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Znaãka HSW má za sebou první kfiíÏek, 
a to je pfiíleÏitost k zamy‰lení. Deset let
v Ïivotû ãlovûka znamená asi tak ãtvrti-
nu aktivního Ïivota. Co a jak se za tu do-
bu podafiilo vykonat, je uvedeno na dal-
‰ích stránkách tohoto ãasopisu. Dovolte
mi tedy, abych si poloÏil otázku: Co zpÛ-
sobilo, Ïe se z malé poãítaãové firmy stal
jeden z nejv˘znamnûj‰ích dodavatelÛ
materiálÛ a technologií na ãeském trhu 
a znaãka HSW se prosadila i na trhu
v sousední Slovenské republice?

Zdafiilo se to pfiedev‰ím proto, Ïe se na‰la
parta nad‰encÛ, ktefií dokázali ve své prá-
ci najít i své hobby. Bez obrovského na-
sazení a akceschopnosti stále rostoucího
kolektivu bychom na na‰í cestû urãitû ne-
dosáhli souãasného v˘znamu. VÛle v‰ak
sama o sobû nestaãí a bylo potfieba udû-
lat i nûkolik správn˘ch rozhodnutí a najít
cestu k zákazníkÛm. 

Prvním správn˘m rozhodnutím byla v roce
1992 zmûna orientace z v˘poãetní techniky
na materiály a technologie pro v˘robu rekla-
my. Pak následovala setkání s na‰imi dodava-
teli a v˘bûr vhodného zboÏí. Díky pfiízni sign-
makrÛ se nám podafiilo prosadit na ãeském
trhu mnoho znaãek. Na‰e materiály se staly
pro mnohé z vás samozfiejmou souãástí va‰í
práce. 
Snad i proto, Ïe jsme jako zakladatelé firmy
pracovali pfied rokem 1989 jako v˘zkumní
pracovníci, chtûli jsme o kaÏdém nabízeném
zboÏí vûdût co nejvíce. V‰e jsme napfied sami
vyzkou‰eli a zam˘‰leli se nad moÏn˘m vyuÏi-

tím. Prodávali jsme tak dÛvûrnû známé mate-
riály i technologie a pfiedev‰ím to se ukázalo
jako správná cesta. 
Mnozí jste nás nav‰tívili na Dnech signmakin-
gu, které mûly vÏdy velmi pozitivní ohlas.
Dodnes postupujeme stejnû a své zku‰enosti
se snaÏíme pfiedat sv˘m zákazníkÛm. Nenabí-
zíme pouze jednotlivé zboÏí, ale vyzkou‰ená
komplexní fie‰ení. Nejv˘raznûji se tento pfií-
stup projevil v oblasti digitálního tisku, jeho
podpory, poradenství a podrobného testová-
ní vzorkÛ.
Na‰e snaÏení by v‰ak nebylo nic platné bez va‰í
pfiíznû – pfiíznû na‰ich zákazníkÛ. Bez ní by-

chom si tûÏko pfiipomínali toto malé jubile-
um. Dovolte proto, abychom vám za vá‰ 
zájem podûkovali. Rádi bychom vyslovili
neskromné pfiání – chtûli bychom se spolu
s vámi znovu ohlédnout, aÏ HSW pfiibudou
dal‰í kfiíÏky. 

Jan Wilda Drnek
a kolektiv

V tomto ãísle najdete:
Vzpomínky na 10 let HSW

v signmakingu (str. 3-7)
O centru velkoplo‰ného digitálního tisku

Astron Print (str. 8)
PouÏíváme li‰ty Snapfix (str. 9)

Jak se rodí v˘stavní systémy
Chonoexpo (str. 10)

Dûkujeme vám za deset let pfiíznû



HSW INFO

Editorial
„Tato, ty si tak˘ hroch!,” povedala moja se-
demroãná dcéra, keì som jej doniesol há-
rok samolepiek s motívmi ná‰ho firemného
maskota. „Má‰ rovnak˘ pupok ako tento
tu,” a ukázala na postaviãku, ktorá zdvíha-
la v jednej ruke hríb a v druhej drÏala ko‰ík
pln˘ ìal‰ích voÀav˘ch poslov jesene.
Asi som nevyzeral veºmi duchaplne, lebo
odrazu sa rozchichotala a dodala: „A aj sa
tak udivene tvári‰.” NuÏ, ão sa dá robiÈ,
sedemroãná sleãna uÏ má svoj názor na
módu, elegantn˘ vzhºad a bystr˘ v˘raz. Ni-
kdy som neholdoval ‰portu a aj keì idem
do posilovne, obhajujem svoje poãínanie
tak, Ïe tlak na laviãke je jedn˘m z mála
‰portov˘ch v˘konov, pri ktor˘ch sa dá le-
ÏaÈ. Po oãku som sa teda pozrel na svoju
siluetu v zrkadle a musel som uznaÈ, Ïe
moje dieÈa istú podobnosÈ s hro‰íkom vi-
dieÈ môÏe. 

