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V rámci pfiípravy na velké podzimní
pfieãíslování telefonních linek v âeské
republice se âesk˘ Telecom pustil do
modernizace své sítû i tady u nás v Praze 4
– Modfianech. Tak se nám od 24. kvûtna
2002 od 13:00 hod. nedovoláte. Nová
ãísla budou v provozu od pondûlí 27.
kvûtna od 8:00 hod.

Souãástí pfiestavby sídla na‰í spoleãnosti byla
i modernizace telefonní ústfiedny. Ta v‰ak
sama o sobû nemohla v rámci analogového
pfiipojení dûlat zázraky. Po napojení na digi-
tální komunikaãní síÈ se ale komunikaãní
standard dostane mnohem v˘‰.

Na recepci na ãíslo 02/ 4102 94 11 se teì
pfiipojí souãasnû aÏ osm pfiicházejících
hovorÛ. Neznamená to v‰ak, Ïe v‰ech osm
bude vybaveno souãasnû. To by ani pfii
nejvût‰í snaze na‰e kolegynû Kvûta
RoÏníãková se sv˘ma dvûma rukama a
dvûma u‰ima nezvládla. Proto jsou
pfiicházející hovory podrÏeny a vybavo-
vány postupnû v pofiadí. Pfiístupová
kapacita není omezována odcházejícími
hovory, které ústfiedna smûfiuje pfies jiné
telefonní linky. Pro objednávky jsou
samozfiejmû rezervovány samostatné
linky, takÏe vyfiizování  va‰ich objednávek
není blokováno jinou komunikací.

Vfiel˘ dík âeskému Telecomu
O nejvût‰ím poskytovateli telekomu-
nikaãních sluÏeb se ãasto mezi lidmi fiíká, Ïe
je pfiíli‰ velik˘ na to, aby byl pruÏn .̆ Na‰e
zku‰enost v‰ak byla tak pozitivní, Ïe cítíme
povinnost podûlit se s touto dobrou
zku‰eností s na‰imi ãtenáfii. Odpovûdní pra-
covníci si k nám na‰li individuální pfiístup 
a spoleãnû s námi fie‰ili v‰echna úskalí této
pro hladkou komunikaci tak choulostivé
operace.
Dostali jsme dostatek ãasu vás informovat o
zmûnû telefonních ãísel. Tato zmûna se
nedot˘ká na‰í poboãky v Brnû, ale pro jisto-
tu uvádíme v‰echna telefonní ãísla na HSW.
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Editorial

Sú tu Traja králi! Nie v skutoãnosti tu a teraz
a uÏ naozaj nie v kalendári. Jednuducho sú tu
tri nevídané novinky od firmy Mutoh a kaÏdá
z nich má svoje prednosti a kaÏdá z nich by
si zaslúÏila veºa priestoru. V‰etko i‰lo na
chvíºu stranou a v HSW Signall sme vítali Ich
Veliãenstvá Mutohy. Na kaÏdého z nich uÏ
netrpezlivo ãakali ich budúci uÏívatelia a ja
som mal tú ãesÈ pripravovaÈ ãlánky, ale aj sa
zhováraÈ so skutoãn˘mi nad‰encami veºkop-
lo‰nej tlaãe.
Bol to pre mÀa hlbok˘ záÏitok, keì som si
vypoãul dôvody, preão sa rozhodli pre svoje
nové stroje. Títo ostrieºaní harcovníci vo svete
reklamy a veºkoplo‰nej digitálnej tlaãe mali
veºa racionálnych dôvodov, ale jeden bol vo
svojej podstate ãisto emotívny. Vychádzal
síce zo skúseností a bol patriãne odôvod-
nen ,̆ ale stál na viere v korektn˘ a dlhodob˘
vzÈah.

T˘mto dôvodom bolo spoºahnutie sa na
svojho dodávateºa – na nás v‰etk˘ch v
HSW Signall. My síce podvedome cítime,
Ïe sme dobr˘ tím, ale dozvedieÈ sa, Ïe nás
tak vnímajú aj na‰i obchodní partneri a na
základe tohto vnemu sa na nás spoºahli pri
svojej investícii je omnoho váÏnej‰ie a
potom si ãlovek uvedomí, ão vlastne zna-
mená veta: „Dôvera zaväzuje”. Som rád,
Ïe som naplno preÏil pocit kolektívnej
zodpovednosti voãi zákazníkom, ktorú vo
firme v‰etci pociÈujeme. Dôvera, ktorú k
znaãke HSW Signall majú na‰i zákazníci je
najlep‰ím ocenením na‰ej snahy byÈ
dobr˘m dodávateºom – t˘m va‰ím dodá-
vateºom.
Verím, Ïe Traja králi – Mutoh Toucan, Mutoh
Falcon II a Mutoh Rockhopper, pre ktor˘ch sa
mnohí ãeskí signmakri rozhodli, prinesú
prudk˘ rozvoj trhu s veºkoplo‰n˘mi digitálny-
mi v˘tlaãkami.

Franti‰ek Kaveck˘
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HSW publicity
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fax: ++421 2 5363 3381

„http://www.hsw.cz”



HSW INFO

3

Pohled z Neschenu

HSW Signall je ãlenem mezinárodní
skupiny Neschen. Na veletrhu Reklama
2002 byl na na‰em stánku i German
Kallmeyer, export manager firmy
Neschen. PoloÏili jsme mu nûkolik
otázek.

Firma Neschen je v‰em ãtenáfiÛm známá jako
v˘robce materiálÛ a technologií pro v˘robu
reklamy. 

Zhruba pfied rokem vstoupil koncern
Neschen do HSW Signall. MÛÏete toto
období zhodnotit?
Z pohledu Neschen Group se strategická inves-
tice vydafiila a v‰echno, co spoleãnost Neschen
oãekávala, se podafiilo splnit. Do budoucna se
chystá posílení pozice HSW Signall na ãeském
trhu, coÏ by mûlo prospût i Neschen Group, jeÏ
se chce v âR prosadit i jako brand name. Pro
Neschen byla tato akvizice skokem na speciali-
zovan˘ trh. HSW Signall je jasn˘m lídrem na
ãeském trhu v oblasti digitálního tisku. Nastalo
spojení dvou dobr˘ch partnerÛ a díky syner-

gickému efektu obû spoleãnosti
v˘raznû pokroãiliy kupfiedu. U obou
firem jsou mladé t˘my a mají spoleã-
nou mentalitu – chuÈ prosazovat
nové my‰lenky.

