 

výhoda týchto zariadení. Oslovila ma najmä kvalita tlače 

nových proprietárnych hláv Quadro Array, vysoká produktivi-

ta, ale najmä jej seriózna konštrukcia a robustné prevedenie. 

Viem, o čom hovorím, pretože v minulosti sme už mali 

nainštalovanú veľkoformátovú UV tlačiareň od iného výrobcu 

za veľmi príjemnú cenu. Kvalita tlače bola síce postačujúca, 

išlo  však o zariadenie skôr jednoduchšej konštrukcie, ktoré 

nevydržalo zvýšený nápor zákaziek. 

Čoskoro sa ukázalo, že ak chceme preniesť významnú časť 

našich veľkoformátových tlačových produkcií zo solventných 

technológií na modernejšiu UV alternatívu, musíme pri 

objeme našej produkcie a dvojzmennej prevádzke zaloviť 

v celkom iných vodách. 

Tlačiareň Durst Rho 750 je iná liga. Je to produkčné zariade-

nie konštruované na prevádzku 24/7.

Priemyselné tlačiarne sú v drvivej väčšine inštalované 

v konfigurácii CMYK. Vy ste sa rozhodli pre konfigurá-

ciu CMYKlclm spolu s bielou farbou a lakom. Prečo ste 

sa rozhodli pre vyššiu výbavu?

Jednoznačnou motiváciou bolo dosiahnuť najvyššiu kvalitu 

tlače a tiež schopnosť tlačiť na neštandardné materiály.

Ako sa vďaka inštalácii tejto technológie zmenili služby 

ponúkané vašou spoločnosťou?

Dnes omnoho viac využívame možnosť tlače priamo na 

doskové materiály, čím sa významne skrátil produkčný cyklus.

Čo vaši zákazníci najviac oceňujú?

Kvalitu tlače a schopnosť potlačiť nové neštandardné nosiče 

a ekologicky vyhovujúce výstupy.

Na aké aplikácie najčastejšie využívate Durst Rho 750?

Všetky výstupy na rigidné materiály – tlač na PVC dosky, 

sklo, akrylát, kompozitné materiály, textil, kartón, ale aj tlač 

na fóliu, či papier...

Prekvapila vás niečím táto tlačiereň?

Áno. Prekvapili ma fantastické výstupy na sklo, najmä v kom-

binácii s bielou farbou!

Ako ste spokojní s tlačiarňou?

Tlačiareň bola nainštalovaná iba začiatkom septembra a zati-

aľ sme ňou nadšení.

František Kavecký

Durst Rho 750 v Košiciach

  Priama tlač na doskové materiály významne skrátila produkčný 

cyklus.

  1/ Durst Rho 750 si poradí aj s takto štruktúrovaným povrchom

2/ Prostriedky POS/POP sú dnes žiadaným artiklom

3/ Vysoká kvalita a žiarivé farby pre podsvietenú grafiku
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2
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Na prestižním veletrhu SGIA 2010, který se konal 

12.–15. října 2010 v Los Angeles, obdržela automatická 

řezačka Fotoba XLD 170 ocenění Produkt roku 2010 

v kategorii Dokončovací zařízení. Je to dobrá zpráva 

i pro naše poskytovatele tiskových služeb. Značka 

Fotoba má totiž pevné postavení i u nás.

Dodavatelem technologií Fotoba na český a slovenský trh 

je naše společnost. Jejich přínos pro zvýšení produktivity 

a snížení zmetkovitosti v dokončovacím procesu představila 

poprvé již v roce 2003.

Nový model Fotoba XLD 170 je ze všech řezaček 

nejflexibilnější. Řezačka je velmi důmyslně navržena nejen 

z hlediska automatizace procesu načtení ořezových značek 

a procesu řezání, ale i z hlediska snadné obsluhy. Kromě 

hlavního ovládacího panelu má tento model základní 

ovládací prvky i ve střední části řezačky orientované tak, aby 

byly v dosahu člověka stojícího za strojem. Díky nožnímu 

spínači tak po zácviku dokáže i skutečně velké objemy tisků 

velmi rychle zpracovat jen jeden člověk. 

automatické řezáNí v osách „x“ i „y“

Stroj automaticky řeže podle značek v osách „x“ i „y“. 