Moja dcérka si podrobne prezerala jednotlivé
kresby a e‰te ma podpichla, keì videla posta-
viãku hro‰íka na kolobeÏke. „To by si musel
maÈ poriadne veºkú kolobeÏku, keby si sa chcel
so mnou voziÈ po dvore.” Ale nakoniec si ná‰
maskot získal jej sympatie, napriek svojmu mo-
hutnému vzhºadu. „Sú naozaj miluãkí. A preão
ich máte v robote toºko?,” neovládla svoju zve-
davosÈ. Musel som jej vysvetliÈ, Ïe je to ná‰ 
talizman a máme ho radi rovnako, ako ona
svoju bábiku Baby Born. (Volá ju tak preto, aby
v‰etky kamarátky vedeli, Ïe má pravú Baby
Born.) Opísal som jej zbierku v‰akovak˘ch hro-
chov v sídle HSW, od t˘ch kreslen˘ch, cez 3D
miniatúry, aÏ po toho ply‰ového s ºudsk˘mi
rozmermi, ão b˘va v na‰om showroome. 
To ju celkom uchvátilo, a keìÏe v poslednom ãa-
se rada maºuje obrázky na kamene, rozhodla sa,
Ïe na‰u zbierku obohatí aj svojim obrázkom. UÏ
síce nakreslila zo ‰tyri, ale ani jeden sa jej nepá-
ãi natoºko, aby mohol ísÈ aÏ do Prahy. Takto to
niekedy vyzerá v rodinách hrochov z HSW.
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24102 9412 – Praha
24102 9414 – jiÏní a západní âechy
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HSW Signall
âechyÀská 9
602 00 Brno
tel.: 54321 7213-4
fax: 54321 7216

Objednávky:
Tel.: 54321 7213-4

BRATISLAVA
HSW publicity
Martinãekova 19
821 01 Bratislava
tel.: ++421 2 5341 9505, 5341 9514
fax: ++421 2 5363 3381

„http://www.hsw.cz”
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Daniela Zástûrová
Jsem pamûtníkem malé komorní firmy o pû-
ti lidech. V roce 1991 jsem nastoupila do
HSW, s. r. o., která se zab˘vala v˘hradnû v˘-
poãetní technikou. Aãkoli se firma neustále
roz‰ifiovala, stále si uchovávala pfiíjemné 
a kamarádské prostfiedí. 
Prodávat materiály a technologie pro reklam-
ní úãely jsme zaãali v roce 1992 jiÏ jako HSW
Pro, spol. s r.o. Firma se dále roz‰ifiovala nejen
o skvûlé kolegy, ale zároveÀ i o rodinu zákaz-
níkÛ – nûktefií s námi spolupracují do dne‰-
ních dnÛ, a tudíÏ se stali také pamûtníky.
Zavést na trh po 90. roce nové technologie 
a materiály se podafiilo díky obrovskému na-
sazení a velké akceschopnosti lidí ve firmû,
ktefií Ïili pouze tûmito starostmi a spoleãnû
se radovali z dosaÏen˘ch dílãích úspûchÛ.
Atmosféra ve firmû byla hnacím motorem 
a jsem pfiesvûdãena, Ïe napomohla zafiazení
firmy HSW mezi nejvût‰í spoleãnosti se stej-
n˘m zamûfiením na na‰em trhu. S odstupem
ãasu si uvûdomuji stále ãastûji, Ïe upfiímnost
a veselá mysl v t˘mu lidí, kter˘m jde o spo-
leãnou vûc, je stále to nejdÛleÏitûj‰í. 

Stanislav Klein
Od poãátku existence HSW v‰ichni obdivovali
schopnost firmy zabezpeãit její finanãní stabili-
tu. Na poãátku jsme prostû vzali úspory a vrhli

se do podnikání. Prostory na Václavském ná-
mûstí se brzy ukázaly jako malé. Spoãítali jsme
si, Ïe lépe se bude pracovat ve svém a Ïe firma
má v‰echny pfiedpoklady k splácení úvûru. Vyb-
rali jsme budovu na Hollarovû námûstí. Ve sta-
diu jednání, kdy uÏ nebyla ani vÛle, ani ãasov˘
prostor odstoupit od tohoto kroku, nám banka
zostfiila rozjednané podmínky a my jsme muse-
li rychle najít fie‰ení a zdroje. Bylo to sloÏité, ale
velmi pouãné a tato zku‰enost nám v budouc-
nu urãitû pomohla. Firma se rozvíjela tak rych-
le, Ïe jsme se museli znovu poohlédnout po
vût‰ích prostorách. Peníze z prodeje budovy se
velmi hodily. Investovali jsme je do dal‰ího roz-
voje, a to umoÏnilo ná‰ dynamick˘ rÛst. 