Jako vnímáte v˘voj ãeského
trhu?
V Neschenu sledujeme tento trh
velmi pozornû a mÛÏeme konstato-
vat, Ïe má jasnou a stabilnû ros-
toucí tendenci. Velmi dynamicky
roste zejména trh digitálního tisku.

Jaké novinky uvádí Neschen pro tuto
sezonu?
Je to pfiedev‰ím program tfiíleté garance na
v˘stupy z tekutého laminátora . Právû tekut˘
laminátor, urãen˘ pro ochranu samolepicích
materiálÛ, banerÛ, pfiípadnû textilu, je zatím
poslední novinkou v nabídce Neschenu.
ProtoÏe Neschen vûnuje velkou pozornost
textilním materiálÛm, je v jeho nabídce kom-
pletní fiada médií pro potisk v tiskárnách
stfiední tfiídy, ale i v high-endov˘ch Vutek,
Mutoh ãi Scitex.

Co fiíkáte veletrhu Reklama 2002?
Je to nejv˘znamnûj‰í odborn˘ veletrh v
stfiedoevropsk˘ch i v˘chodoevropsk˘ch
zemích. Náv‰tûvníci jsou na vysoké odborné
úrovni. Pro v‰echny vystavovatele je to
v˘borná pfiíleÏitost pfiedstavit novinky, tomu
odpovídá i vhodnû zvolen˘ termín. Veletrh
Reklama má pfii zohlednûní podmínek trhu
stejn˘ v˘znam jako VisCom pro Nûmecko. 

Dûkuji za rozhovor
Franti‰ek Kaveck˘

HSW má fie‰ení pro digitální sublimaãní tisk

V termolisech S.E.F.A. nebo Monti Antonio
se motiv pfienese z papíru na textil.

V˘sledkem je trvalá a odolná textilní
reklama, odûvy, sportovní dresy, vlajky…

Barvivo se navazuje do struktury textilního
vlákna. Grafika je tak velmi odolná a textil
si nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní péãi.

Tiskárna Mutoh Falcon RJ 4100 nebo RJ
6100 motiv vytiskne na transferov˘
papír.

Software RIP Onyx PosterShop pfiipraví
v‰e pro tisk.

Potfiebujete umístit barevn˘ grafick˘
motiv na textil i v pfiípadû kusové ãi
malosériové zakázky?

�



HSW INFO

Ve strohé technické mluvû je tato tiskárna urãená na exte-
riérov˘ tisk pro ménû vytíÏené provozy. Její rentabilita se
pohybuje v intervalu 500 – 2 600 m2/rok. Co v‰ak tyto suché
vûty znamenají pro signmakery?

Investice do technologií pro velkoplo‰n˘ digitální tisk není levnou
záleÏitostí a její rentabilita musí b˘t podloÏena reálnou zakázkovou
náplní. Tiskárny pracující s inkousty na vodní bázi (velmi oblíbené
HP DesignJet 5000, Mutoh Falcon RJ 4100, 6100, 8000) jsou ceno-
vû dostupné a s vyuÏitím exteriérov˘ch inkoustÛ jsou schopny
nabídnout i tisky do exteriéru. Ke své práci v‰ak nevyhnutnû
potfiebují pomûrnû drahá média se speciální povrchovou vrstvou –
coutingem. 
Speciálnû pro exteriérov˘ tisk byly vyvinuty solvent-based inkousty na
bázi rozpou‰tûdla, které mají exteriérovou stabilitu del‰í neÏ 3 roky a
mohou se nimi potiskovat i ty nejlevnûj‰í materiály, jako plotrové fólie
ãi autoplachty. Exteriérové tiskárny jako Mutoh Albatros ãi Mutoh
Toucan jsou ale v cenovû vy‰‰í hladinû. ¤e‰ením, které spojuje do-
stupnou cenu tiskárny, vysokou kvalitu tisku, niÏ‰í cenu médií a exte-
riérovou Ïivotnost tiskÛ 2-3 roky, je horká novinka od firmy Mutoh –
tiskárna Rockhopper. 

První na svûtû

Mutoh Rockhopper je první sériovû vyrábûnou tiskárnou, která
pracuje s nov˘mi, tzv. eco-solvent inkousty. Tyto inkousty jsou vy-
vinuty tak, Ïe nezatûÏují Ïivotní prostfiedí a nevyÏaduje se

odvûtrávání jako u solvent-based inkoustÛ. Eco-solvent inkousty 
v sobû spojují vy‰‰í Ïivotnost ve srovnání s klasick˘mi pigmen-
tov˘mi inkousty a moÏnost tisknout na levnûj‰í média. Eco-solvent
inkousty se jiÏ objevily i v nûkter˘ch pfiestavbách bûÏn˘ch tiskáren,
ale Mutoh Rockhopper je první sériovû vyrábûn˘ stroj odstraÀující

ve‰kerá rizika, protoÏe splÀuje v‰echny bezpeãnostní a
kvalitativní poÏadavky. K dispozici pro tuto technologii
je ‰iroké spektrum potisknuteln˘ch médií. Tisky jsou
vodûodolné a mají vynikající UV stabilitu. Díky tomu,
Ïe pigment zÛstává na povrchu, mají inkousty ‰irok˘
gamut. Rockhopper s rozli‰ením 1 440 dpi toho
dokonale vyuÏívá pro brilantní kvalitu tisku.

Konstrukce

Rockhopper je urãen pro ménû vytíÏené provozy a to
je vidût i na jeho konstrukci. PÛsobí urãitû subtil-
nûj‰ím dojmem neÏ tfieba plnokrevná exteriérová
tiskárna Mutoh Albatros. V˘robce vyuÏil u této
tiskárny také osvûdãenou piezoelektrickou tech-
nologii tisku. Mutoh uvedl na trh dvû ‰ífikové varianty
této tiskárny: 43“ a 62“. UÏ‰í stroj potiskne médium
s ‰ífikou 1 180 mm a potiskne ho do rozmûru 1 160
mm. Rockhopper 62“ zvládne médium s ‰ífikou 
1 575 mm a potiskne ho do rozmûru 1 555 mm.
Tiskárna pracuje s ‰esti barvami v systému míchaní
CMYK+lC+lM. Stroj má velmi jednoduchou obsluhu
a vyÏaduje minimální údrÏbu. Je vybaven˘ automa-
tick˘m navíjecím systémem a souãástí dodávky jsou 
i pfiedehfiívací a su‰icí systémy.

Proã si vybrat Rockhoppra?