Zvládá řezání rolí i archů a řezačka dokáže kompenzovat 

křivé založení média stejně jako průběžné ubíhání špatně 

navinuté role. Stroj automaticky pomocí čtení značek v obou 

osách kompenzuje řez k okraji tištěného obrazu. Vychýlení 

horizontální roviny vyrovnává natočením řezné hrany 

pracovního stolu v příslušném úhlu. Ve vertikálním směru 

se optické čidlo drží hrany obrázku. Nejmenší rozestup mezi 

dvěma vertikálními řezy je 28 cm.

Fotoba XLD 170 zvládne většinu flexibilních médií až do 

tloušťky 0,8 mm, ať už jde o polykarbonát, fotografický 

papír, vinyl, samolepicí vinyl, PVC, filmy, plátno nebo 

laminované či zapouzdřené tisky.

Pro rozpoznání různých typů ořezových značek optickým 

systémem je lze načíst do paměti řezačky, takže při 

formátování výtisků ze stejné tiskárny se pouze zvolí 

zapamatovaný typ značek a začátek práce se ještě urychlí. 

O přesnost s odchylkou pouze 1 mm se starají krokové 

elektromotory.

František Kavecký
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Expolinc Case & Counter

Švédský výrobce prvotřídních prezentačních systémů 

přišel v tomto roce s několika novinkami. Jednou z nich 

je i Expolinc Premium Case & Counter, který si během 

šesti měsíců získal srdce zákazníků v celém světě.

Expolinc Case & Counter je robustní, a přitom lehký pře-

pravní box vyrobený ze stejného materiálu jako nárazníky 

automobilu. Spolehlivě ochrání všechny součásti vaší mobilní 

prezentace, vejdou se do něj systémy RollUp, celá stěna 

PopUp Magnetic nebo spousta katalogů a vzorků. Ale 

tím jeho funkce zdaleka nekončí. Když si vybalíte všechny 

potřebné věci z boxu, otočíte jej o 90 ° a opatříte svrchní 

deskou a grafickým panelem, získáte rozměrný prezentační 

stolek luxusního vzhledu. A nechybějí ani dvě pevné vnitřní 

poličky na katalogy a letáky.

Svrchní deska se vyrábí ve dvou provedeních – jako imitace 

dubového dřeva nebo mramoru. Na stolek se upevňuje 

pomocí čtyř jednoduchých páček skrytých uvnitř kufru a 

perfektně drží. Grafický panel, který obepíná celý systém, je 

vhodné tisknout na materiály, jako je RollUp PET 150 S nebo 

PopUp PET 350 S. Uchytí se pomocí suchého zipu.

Stolek i svrchní deska se prodávají zvlášť, lze je tedy libovolně 

kombinovat. Základní cena tohoto univerzálního stolku 

včetně svrchní desky je 18 270 Kč + DPH. 

Richard Bachora, produktový manažer  HSW signall

Fotoba XLD získala titul Produkt roku 2010

  Case & Counter je 

vhodný pro transport 

různých display systémů

  Suchý zip

  Pohled zezadu

  Základní balení

  Automatická řezačka 

Fotoba XLD 170 získala na 

veletrhu SGIA v Los Angeles 

ocenění Produkt roku 2010 

v kategorii Dokončovací 

zařízení



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 • HSW Publicity, Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Prosadit se v reklamě je stále obtížnější?
 HP Scitex FB 500 přináší rychlý a vysoce kvalitní tisk

 na prakticky všechna rolová a desková média.

 S komforní obsluhou a malými nároky na pracovní prostor.

Brilantní tisk na různé druhy materiálů 

Robustní konstrukce a elegantní design

Nízké tiskové náklady

Přesný posun materiálu nekonečným pásem

Příjemná obsluha prostřednictvím LCD displeje

Automatické systémy testování a údržby tiskových hlav

www.hsw.cz

Vytvořte si více příležitostí

Tento stroj je součástí HSW Printshop showroomu. Pro předvedení pište na produkt@hsw.cz.