Marek Angelis
Deset let v signmakingu je pro mû zatím ne-
dosaÏená meta, tento píseãek brázdím tepr-
ve od roku 1996. Moje „sedmiletka“ je plná
v˘znamn˘ch událostí a zmûn – poãínaje zalo-
Ïením spoleãnosti SignAll, pfies pfievzetí akti-
vit firmy Prima Design, následné spojení 
s HSW Signware a vznik HSW Signall a ko-
neãnû vstup do skupiny Neschen. 
Signmaking, pro mû zpoãátku nepfiíli‰ lákav˘
obor, mi dává pfiíleÏitost setkávat se se zají-
mav˘mi lidmi a dramaticky se vyvíjejícími
technologiemi. Evoluce aÏ na hranici revolu-
ce mi vyhovuje, takÏe v‰e nejlep‰í oslavenci

(a doufám, Ïe dal‰í okrouhlé v˘roãí oslavíme
ve stejnû dobré kondici).

Jan Havle
Dlouho jsem pfiem˘‰lel, na co dÛleÏité za-
vzpomínat v souvislosti s na‰ím v˘roãím, 
a pak mne napadlo následující. Na jednom
z prvních brnûnsk˘ch InvexÛ se Wilda Drnek
rozhodl pozvat zákazníky, které na v˘stavû
zaujaly fiezací plotry, do Prahy a uspofiádat
pro nû pfiedvádûcí akci spojenou s odborn˘-
mi pfiedná‰kami na téma fiezacích plotrÛ 
a v‰eho, co s nimi souvisí (fiezací programy,
fólie, techniky aplikace fiezané grafiky). Pro-
toÏe jsme v prostorách firmy nemûli dosta-
teãnû velkou místnost, pronajali jsme si ‰kol-
ní uãebnu v nedaleké v˘tvarné ‰kole Václava
Hollara, pozvali v‰echny zájemce, pfiipravili si
pfiedná‰ky a s napûtím oãekávali, jak to do-
padne. Nikdo z nás nemûl s podobn˘mi ak-
cemi naprosto Ïádné zku‰enosti. 
Lidí pfiijelo tolik, Ïe se nám málem neve‰li do
uãebny. S velkou trémou a obavami jsme ak-
ci zahájili. Rychle se ale vytvofiila naprosto
perfektní atmosféra, tréma témûfi opadla 
a celá akce skonãila velik˘m úspûchem. Na
tomto základû vznikly proslulé Dny signma-
kingu. Byla to jedna z velmi podstatn˘ch vû-
cí, jeÏ nám pomohly získat dobré jméno 
a pozici na signmakingovém trhu.

10. let férové souteÏe o pfiízeÀ zákazníka
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Z Václaváku do Modfian

1990 
ZaloÏení firmy HSW servis, v˘roba 
a prodej poãítaãÛ

1991
Specializace na poãítaãové sítû
Orientace na grafiku

SIGNMAKING
1992
Vznik firmy HSW Pro se sídlem 
na Václavském námûstí ã. 43
Invex 1992 a legendární expozice 
na v˘stavû MoÏnosti 1992
HSW uvádí na trh první:
fiezací plotr – Graphtec
fiezací software EuroCut
fiezací fólie – Multi-fix

1993
Uvedení orientaãního systému ACS
Lokalizace programu EuroCut 
do ãe‰tiny

1994
Nabídka plotrÛ SummaGraphics 
Nabídka softwaru CoCUT

1995
V 1. polovinû roku zahájení prodeje
desek – International Paper
Od 2. poloviny roku zavedení PVC
desek Forex

1996
Zmûna názvu na HSW Signware
Nová loga a vytvofiení nového 
corporatu 
Nástup dne‰ního fieditele Martina
Melína

Jak jsme plavali. . .

Byli jsme v‰ak pfiipraveni!

„Nejlep‰í léta pfiicházejí, kdyÏ ta
dobrá jsou jiÏ pryã.”

Neznám˘ autor Zaãínali jsme jako malá firma v samotném centru Prahy. RÛst si ale vyÏadoval stále vût‰í pro-
story. Na‰e pouÈ vedla od Václavského námûstí, pfies Hollarovo namûstí aÏ do Modfian. Tam
jsme sice vydrÏeli del‰í dobu, ale svou hro‰í chaloupku jsme museli pfiestavût. VydrÏela i leto‰-
ní povodnû a zfiejmû v ní je‰tû nûjak˘ ãas pobudeme.

Ve staré trampské písniãce se zpívá: „Jednou pfii‰la voda…” Chaloupku nám sice nevzala, ale
vody jsme mûli víc, neÏ se slu‰í.