Tato tiskárna poskytuje v˘bornou kvalitu tisku a dlouhou
Ïivotnost, takÏe tisky najdou své uplatnûní jak v inte-
riéru, tak i v exteriéru. Poptávka po velkoplo‰ném tisku
na trhu roste a tak rostou i objemy tiskov˘ch zakázek u
v‰ech signmakerÛ. Je mnoho firem, kde pracuje inter-
iérová tiskárna, ale velké exteriérové zakázky se fie‰ily ve
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spolupráci s produkãní spoleãností nabízející sluÏby v oblasti velko-
plo‰ného digitálního tisku. Tato cesta je v‰ak rentabilní jen do jistého
objemu. Pak je na ãase zaãít uvaÏovat o vlastní tiskárnû. 
Rockhopper se dá získat za pfiijatelnou cenu a tak je tu koneãnû fie‰ení
pro mnoho firem, u kter˘ch objem zakázek není dostateãn˘ pro
Albatrose ãi Toucana. 
● Rockhopper je díky sv˘m vlastnostem pfiímo ideálním zafiízením.
Konstruktéfii jej pfiipravili tak, Ïe dokáÏe tisknout i water-based in-
kousty a to jak interiérov˘mi, tak i pigmentov˘mi pro exteriér. AÏ v
okamÏiku, kdy pfiijde zajímavá exteriérová zakázka, pfiejde uÏivatel na
eco-solvent inkousty a vyuÏije schopnosti Rockhoppra v oblasti exte-
riérového tisku.
● Tento pfiechod je sice nezvratn˘ a pak uÏ nejde tisknout s water-
based inkousty, ale kvalita v˘stupu je tak vysoká (rozli‰ení od 360 do
1 440 dpi), Ïe v˘tisky se v˘bornû uplatní i v interiéru. Pfiitom mají
dokonalou UV stabilitu a není je potfieba chránit laminací. I v tomto
pfiípadû je tedy tisk doma finanãnû efektivní.
● Rockhopper je tedy fie‰ením i pro ty v˘robce reklamy, ktefií váhají
mezi interiérovou a exteriérovou tiskárnou a souãasnû si kladou
otázky, jaká bude schopnost trhu absorbovat jednotlivé typy velkop-
lo‰n˘ch digitálních tiskÛ. Nezanedbatelnou v˘hodou u Rockhoppera je
fakt, Ïe nejlep‰í tiskov˘ software – Onyx je souãástí dodávky. 

kav
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Model Mutoh Rockhopper

V˘robce Mutoh

Dodavatel HSW Signall

Technologie Piezoelektrická Drop-on-demand

Provedení 46“ 1 180 mm

62“ 1 575 mm

Rozli‰ení od 360 do 1 440 dpi,

Tiskové módy 4 barevné kanály, 6 barevn˘ch kanálÛ, 8 barevn˘ch

kanálÛ, mûnitelná velikost kapky: od 5,4 ng do 41,5 ng

Maximální tisková ‰ífika 46“ 1 160

62“ 1 555

Rychlost tisku 360x180 dpi 14,49 m2/hod.

720x720 dpi 3,60 m2/hod.

1440x1440 dpi 0,68 m2/hod

Model míchání barev CMYK+lC+lM

Inkousty dye-based

pigment

eco-solvent*

Spotfieba inkoustu** 360 dpi: 4,66 ml/m2

720 dpi: 7,98 ml/m2

Dodávka Automatick˘ navíjecí systém

RIP software Onyx

Pfiedhfiívací a su‰ící systémy

** pfiechod na eco-solvent inkousty je nevratn˘

** pfii 100% krytí

Díky své cenû a schopnostem poskyt-
nout vysoce kvalitní grafiku do exte-
riéru i interiéru se z tiskárny Mutoh
Rockhopper stal objekt velkého zájmu
ze strany v˘robcÛ reklamy. Velmi
dÛleÏité je vûdût, s jak˘mi médii si tato
tiskárna poradí. 

Tiskárna postavená na novû vyvinut˘ch eco-
solvent inkoustech umoÏÀuje tisknout na tfii
skupiny materiálÛ:

Coatovaná (potahovaná)
média 

Média pfiipravená pro potisk pigmentov˘mi
inkousty jsou velmi vhodná i pro potisk eco-
solvent inkousty v tiskárnû Mutoh
Rockhopper. Jejich vyuÏití sk˘tá pfiíleÏitost
vyrobit tisky s nejvy‰‰í kvalitou. UÏivatel,
kter˘ byl zvykl˘ pracovat s tiskárnou s pig-
mentov˘mi inkousty, tak mÛÏe dál vyuÏívat
‰irokou ‰kálu médií, jak byl zvykl .̆

„Precouted“ Mutoh média 

Do této skupiny patfií materiály s povrchovou
vrstvou pfiipravenou právû pro eco-solvent in-
kousty a v˘robce tiskárny – firma Mutoh je
doporuãuje pro pouÏití v tiskárnû Rockhopper.
Jsou to média, se kter˘mi uÏivatel dosáhne vel-
mi dobré kvality v˘tiskÛ a jejich cena je v niÏ‰í

hladinû neÏ u coatovan˘ch médií. Tato média
jsou urãena na práci s eco-solvent inkousty a
uÏivatel s nimi získá optimální pomûr mezi
kvalitou grafiky, cenou a uÏitn˘mi vlastnostmi.

Necoatovaná média

Cena potiskovaného materiálu je jedním z
podstatn˘ch parametrÛ pro ekonomiku
tisku, takÏe schopnost Rockhoppera
tisknout i na nejlevnûj‰í materiály z nûj dûlá
velmi pfiitaÏlivou technologii. Na v˘slednou
kvalitu má v‰ak klíãov˘ vliv vyuÏití v‰ech
moÏností tiskárny. 
Zejména je to práce s pfiedehfiíváním média a
jeho su‰ení v su‰ícím systému. Vlastnosti tiskÛ

jsou ovlivnûny nejenom teplotou, ale i ãasem.
Proto této skupinû materiálÛ vûnujeme velkou
pozornost a oddûlení technologií se velmi
peãlivû pustilo do zkou‰ek jednotliv˘ch mate-
riálÛ dostupn˘ch na na‰em trhu. A první
skupina odladûn˘ch materialÛ sestavená pro
podmínky na‰eho trhu je na svûtû.

Pfiidaná hodnota

V‰ichni na‰i zákazníci, ktefií se rozhodnou pro
Mutoh Rockhopper, získají u nás spolu se
strojem v‰echny poznatky. Zejména v˘sledky
podrobn˘ch zkou‰ek tisku s vyuÏitím
nejlevnûj‰ích necoatovan˘ch médií budou pro
uÏivatele Rockhoppru mimofiádnû zajímavé.

âím se krmí Rockhopper?

Média pro tiskárnu Mutoh Rockhopper

Coatovaná média

„Precouted“ Mutoh média

Necoatovaná média



Grafickému studiu Glum pfiipadl histo-
rick˘ úkol. Rozhodli se tu zkrotit první
tiskárnu Mutoh Falcon II RJ 8000 v
Evropû. Ano ãtete dobfie, HSW Signall
pro svého zákazníka zabezpeãila první
stroj z nové fiady unikátních
osmibarevn˘ch piezoelektrick˘ch tis-
káren Mutoh.

Mutoh Falcon II RJ 8000 je jednou ze tfií
hork˘ch novinek znaãky Mutoh, které obo-
hatily na‰i nabídku technologií pro digitální
tisk. Kromû Falconu II je to exteriérová
vysokov˘konná tiskárna Mutoh Toucan a
exteriérová tiskárna pro ménû zatíÏené
provozy Mutoh Rockhopper.
O tom, proã se v grafickém studiu Glum
rozhodli pro tiskárnu Falcon II, jsme hovofiili s
panem Ing. Jakubem Janouchem, fieditelem
spoleãnosti GLUM Graphics studio.

HSW info: Mohl byste nám pfiiblíÏit his-
torii va‰í spoleãnosti?
Jakub Janouch: Zaãínali jsme jako grafické
studio. Na trhu ale postupnû rostla poptávka
po velkoplo‰ném tisku a my jsme zaãali
zvaÏovat koupi první LFP tiskárny. Rozhodli
jsme se pro Arizonu od firmy Rastergraphics.
I tento stroj byl tehdy horkou novinkou a
mnoho firem ãekalo na zku‰enosti prvních
odváÏlivcÛ. My se novinek nebojíme, a i kdyÏ
se s nimi popereme, vyplatí se to. Jsme na
trhu první a to se vÏdy projeví i na mnoÏství
zakázek. Máme i tepl˘ laminátor, takÏe teì
díky nové tiskárnû Mutoh Falcon II poskytu-
jeme sv˘m zákazníkÛm pln˘ sortiment sluÏeb
v oblasti velkoplo‰ného tisku. Od poãátku se
snaÏíme prostû vyniknout na trhu díky kvalitû
na‰ich sluÏeb.

HSW info: Proã jste si vybrali právû
osmibarevnou tiskárnu Mutoh Falcon II
RJ 8000? 
Jakub Janouch: Potfiebovali jsme tiskárnu
pro kvalitní interiérov˘ tisk a billboardové

kampanû. V˘robce udával pro tuto tiskárnu
vysokou rychlost a kvalitu tisku. 
Prvním a asi nejzávaÏnûj‰ím dÛvodem byla
dobrá osobní zku‰enost s piezo technologií v
inkjetov˘ch tiskárnách. Mutoh se v˘robû
velkoplo‰n˘ch tiskáren vûnuje uÏ hezkou
fiádku let a tak jsme se spolehli i na tradici a
zku‰enosti znaãky Mutoh.
Falcon II je pokraãovatelem úspû‰né fiady a
jak Mutoh tak i HSW Signalls nimi mají
bohaté zku‰enosti. Rozhodli jsme se na zák-
ladû v˘borné technické podpory a dodavatel-
ského servisu ze strany HSW Signall.

HSW info: Jak jste pfiijal informaci, Ïe se
Glum stane majitelem prvního Falconu II
v Evropû? 
Jakub Janouch: Pfiedev‰ím jsme to pfiivítali
jako v˘bornou pfiíleÏitost ke zviditelnûní na‰í
spoleãnosti. Máme na trhu jasn˘ náskok a
získáme mnoho zku‰eností. Dal‰í v˘znamnou
stránkou je navázání úplnû nadstandardního
vztahu s dodavatelem. S HSW Signall máme
pevn˘ partnersk˘ vztah. V tûchto pfiípadech
je to tak, Ïe uÏivatel ãastokrát objeví pfii prá-
ci se strojem moÏnosti, které pfiekvapí
nejenom dodavatele, ale i v˘robce. 

HSW info: Jaké jsou va‰e první doteky s
Falconem II?
Jakub Janouch: Je to skuteãnû rychl˘ stroj a
zatím splÀuje na‰e pfiedstavy. Máme ho v‰ak
velmi krátkou dobu a tak je na hodnocení
pfiíli‰ brzo. Musíme ho pfiizpÛsobit ãesk˘m
podmínkám a dostat z nûj maximum pro
na‰e klienty.

HSW info: V ãem je ãesk˘ trh specifick˘?
Jakub Janouch: Zakázky nejsou velkoobje-
mové a cena patfií k nejdÛleÏitûj‰ím faktorÛm.
NejzávaÏnûj‰ím specifikem je ale pfiím˘ kon-
takt velkoplo‰n˘ch tiskafiÛ pfiímo s klientem.
Na první pohled je to moÏná sloÏitûj‰í, pro-
toÏe mnoho zadavatelÛ nemá s LFP tiskem
Ïádné zku‰enosti, ale je to nová moÏnost. 

Agentury hledí pfiedev‰ím na cenu, ale pfiím˘
klient upfiednostní po podrobné konzultaci
své potfieby. My nabízíme sv˘m zákazníkÛm
komplexní sluÏby od grafického návrhu po
koneãnou aplikaci grafiky. 

HSW info: Které z realizací va‰í
spoleãnosti povaÏujete za nejreprezen-
tativnûj‰í?
Jakub Janouch: Tu bych rád uvedl dvû akce
a to Nescafé Tour a Magi Tour, které jsme
pfiipravili skuteãnû na klíã. A to proto, Ïe za
nejvût‰í benefit na‰í spoleãnosti povaÏujeme
schopnost komplexnû zpracovat celou
zakázku. Zákazník má potom zaruãen˘ stejn˘
vzhled a kvalitu v˘robkÛ. RovnûÏ má jistotu v
dodrÏení dodacích termínÛ. 

Dûkuji za rozhovor
Franti‰ek Kaveck˘
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V Glumu krotí sokola

âím Mutoh Falcon II RJ 8000 vyniká?
U Falcona II je pozoruhodná revoluãní osmibarevná koncepce, která ji
pfiedurãuje pro univerzální vyuÏití. Co vlastnû osm barev umoÏÀuje? Nejlep‰í
kvalitu tisku a brilantní barevné podání pfii vyuÏití osmi rÛzn˘ch inkoustÛ, ale
taky velmi vysokou rychlost tisku nebo moÏnost tisknout pro interiér i exteriér
bez jakéhokoli zásahu.
● Pro excelentní kvalitu exteriérového tisku tak mÛÏe vyuÏít kombinaci aÏ
osmi barev (CMYK+lC+lM+O+G) pigmentov˘ch inkoustÛ. KdyÏ má ale
pfiednost vysoká rychlost tisku pfii zachování v˘borné kvality, dovoluje
osmibarevn˘ stroj vyuÏít dvû ãtyfibarvové sady CMYK a to jak pigmentov˘ch
tak i dye inkoustÛ. Tím se rychlost tisku zdvojnásobí, protoÏe na médium se
dostane pfii jednom pfiesunu tiskov˘ch hlav dvojnásobné mnoÏství inkoustu
neÏ u standardního tisku CMYK. 