UÏ dávno jsme v jedné ze sv˘ch powerpointov˘ch prezentací ukázali svûtu, Ïe sice pfii‰la po-
topa, ale hroch je tvor obojÏiveln˘ a vodu zvládne. Spu‰tûní provizorního provozu tfii dny po
opadnutí vody to dosvûdãilo.
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1997
Stûhování do Modfian – první 
kamenn˘ signmakingoví obchod v âR
Hroch Davídek na Invexu 1997
V˘roba vlastního rámovacího 
systému HSW Frame

1998
Nástup do velkoformátového tisku –
hromadné testování materiálÛ 
v podmínkách stfiedoevropského 
pásma, speciálnû âeské republiky
Tiskárny HP DesignJet a skvûlé 
v˘sledky

1999
Otevfiení poboãky na Slovensku
Exkluzivní distribuce materiálÛ 
Rexam
Exkluzivní distribuce softwaru Onyx
Distribuce produktÛ Neschen

2000
Otevfiení poboãky na Moravû
Úspûch s novou HP DesignJet 5000
Zavedení sluÏby formátování desek

2001
Fúze s firmami Neschen a Signall
Zmûna názvu na HSW Signall
Distribuce produktÛ Mutoh
Jan Bejãek realizuje jako první 
na svûtû unikát – skuteãn˘ vzorník 
digitálního tisku
Otevfiení poboãky v Ko‰icích

2002
Brilantní zvládnutí povodní
Prodej první tiskárny Zünd UV jet
v âR

·tûpánka a obr Davídek nám pomohli
Hro‰i si mezi sebou pomáhají. Je to dnes vzácné, ale je to tak. Obr Davídek nám kupfiíkladu
pomohl na Invexu ‘97. Lady ·tûpánka je zase na‰e kmotfienka a spokojenû si Ïije v Zoo na Sva-
tém Kopeãku u Olomouce. Nedávno k ní pfiibyl i hro‰ík Slávek v praÏské Zoo.

Takto vás od roku 1995 informujeme
První ãíslo ãasopisu HSW info vy‰lo v srpnu 1995. Bylo ãernobílé, mûlo ãtyfii strany a pod-
titul Signmakingov˘ obãasník. S pfiib˘vajícími informacemi sice poãet stran nevrostl, zato
písmenka se zmen‰ovala. Ve‰lo se tak do nûj víc. Podstatnou zmûnu layoutu zazname-
nalo HSW info v srpnu roku 1996. Roz‰ífiilo se na osm stran a získalo podtitul, kter˘ ho
provází aÏ dodnes – Zpravodaj pro oblast signmakingu. Rok 1998 znamenal pro HSW in-
fo dal‰í pozitivní zmûny. Rozrostl se na dne‰ních 12 stran a od prvního ãísla v roãníku se
na druhé stránce objevil komiks s hro‰íkem, kter˘ pro nás pfiipravuje pan Kafka ze studia
Kafka Design. První ãíslo HSW infa roku 2000 dostalo znovu nov˘ ‰at. Kromû redesignu
v layoutu se na titulní stránce objevily první barvy – Cyan a Magenta. Rok 2001 zahájilo
ãíslo s plnobarevnou obálkou a prvními prvky souãasné grafiky. UÏ druhé ãíslo tohoto roã-
níku v‰ak mûlo podobu, v jaké ho znáte dnes. 
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HSW stále stojí na lidech
‘92

Veletrhy INVEX

‘93

‘95

‘96

‘94

‘95

‘97

‘98

‘99

‘00

‘02

Dny Sigmakingu

Jan Havle Jan Wilda Drnek

Miroslav ZástûraMartin Melín Daniela Zásterová

SoutûÏ ACS
Jak pfiesvûdãit signmakry 
o v˘born˘ch vlastnostech in-
formaãního systému ACS?
Rozhodli jsme se pro soutûÏ.
Ta ukázala, jaké rozmanité
mÛÏe b˘t uÏití tohoto systé-
mu. Pfiihlá‰eno bylo mnoho
krásn˘ch a nápadit˘ch reali-
zací. Takto vypadali spokoje-
ní vítûzové soutûÏe pfii ode-
vzdávání cen.

Na úspûchu HSW mûl vÏdy
podstatn˘ podíl v˘born˘
pracovní kolektiv.
Znaãka HSW hned od za-
ãátku prostû stála a stojí
na lidech. 
Tuto skuteãnost jsme de-
monstrovli i na v˘stavû 
Reklama ‘97, kdyÏ jsme na
stûny v˘stavního stánku
umístnili fotografie na‰ich
kolegÛ v Ïivotní velikosti.
Dnes jsou tyto zábûry 
hezk˘m historick˘m doku-
mentem.
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Jak se rodily na‰e expozice 

Hro‰i Ïijí ‰Èastnû a spokojenû

Sign Prague ‘93

Sign Prague ‘94

M+K ‘94

EmbaxPrint ‘97

EmbaxPrint ‘98

Jiné v˘stavy:

Nejsme spolu pouze v pracovní dny. Známe
se i jako lidé. Souãástí Ïivota v na‰í ‰iroké
hro‰í rodinû jsou nejenom vysoké pracovní
v˘kony, ale i pravidelné celofiremní v˘lety.
Na‰e rodiny se dobfie znají a na vodû i pfii
spoleãném obûdû vÏdy panuje dobrá nálada.
Nejlep‰í je to samozfiejmû veãer u táboráku.
Nav‰tívili jsme uÏ mnoho malebn˘ch zákoutí
v âeské republice, ale hodnû jich na nás je‰-
tû ãeká. Pfií‰tû se chystáme nav‰tívit na‰e slo-
venské kolegy.
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Spoleãnost Astron Print pfied pÛl ro-
kem vytvofiila svou novou divizi vel-
koplo‰ného digitálního tisku. Málo-
kdo tu‰il, Ïe je to zpráva, kterou by-
chom mohli v astronomické termino-
logii nazvat objevením supernovy.
Úrovní sluÏeb a technologick˘m vyba-
vením patfií toto centrum velkoplo‰né-
ho digitálního tisku k tûm nejprofesio-
nálnûj‰ím.

Spoleãnost Astron Print vznikla po vnitfiní
reorganizaci spoleãnosti Astron Studio,
která rozdûlila obchodní aktivity sv˘ch di-
vizí do dvou samostatn˘ch právních sub-
jektÛ. Z dfiívûj‰í divize vydavatelství vznikla
Aastron Media (vydává kupfiíkladu Pent-
house, Motohouse) a z divize digitálního
tisku Astron Print. Historie digitálního ma-
lonákladového tisku v Praze zaãala roku
1997, kdy Astron Studio jako první v Pra-
ze zprovoznilo digitální tiskov˘ stroj Indigo
E-print 1000+. Astron Print je tedy star˘ 
a zku‰en˘ harcovník v novém ‰atu. 

Rozhodující je úroveÀ sluÏeb
„NejdÛleÏitûj‰í pro úspûch projektu na‰í
spoleãnosti je nejenom komplexnost na-
bídky sluÏeb, ale i schopnost kreativnû
hledat zpÛsoby jejich vyuÏití,” fiíká Andrea
Luke‰ová, salles manager spoleãnosti As-
tron Print. „Na‰e firma sleduje dlouhodo-
bou strategii a investice do tûch nejmo-
dernûj‰ích strojÛ nám poskytují prostor do
budoucna. Samozfiejmû Ïe nabízejí i kon-
kurenãní v˘hodu, ale na technologické zá-
zemí musí navazovat profesionální sluÏba.
Klientovi dokáÏeme zpracovat zakázku uÏ

od fáze kreativního návrhu, pfies studio
pfiedtiskové pfiípravy aÏ po koneãn˘ tisk 
a zpracování. âas je nenahraditelnou hod-
notou dne‰ní doby, a tak jsou rychlost
zpracování zakázky a její doruãení velmi
dÛleÏit˘mi faktory. V rámci holdingu As-
tron úspû‰nû pÛsobí i spoleãnost Astron
Net. Astron Print tak poskytuje pro mnohé
své klienty i moÏnost bezdrátového pfieno-
su dat. Zakázka se tak k nám dostane stej-
nû rychle, jako bychom byli pfiipojeni na
jeho interní síÈ. Doruãení zase zabezpeãí
na‰e vlastní kur˘rní sluÏba.”
SluÏby nové divize velkoplo‰ného digitál-
ního tisku logicky navazují na práci divize
klasického digitálního tisku, která pracuje
od roku 1997.

Spolehlivost 
Aby tento mechanizmus ve v‰ech smûrech
bezchybnû fungoval, v Astron Printu velmi
peãlivû vybírali pro centrum velkoplo‰né-
ho digitálního tisku nejenom technologie,
ale i dodavatele. Velmi nás tû‰í, Ïe se roz-
hodli pro HSW Signall. „Hledali jsme do-
davatele, kter˘ bude na‰ím dlouholet˘m
stabilním partnerem s kvalitním servisním
zázemím,” fiíká Andrea Luke‰ová. 
„Mít v‰e pod kontrolou a neb˘t závisl˘ na
kooperaci je jediná moÏnost, jak zaruãit
dodací termíny a spokojenost klientÛ.
V centru velkoplo‰ného digitálního tisku
jsou proto technologie pro exteriérov˘ i in-
teriérov˘ tisk. Nepfiekvapí nás ani poÏada-
vek na fiezanou grafiku,” dodává.
Technologick˘ park spoleãnosti Astron
Print tvofií ‰estibarvová solventní tiskárna
Mutoh Toucan s ‰ífikou tisku 2159 mm,

osmibarvová tiskárna Mutoh Falcon II RJ
8000 s ‰ífikou tisku 1643 mm, laminátory
Neschen JetCoat N 1800 pro tekutou la-
minaci a Neschen JetLam 1600 pro teplou
i studenou laminaci. Technologick˘ fietû-
zec doplÀuje i fiezací plotr SummaSign Pro
T1400. 