● Dal‰í, trhem velmi oãekávanou pfiedností je schopnost Falcona II tisknout
interiérové i exteriérové v˘stupy bezprostfiednû za sebou bez v˘mûny in-
koustÛ. Souãasnû totiÏ mÛÏe b˘t v stroji jedna CMYK sada interiérov˘ch dye-
based inkoustÛ a jedna CMYK sada exteriérov˘ch pigmentov˘ch inkoustÛ.
Pfiepínání mezi inkousty se dûje bez zásahu obsluhy a není potfiebné ãi‰tûní
hlav. To ale není v‰e. 
● Falcon II mÛÏe skvûle pracovat i s ‰esti zásobníky inkoustu a tak nabízí
i moÏnost  kvalitního ‰estibarevného tisku pro exteriér i interiér. Mutoh
Falcon II RJ 8000 dosahuje rychlost tisku aÏ 40 m2/hod. a to je ve
srovnání s pfiedcházejicími tiskárnami skuteãnû v˘born˘ v˘kon. Je to pro-
dukãní zafiízení, které rychle najde díky neuvûfiitelné v‰estrannosti své
spokojené uÏivatele.

kk

Kontakt:
GLUM graphic studio

Polská 11, 120 00 Praha 2
Tel.: 02/227 125 95, 227 153 67

Tel./fax: 02/242 369 23
GSM: 0603 52 72 10

e-mail: glum@atlas.cz
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…v mysli pana Jaroslava Sou‰e z brnûn-
ské firmy Coma reklama nad Vutekem. O
dÛvodech jeho rozhodnutí investovat do
technologie pro exteriérov˘ tisk a osob-
ním pohledu na trh velkoplo‰ného digitál-
ního tisku se dozvíte více z následujícího
rozhovoru.

Firma Coma reklama je reklamní produkãní
spoleãnost, která své sluÏby v oblasti v˘roby
reklamy poskytuje pfiedev‰ím reklamním
agenturám. Specializuje se na velkoplo‰n˘
digitální tisk, vyfiezávanou reklamu, frézování
a gravírování, laminaci a ka‰írování. Kromû
toho je prodejcem samolepicích fólií a
deskov˘ch materiálÛ.

HSW info: Jste první ze signmakerÛ,
kter˘ se rozhodl pro novou solvent-
based  tiskárnu Mutoh Toucan. Proã jste
‰li do této investice?
Jaroslav Sou‰: Budoucnost velkoplo‰ného
digitálního tisku smûfiuje do oblasti solvent-
ního tisku. Technologie natolik pokroãily, Ïe
se stále zmen‰uje prostor, kde dosud kraloval
sítotisk. Roste hranice poãtu v˘tiskÛ, kdy se
zaãíná vyplácet digitální tisk. UÏ to nejsou jen
kusové zakázky. Tato hranice se v souãasnos-
ti posunula uÏ k stovkám kusÛ a schopnost
okamÏitû tisknout velmi v˘raznû hovofií pro
digitální tisk. 
V na‰í spoleãnosti máme tiskárny pro inter-
iérov˘ i exteriérov˘ tisk:  Mutoh Falcon RJ
6100 a Mutoh Albatros. Obû byly slu‰nû
vytíÏené, ale najednou se ukázalo, Ïe kapaci-
ta Albatrosu je uÏ nedostateãná.  Zaãali jsme
tedy hledat stroj s vy‰‰í produktivitou.

HSW info: V˘bûr padl na tiskárnu Mutoh
Toucan. Na základû ãeho jste se
rozhodli?
Jaroslav Sou‰: V˘bûr vÛbec nebyl snadn˘ a
v podstatû jsem uÏ byl rozhodnut pro stroj
firmy Vutek, ale toto rozhodnutí zlomil
Mutoh Toucan sv˘mi parametry a produktivi-

tou. Velmi dÛleÏit˘m faktorem byla i
skuteãnost, Ïe dodavatelem stroje je právû
HSW Signall. Spolupracujeme uÏ dlouho a
mohu zkonstatovat, Ïe HSW pracuje jako
spolehliv˘ partner. V oblasti starostlivosti o
zákazníka máte na trhu skuteãnû nadstan-
dardní pfiístup. 

HSW info: Vybrali jste si stroj, kter˘ je‰tû
není ovûfien praxí. Nemáte pocit, Ïe
riskujete? 
Jaroslav Sou‰: Investice do nov˘ch tech-
nologií je i získání konkurenãní v˘hody. Stejná
situace byla i v pfiípadû tiskárny Mutoh
Albatros. Tehdy byl tisk solvent-based inkousty
úplnû nová technologie a i v pfiípadû Toucana
bylo rozhodování tûÏké. Máme pfiehled o
tiskov˘ch technologiích i ze zahraniãí a tak
jsme znali parametry Toucana od jejich oficiál-
ního uvedení. Definitivní rozhodnutí padlo,
kdyÏ jsme drÏeli v ruce první v˘tisk. Je to sice
skok do neznáma, ale spoléháme se na pod-
poru HSW.

HSW info: Rozhodli byste se pro Toucana
i bez zku‰eností s Albatrosem?
Jaroslav Sou‰: Podle v‰ech pfiepoãtÛ je to
rentabilní a produkãnû vyhovující stroj.
Tiskne na levná média, má vysokou rychlost
a kvalitu tisku. Ostatnû my si od nûj hodnû
slibujeme a taky jsme se na nûj dÛslednû
pfiipravili. Pro Toucana jsme pfiistavili
samostatn˘ prostor s plochou 100 m2.
Vybrali jsme si ‰ir‰í model a pro manipulaci
s v˘tisky ‰irok˘mi víc jak 2,2 metru je
nezbytn˘ prostor. Pfii této ‰ífice bude ménû
spojování a tisky budou mnohem hezãí.

HSW info: Jaké jsou va‰e plány s tímto
strojem?
Jaroslav Sou‰: Jsme prvním majitelem této
tiskárny a cítíme v Brnû prostor pro její
vyuÏití. Je tu silná konkurence a tak
doufáme, Ïe s Toucanem získáme v˘hodu a
dokáÏeme nasytit trh exteriérového tisku.

Chceme zv˘‰it svÛj podíl na trhu. Díky kapa-
citû Toucana chceme zasáhnout i na trh v
jin˘ch regiónech. Brno má v˘hodnou strate-
gickou polohu a my chceme oslovit nejen
Prahu, ale i trh na Slovensku. Nejv˘znamnûj‰í
podíl na slovenském trhu má Bratislava a
západní ãást krajiny, která má na Brno
dobrou dopravní dostupnost. Spolupracu-
jeme s reklamními agenturami i signma-
kingov˘mi firmami, pro které poskytujeme
tiskové sluÏby. Jsme otevfieni úzké spolupráci
s firmami v Praze i Bratislavû. 

HSW info: Co fiíká na Toucana trh?
Jaroslav Sou‰: Tisk solvent-based inkousty
uÏ není Ïádnou novinkou. V‰ichni v˘robci
reklamy i zadavatelé tuto technologii
dÛvûrnû znají a vûdí, Ïe má velk˘ potenciál. V
souãasnosti staãí kfiiknout „Máme ho!”.

Dûkuji za rozhovor
Franti‰ek Kaveck˘

Mutoh Toucan zvítûzil…

Mutoh Toucan se sv˘m ‰piãkov˘m v˘konem více
neÏ 80 m2/hod. stává skuteãnû produkãním
zafiízením pro v˘robu exteriérov˘ch tiskÛ. Zasahuje
do sféry, která aÏ dosud patfiila jenom tiskárnám
Vutek, Scitex ãi NUR.
● V˘robce se rozhodl pouÏít osvûdãenou technologii
Drop-on-demand piezoelektrického inkjetového tisku.
Toucan dostal do vínku nové tiskové hlavy a konstrukci.
● Toucan je k dispozici ve dvou provedeních: 64“
(1 600 mm tisková ‰ífika) a 87“ (2 159 mm). Men‰í
model vyuÏívá ãtyfi kanálov˘ systém tisku CMYK.
Vût‰í, 87“model disponuje pfiepínáním mezi ãtyfi

(CMYK) a ‰esti kanálov˘m systémem tisku
(CMYK+lC+lM nebo +O +G). Zásobníky barev
mají objem 2 000 ml inkoustu od kaÏdé barvy a
jsou doplnitelné za tisku. 
● Tiskov˘ v˘stup velmi dobfie odolává vodû a má
v˘bornou UV stabilitu. Tisk má minimálnû tfiíletou
venkovní odolnost. Rozsah tiskov˘ch módÛ od
180 aÏ do 720 dpi otevírá prostor pro ‰irokou
‰kálu aplikací. Pfii nejvy‰‰í kvalitû tisku dosahuje
Toucan rozli‰ení aÏ 720 dpi, co je pro bûÏné
zakázky pfiehnané, ale tak vysoké rozli‰ení vytváfií
uÏivatelÛm Toucana prostor pro nové aplikace.

Kontakt:
Coma reklama
BoÏetûchova 82

612 00 Brno
tel./fax: 05/ 4925 5740

e-mail: comare@quick.cz
www.tisky.cz

Proã se rozhodnout pro Toucana?



Digitální fotoaparát dnes ovládá i dítû. Stejnû snadn˘ je i pfienos snímkÛ z fotoaparátÛ.
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Onyx PosterShop 5.6 umííí

Obrázky se jedním mávnutím my‰í pfiekopírují do poãítaãe.

Onyx PosterShop 5.6 soubory zpracuje. Na velkopl‰né tiskárnû získáme vyti‰tûné snímky. ToÈ v‰e.

Pak staãí nastavit ‰ablonu.

Nová verze tiskového softwaru dnes zvládne hromadnû zpracovat nûkolik desítek tiskov˘ch zakázek. To se hodí kupfiíkladu na
pohodlne vyti‰tûní digitálnich fotografií v té nejlep‰í barevné kvalitû. Tato nová schopnost roz‰ifiuje spektrum oblastí vyuÏití
velkoformátov˘ch tiskáren i na men‰í formáty. UÏivatel tak získá rychl˘ tisk a profesionální color management.
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Sortiment technologií pro signmaking
dodávan˘ch na‰í spoleãností roz‰ífiily
vyfiezávaãky polystyrénu francouzské
provenience Croma. MnoÏství moÏn˘ch
aplikací polystyrénu aÏ vyráÏí dech.
Nejde jenom o vyuÏití v signmakingu,
ale i ve stavebnictví ãi obalovém
prÛmyslu. 

Bílá hmota, kterou kaÏd˘ z nás opravdu
dobfie zná, se mÛÏe zmûnit k nepoznání.
Polystyrén je materiál, jehoÏ vyuÏití v reklamû
má za sebou dlouhou tradici, ale jeho poten-
ciál je stále nevyuÏit .̆ Hork˘ drát, odvaha a
vhodná technologie dokáÏí z polystyrénu
vykouzlit divy. 

Plastická reklama

V signmakingu má tento materiál své
nezastupitelné místo pfii v˘robû písmen,
maket, modelÛ a reliéfních plastick˘ch
reklam. Vyfiezávací pfiístroje bez zaváhaní
z bloku materiálu vytvofií rozmanité typy
písmen a logotypÛ. Pfii vhodné povrchové
úpravû dokonale nahradí sloÏité gra-
vírování velk˘ch ploch. Díky své nízké
hmotnosti dovoluje velmi snadnou mani-
pulaci a i v exteriéru jsou v˘robky z
polystyrénu dokonale stabilní. Velmi
pÛsobivé jsou i aplikace ve v˘stavnictví.
Architekti najednou mohou pracovat s
prostorov˘mi objekty, které nejsou drahé
a v˘bornû se s nimi manipuluje.

Nic víc neÏ hork˘ drát?

Princip práce se mÛÏe zdát velmi snadn .̆
Hork˘ drát vyfiezává z bloku materiálu
poÏadovan˘ tvar a polotovar je rychle k dis-
pozici pro potfiebnou povrchovou úpravu a
montáÏ. Tato operace je zajisté moÏná i s
podomácku vyroben˘m nástrojem.

Produktivita práce je
v‰ak porovnatelná, jako
u ruãního vyfiezávaní z
fólie. Vrátí se nûkdo od
fiezacího plotru k
ãepelkám?
Vyfiezávaãky polystyrénu
Croma jsou velmi pfiesné
a dovolují prostorovû
opracovat i velké bloky
materiálu. Díky tomu se
pfied v˘robci reklamy
otvírají nové moÏnosti
pro neobvyklé reklamní
realizace. 