Pfiíjemné prostfiedí 
KdyÏ dáváte pfiednost osobnímu kontaktu,
pfiivítá vás velmi pfiíjemnû zafiízená recep-
ce. Budete se v ní cítit jako v pafiíÏské ka-
várnû, protoÏe recepce je vyfie‰ena jako
barov˘ pult a zákazníci mohou vyuÏít ka-
várenské stolky. Dívky z recepce vám ne-
zapomenou nabídnout i obãerstvení a ur-
ãitû si rádi vychutnáte voÀavou kávu.
Astron Print sice sídlí v centru Prahy na Zá-
hfiebské ulici, ale jakoby zázrakem se
v blízkém okolí vÏdy najde místeãko k za-
parkování. Náv‰tûvu spoleãnosti Astron
Print proto není proã odkládat.

Franti‰ek Kaveck˘

Astron – nová hvûzda velkoplo‰ného tisku

Kontakt:
Astron Print

Záhfiebská 41
120 00 Praha 2

tel.: +420-296 361 880-2
fax: +420-296 361 589

www.astron.cz

Andrea Luke‰ová, salles manager spoleãnosti
Astron Print
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… nebo na kus silonu. Rámovací li‰ty
Snapfix 18 a Snapfix Pro za pár minut
z kaÏdého plakátu, banneru ãi textilní
tkaniny vykouzlí profesionální závûs-
nou reklamu. Systémy Snapfix, dodá-
vané spoleãností HSW Signall, u‰etfií
ãas a pfiispûjí k dobré náladû. 

Mít k dispozici rychle aplikovateln˘ a varia-
bilní rámovací a závûsn˘ systém bylo vÏdy
snem kaÏdého pracovníka oddûlení propa-
gace. âasto se k rámování pouÏívaly svépo-
mocí vyrobené pomÛcky nebo dfievûné ãi
plastové li‰ty. V‰echna provizorní fie‰ení sice
mohou vést k úspû‰nému v˘sledku, ale sto-
jí hodnû námahy a ãasu. KdyÏ se pfiepoãte
hodinová mzda pracovníka na ãas, kter˘ pfii
pfiípravû provizorních závûsn˘ch systémÛ
stráví, levná varianta se notnû prodraÏí. 

Rámovací li‰ty Snapfix
Není nic snaz‰ího neÏ vsunout poti‰tûné
médium do plastové rámovací li‰ty, kterou
staãí jenom rozmûrovû pfiizpÛsobit, zasu-
nout do dráÏky závûsné oãko a v‰e je hoto-
vo. Na popsání celého rámování tedy staãí
jediná vûta.
Li‰ty Snapfix jsou v nabídce firmy HSW Sig-
nall k dispozici ve dvou konstrukãních vari-
antách. Oba typy jsou dostupné v délce
3000 milimetrÛ.

Snapfix 18
V˘robci reklamní grafiky asi nejãastûji sáh-
nou po ploch˘ch zaklapávacích li‰tách
Snapfix 18. Ty jsou vhodné k zavû‰ení papí-
rÛ ãi textilií do tlou‰tky jednoho milimetru.
MÛÏete si vybrat ãerné, bílé, ‰edé nebo ãi-
ré. Barevné odstíny jsou k dispozici pouze
na objednávku za zvlá‰tních podmínek.

Snapfix Pro
Robustnûj‰í oválná zaklapávací li‰ta Snapfix
Pro poslouÏí v‰ude tam, kde se vyÏaduje
optické zdÛraznûní a ohraniãení reklamní-
ho motivu nebo vût‰í zatíÏení poti‰tûného
média. Tento typ li‰ty mÛÏete esteticky do-
ladit plastovou koncovkou. Snapfix Pro
umoÏÀuje zavû‰ení média aÏ do tlou‰Èky
dva milimetry. V nabídce jsou v bílém, ãer-
ném a ‰edém provedení. Barevné odstíny
jsou pak k dispozici i u této rámovací li‰ty
pouze na objednávku za zvlá‰tních podmí-
nek.

Nechte lidi tvofiit
Nejcennûj‰ím pfiínosem do reklamní komu-
nikace je kreativní my‰lenka. Nechte lidi
tvofiit a vym˘‰let nové nápady a nová fie‰e-
ní. Reklama musí b˘t nejúãinnûj‰í, protoÏe
jejím úkolem je oslovit cílovou skupinu.
K nov˘m nápadÛm ale lidé potfiebují ãas.
Ten se dá získat odstranûním monotónní 
a zbyteãné mechanické práce. S li‰tami
Snapfix se ãas urãitû nepromarní.