¤e‰ení od HSW Signall
Spoleãnost HSW Signall nabízí komplexní
technologické fie‰ení v podobû vyfiezávaãek
polystyrénu francouzké firmy Croma.
Modelová fiada je velmi ‰iroká a tvofií ji
zafiízení od stolních modelÛ aÏ po halové
pfiístroje. 
Komfort práce je obdobn˘ jako u vyfiezá-
vacích plotrÛ. Návrh vytvofien˘ v bûÏn˘ch
grafick˘ch programech se pomocí ovládacího
softwaru zhmotní v prostorovém objektu.
Pracovním nástrojem je hork˘ drát, kter˘ je
veden˘ v pracovním prostoru pomocí
dÛmyslné vodící soustavy. Blok polystyrénu
mÛÏe bûhem práce na otoãném talífii i rotovat.
Na první pohled jednoduché zafiízení dovoluje
vytvofiit aÏ neuvûfiitelné prostorové objekty. 
¤ezaãky polystyrénu se uplatÀují i ve staveb-
nictví ãi obalovém prÛmyslu. O tûchto
aplikacích se dozvíte víc v pfií‰tím ãísle na‰eho
ãasopisu.

kk
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Polystyrén v sobû ukr˘vá rÛzné tvary.

Obyãejn˘ Ïhav˘ drát dokáÏe z polystyrénu vykouzlit neuvûfiitelné tvary.

Software zvládne i vûrné kopie 3D
pfiedmûtÛ. Jejich velikost je omezena pouze
velikostí pfiístroje.

Architekti ve v˘stavnictví mohou popustit
uzdu své fantazii.

Vyfiezávaãky polystyrénu Croma
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Vlajkovou lodí v na‰í nabídce prezen-
taãních systémÛ je systém Pop Up. Je
urãen pro ty prezentace, kde se
vyÏaduje nejvy‰‰í spoleãenská úroveÀ
a úplná dokonalost. Pop Up vyhoví
pfiedvedení luxusního automobilu, ale
hodí se i k uvítání úãastníkÛ v˘znamné
mezinárodní konference. Design mu
dodal schopnost charismatického
vyzafiování .

Pfiístup lidí k Ïivotu se zrcadlí i ve stylu
oblékání. Moderní ãlovûk má rád
dynamiku, volnost a vzdu‰nou lehkost a
pohodlí. Jsou v‰ak pfiíleÏitosti, kdy nikdo
neprotestuje proti konvencím a obleãe se
do „kvádra”. Lidé v‰ak nejsou stejní, i
kdyÏ mají na sobû v‰ichni pfiedepsan˘
tmav˘ oblek. ZáleÏí na stfiihu, látce a
vyzafiování osobnosti. Spletete si nûkdy lva
salonÛ s vrchním i kdyÏ mají oba ãern˘
smoking? Jistû ne, odli‰ují je drobné detai-
ly a sebevûdomí. 
Stejné je to i s prezentaãními systémy. Pop Up
má solidní a vkusn˘ vzhled, pfiitom má ale v
sobû díky jemn˘m kfiivkám nádech dynamiky

a lehkosti. Kromû vysoké uÏitné hodnoty
vyjadfiuje jistou zhmotnûlou aristokratickou
noblesu a váÏnost. Je distingovan ,̆ ne v‰ak
nudn .̆

Nûkolik svûtov˘ch patentÛ

Konstrukce Pop Up-u je chránûná nûkolika
svûtov˘mi patenty. V praktickém pfiepravním
kontejneru se skr˘vá masivní rozkládací stû-
na, grafika a osvûtlovací tûlesa. Prutová kon-
strukce se sestaví bûhem nûkolika sekund a
za pomoci magnetick˘ch páskÛ se na ni
uchytí jednotlivá pole s grafick˘m motivem a
dvû kulaté boãní stûny. KdyÏ se chce systém
prodlouÏit, na místû boãní stûny se napojí
dal‰í základní pole systému. Tím, Ïe systém
má tvar kfiivky podobné písmenu C, napojuje
se druhé pole v opaãném postavení a vzniká
elegantní plocha ve tvaru plytkého písmena
S. K systému jsou dodány i dvû halogenové
lampy. 
Samotn˘ pfiepravní kontejner se dá vyuÏít
jako fieãni‰tû ãi pult na prezentaci vzorkÛ.
KdyÏ se jeho povrch upraví nalepením
grafiky, která odpovídá motivu na plo‰e
prezentaãního systému, vzniká velmi
pÛsobivá kompozice. Sestavení systému Pop
Up trvá pouze nûkolik minut. 

Franti‰ek Kaveck˘

Prezentace s nejvy‰‰í noblesou
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PPoollyyeesstteerroovv˘̆ WWhhiittee ffiillmm DDMMBBFF55UUVV
Polyesterov˘ film DMBF5UV je odoln˘
vÛãi UV záfiení a vodû. Je urãen pro

potisk pigmentov˘mi i dye-based inkousty.
Motiv se mÛÏe osvûtlit zespodu nebo ãelnû.

ââiirr˘̆ ppoollyyeesstteerroovv˘̆ ffiillmm DDMMCCFF44HHPPSS
Materiál je vyvinut  ̆speciálnû pro tiskárny
Hewlett-Packard a je upraven  ̆tak, aby

dokázal pojmout zv˘‰ené mnoÏství dye-based i
pigmentov˘ch inkoustÛ. Grafika tak získává na
vzhledu a tím i atraktivitû pro zákazníka.

UUllttrraa tteennkkéé llaammiinnoo DDMMFFTTPP FFlluuoorreexx
Materiál s oznaãením DMFTP je
prÛhledn ,̆ utra tenk˘ film pro povr-

chovou laminaci. Chrání grafiku pfied vodou,
UV záfiením, chemikáliemi a otûrem. Hodí se
zejména pro ochranu bannerÛ v exteriéru i
interiéru. Povrch je antigraffiti. Produkt je
ideální v kombinaci s materiálem IBOP pro
v˘robu Wallcovering aplikací pro interiérové i
exteriérové vyuÏití. Podrobn˘ ãlánek o
„Walcovering” – tapetov˘ch aplikacích vám
pfiineseme spolu s prvními praktick˘mi
zku‰enostmi v pfií‰tím ãísle HSW info.

OObboouussttrraannnn˘̆ bbaannnneerr  DDMMPPBB1100--CC22SS
Bannerovina je opatfiena cou-
tingem na obou stranách a je

pfiipravena jako univerzální inkjetové
médium. MÛÏe nést reklamní poselství na
obou stranách.

FFoottooppaappíírr DDMMPPDDQQ22--GG aa DDMMPPDDQQ22--LL
Jsou to fotopapíry urãené pro tisk
v nejrychlej‰ích módech na ter-

málních i piezo inkjetov˘ch tiskárnách.
MÛÏe se potiskovat pigmentov˘mi i dye-
based inkousty. S oznaãením G je to
vysoce leskl˘ fotopapír a s oznaãením L
má povrch polo leskl .̆

PPaappíírr pprroo ppoosstteerryy DDPPMMGG117700PPSSAA
Je to ideální papír pro tisk posterÛ
a grafik do prezentaãních sys-

témÛ. Je urãen pro potisk pigmentov˘mi i
dye-based inkousty.

PPoollyypprrooppyylleenn BBaannnneerr DDMMPPPPMM77PPSSAA
Ekonomick˘ polypropylenov˘ ban-
ner s permanentním tlakem

aktivovan˘m lepidlem. Produkt je ideální

pro krátkodobé exteriérové aplikace, kde
se nevyÏaduje laminace. Má univerzální
couting pro termální i piezo inkjet a
potisk pigmentov˘mi i dye-based in-
kousty.

SSccrriimm BBaannnneerr DDMMVVBB1144 
Dal‰í ekonomická bannerovina,
tentokrát vinylová pro interiérové

i exteriérové vyuÏití. Základní materiál je
upraven tak, Ïe má redukovanou plastici-
tu a inkousty lépe pfiilnou k povrchu. 

EEccoonnoommyy VViinnyyll 110000 mmiicc DDMMVVLLAA44 
Tato bílá opacitní fólie s matn˘m
povrchem je opatfiena permanent-

ním tlakem aktivovan˘m lepidlem. Je
v˘borná na aplikaci na hladké povrchy.

PPoollyyeesstteerroovváá ttkkaanniinnaa FFAABB--66
Pro v˘robu vlajek, textilních ban-
nerÛ, textilní interiérové reklamy a

grafiky do prezentaãních systémÛ je urãe-
na tato nová 100% polyesterová tkanina.

frk
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UÏ vás nûkdo Ïádal o firemní inzerát?
V historii ãeské reklamy je uÏ jeden pfiíbûh, kdy lidi masovû kofiistili
emotivní plakáty s reklamou na pivo âerven˘ drak. Je ale zcela
nezvyklé, aby lidé telefonovali a Ïádali si firemní inzerát. Nám se to
stalo.  Po inzerátu, kter˘ jsme pro vás vytiskli na zadní stranû HSW
infa je stále velká poptávka. Na‰emu kolegovi Honzovi Bejãkovi se
zase jednou povedl husarsk˘ kousek a na plochu kanceláfiského
papíru dostal srozumitelné a jasné porovnání v‰ech v souãasnosti na
trhu dostupn˘ch velkoplo‰n˘ch tiskáren Mutoh.

Materiál ‰it˘ pro svûtelnou reklamu
Jako ãerstvou novinku nabízíme na ãeském trhu horkou novinku v
oblasti materiálÛ pro inkjetov˘ tisk. Znaãka Rexam pfii‰la s fie‰ením pro
brilantní tisk grafiky do svûteln˘ch boxÛ. Matn˘ povrch tohoto mater-
iálu dosahuje v˘borné v˘sledky i pfii nasvícení zepfiedu. UV Frontprint
backlit byl vyvinut˘ pfiedev‰ím pro UV inkousty pouÏívané v tiskárnách
HP DesignJet 5000 / 5000 PS, ale je na nûj moÏn˘ potisk i inte-
riérov˘mi inkousty. Sv˘m sloÏením tento zepfiedu potisknuteln˘
polyesterov˘ film zabezpeãuje stejn˘ vzhled a barevné podání grafiky
pfii podsvícení i pfii vypnutém osvûtlení.

Po potisknutí UV inkousty je minimální exteriérová stálost grafiky 6
mûsícÛ bez dodateãné ochrany a 1 rok s ochranou, kterou kromû
laminace tvofií i sklo ãi plexisklo. Pfii aplikaci v interiéru je Ïivotnost
grafiky aÏ 2 roky s ochranou a 1 rok bez ochrany.

HSW Signall podporuje originální inkousty
HSW Signall upozorÀuje uÏivatele velkoplo‰n˘ch tiskáren na atrak-
tivní nabídku originálních inkoustov˘ch náplní do tiskáren Mutoh
Albatros. Náplnû jsou k dispozici v prodejních skladech Praha a Brno.

Krátké zprávy aneb „kraÈasy“ na závûr

Prodám: Spolehliv˘ stolov˘ fifieezzaaccíí pplloottrr WWiilldd TTAA4411, rozmûr
1250x1200mm, pneu pfiisávání, automatick˘ posuv, tan-
genciální nÛÏ, rychlost fiezání max. 1m/s. Zajistím instalaci,
za‰kolení a technickou podporu. MoÏno pouÏít jak˘koliv
fiezací SW. V cenû program GDC Signtronic. Cena
dohodou. Tel.:0602/684548, e-mail: jarprvd@post.cz.

Prodám: Inkoustovou barevnou tiskárnu HP DesignJet Color Pro GA
formátu A3. Cena: 20.000,- CZK. Kontakt: j.havle@hsw.cz

\ BURZA \

Vyzkou‰ejte si zadarmo
materiály Rexam
Pro v‰echny uÏivatele inkjetov˘ch tiskáren je tu moÏnost
vyzkou‰et si ‰irokou paletu nov˘ch materiálÛ z produkce
spoleãnosti Rexam, v˘znamného svûtového v˘robce médií
pro inkjetov˘ tisk.
Nabídka vzorkÛ médií je vÏdy obohacována o horké novinky, takÏe
zajisté stojí za to tuto moÏnost vyuÏít. 

Podmínkou získání vzorové role je registrace spoleãnosti na stránkách
firmy Rexam. Registraãní formuláfi naleznete na adrese
www.magicinkjet.com/products/new_products.epl. Po pfiihlá‰ení a
vyÏádání vzorkÛ se zpravidla do tfií t˘dnÛ dostanou objednané materiály k
nám, jako dodavateli médií této znaãky, a my vám je za‰leme v rámci na‰í
rozvozové sluÏby zdarma. V pfiípadû, Ïe potfiebujete podrobnûj‰í informa-
ce, obraÈte se na Product Managera v˘robkÛ spoleãnosti Rexam Davida
Hlaváãe na e-mailovou adresu d.hlavac@hsw.cz.
V souãasné nabídce jsou k dispozici vzorky z 12 materiálÛ z rÛzn˘ch
oblastí moÏné aplikace.