Franti‰ek Kaveck˘

9

Povûste trable na hfiebík

To je v‰e, co potfiebujete k zavû‰ení: grafika,
dvû li‰ty Snapfix 18 a pár zavû‰ovacích oãek.

Grafika je zavû‰ena v li‰tách Snapfix 18.

Grafika se vloÏí na doraz do li‰ty…

…a po vizuální kontrole zaklapne. Pak uÏ
staãí jenom do dráÏky na hfibetu li‰ty umístit
zavû‰ovací oãka, uvázat silon a je to.

…pfiitiskne…

Pro grafiku, kterou musí li‰ta stabilizovat
svou hmotností, se nejlépe hodí rámovací 
li‰ty Snapfix Pro.

Plastové koncovky doplní estetick˘ vzhled 
rámovací li‰ty.

K zavû‰ování slouÏí oãka, která se umísÈují
do dráÏky na li‰tû.
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Marseille, mûsto v Provence na jihu Fran-
cie, dalo svûtu provensálské kofiení, které
je základem vynikající francouzské kuchy-
nû. Dále pak Pastis, an˘zovou pálenku,
kterou pijí témûfi v‰ichni Francouzi star‰í
18 let, skvûlého fotbalistu a kapitána
madridského bílého baletu a francouzské-
ho národního t˘mu Zinedina Zidanna. 
Vznikla tam ale také vlajková loì v‰ech
v˘stavních systémÛ momentálnû existují-
cích na trhu – mobilní nosiã informací –
systém Roll-Up…

ProtoÏe jsem se nedávno vrátil z produktového
‰kolení v centrále spoleãnosti ChronoExpo,
chtûl bych vám sdûlit své dojmy z náv‰tûvy síd-
la tohoto svûtoznámého v˘robce profesionál-
ních v˘stavních a prezentaãních systémÛ 
(ChronoExpo 1, 2 a 3, rolovacího systému Roll-
Up, svûtelného tubusu Light-Box a velké stûny
POP-Up).

Made in Marseille
KdyÏ jsem vyfiizoval ve‰keré potfiebné náleÏi-
tosti související s produktov˘m ‰kolením ve
spoleãnosti ChronoExpo, mûl jsem jakousi
pfiedstavu o tom, co mû v jiÏním cípu Francie,
v Provence bude ãekat. Nûkteré mé pfiedstavy
se naplnily, nûkteré byly i pfiekroãeny a nûkteré
zÛstaly za m˘m oãekáváním. Jako ãlovûk, po-
hybující se v signmakingu uÏ dlouho, jsem mûl
pocit, Ïe na francouzské Riviéfie bude bujet
„reklamní vír“ dne‰ní doby mnohem agresiv-
nûji, neÏ tomu bylo ve skuteãnosti. Pfied nûko-
lika málo t˘dny jsem si v ãasopise Reflex pfieãe-
tl, Ïe na‰e dálnice D 1 je poseta tolika billboar-
dy a nosiãi reklamy, Ïe na jeden km dálnice pfii-
padá zhruba ‰est tûchto „brouãkÛ“ – to je
prÛmûr asi jeden billboard na 200 m. Ve Fran-
cii jsem mûl pocit naprosto jin .̆ Mimo nûkolik

let star˘ch poutaãÛ upozorÀujících na existen-
ci supermarketu Carrefour byla Marseille té-
mûfi „signuprázdná“… aÏ na jednu v˘jimku –
jeden velk˘ poutaã s muÏem, kter˘ symbolizu-
je Marseille – Zinedinnem Zidanem – synem
chud˘ch alÏírsk˘ch pfiistûhovalcÛ, kter˘ch je
Marseille plná, jak vzhlíÏí z reklamy spoleãnos-
ti ADIDAS s pfiíznaãn˘m sloganem „Made in
Marseille…“

Jídlo jako hobby
Obecnû se dá fiíci, Ïe Francouzi Ïijí skuteãnû ji-
nak neÏ my. Îijí jaksi klidnûji a, co je podstat-
né, nespûchají. Umí si uÏít Ïivota a vychutnat si
kaÏdou jeho vtefiinu. AlespoÀ to byl mÛj dojem
z krátké náv‰tûvy. Jak mi fiekla nûkolikrát paní
Annie Pepermans – obchodní manaÏerka spo-
leãnosti ChronoExpo, Francouzi milují jídlo 
a milují spoleãné debaty o jídle. MÛÏeme s kli-
dem fiíct, Ïe jídlo je ve Francii konverzaãním té-
matem ãíslo jedna. Praha i âeská republika

jsou FrancouzÛm známé, mnoho lidí se mû
ptalo na aktuální situaci v Praze po povodních
a byl vidût jejich skuteãn˘ zájem.

Svût je mal˘
M˘m prÛvodcem vût‰inu ãasu v ChronoExpu
byl Karl Da Gama Campos. Tento mlad˘ muÏ
je pfiíkladem „kosmopolitního ãlovûka“ a Ïi-
voucím dÛkazem tvrzení, Ïe svût je mal .̆ 
Narodil se v africké Keni, maminka byla ze Se-
negalu a tatínek z Francie, jeho Ïena je Ameri-
ãanka s kofieny v b˘valém âeskoslovensku.
Karl pracuje na pozici international sales ma-
nagera a má na starosti prodej produktÛ 
ChronoExpo v Evropû, Severní Americe a Asii.

Co nás ãeká?

„ChronoExpo dnes nabízí tfii základní fiady pro-
duktÛ,“ fiíká pan Campos. „Na‰i vlajkovou loì,
systém ChronoExpo 2, dále první systém, kter˘
jsme vyvinuli, systém ChronoExpo 1 a ekono-
mickou variantu vyuÏívající ve velké mífie plasto-
vé profily, systém ChronoExpo 3. ChronoExpo 2
a 3 dodáváme v jednostranném i oboustran-
ném provedení a v ‰ífikách 30 aÏ 120 cm. Zají-
mavostí ChronoExpa 2 je maximální v˘‰ka, kte-
ré mohou na‰i zákazníci pfii pouÏití ChronoExpo
Giant docílit – 4 metry, a to je pofiádnû velká
grafika.“ Cenovû v˘hodné produkty reprezen-
tuje ChronoExpo 3. „U tohoto systému jsme
chtûli maximálnû sníÏit v˘robní náklady, a tedy 
i cenu pro na‰e zákazníky. Proto místo karbono-
v˘ch tyãí a kovu pouÏíváme PVC. Za velmi níz-
k˘ch nákladÛ mohou na‰i zákazníci vyrobit gra-
fiky o rozmûrech 60 x 88 cm aÏ 120 x 201 cm.“

David Hlaváã

V˘stavní systémy s francouzsk˘m ‰armem
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Vidûli jste na Invexu 2002
Na leto‰ním Mezinárodním veletrhu informaãních a komunikaã-
ních technologií Invex 2002 jste se mohli setkat s na‰í expozicí na
tradiãním místû – v pavilonu A. Kromû jiného jsme tu uvedli svû-
tovou novinku, automatickou fiezaãku Fotoba.

Velikému zájmu náv‰tûvníkÛ se tû‰i-
la kupfiíkladu tiskárna Mutoh Rock-
hopper, která za dostupnou cenu
poskytuje moÏnost velmi kvalitního
exteriérového tisku. Na stánku jsme
s její pomocí pfiedvádûli praktickou
ukázku malosériové v˘roby samole-
pek. Na samolepicí fólii se tiskly po-
staviãky hro‰íka, kterého znáte
z oblíben˘ch komixÛ, pravidelnû
uvefiejÀovan˘ch v na‰em ãasopise.
Pfii tisku se v softwaru Onyx Poster-
Shop zadaly i znaãky pro OPOS
(optick˘ poziãní systém), kter˘m
jsou vybaveny na‰e fiezací plotry
SummaSign. V˘tisky se pak ihned vloÏily do vedle nainstalovaného fiezací-
ho plotru, kter˘ si ze znaãek naãetl data potfiebná k pfiesnému ofiezání jed-
notliv˘ch kreseb. Za pár okamÏikÛ byly v‰echny postaviãky vyfiezány a ar-
‰ík samolepek byl na svûtû.
Dal‰ím unikátem, kter˘ jsme na Invexu pfiedstavili, je digitální fotolab. Tato
linka je sestavena z tiskárny HP DesignJet 5500 a automatické fiezaãky Fo-
toba. S pomocí tiskového softwaru Onyx Poster Shop jsou tyto stroje schop-
ny zajistit bleskové zpracování hromadn˘ch zakázek ve v˘borné kvalitû. 

kk

Profesionální v˘stavní systémy
Na‰e nabídka v˘stavních systémÛ znaãek Expolinc a ChronoExpo se roz‰í-
fiila o dal‰í atraktivní modely. Sortiment v˘stavních systémÛ je vystaven ve
v‰ech na‰ich prodejnách v âeské republice i na Slovensku. S jeho roz‰ífie-
ním jsou k dispozici i nové aktuální ceníky a prospekty. 

Nové materiály InteliCoat
Sortiment materiálÛ pro velkoplo‰n˘ ink-jetov˘ digitální tisk se roz‰ífiil. Ko-
lekce médií Magic spoleãnosti InteliCoat se rozrostla o tyto novinky: sa-
molepicí polypropylene banner, 255 g univerzální fotopapír, oboustrannû
potisknuteln˘ polyethylene banner, nov˘ ekonomick˘ scrim banner, poly-
esterovou tkaninu FAB 6. Roz‰ífiila se i nabídka ‰ífiek a návinÛ ink-jetov˘ch
médií. Podrobné informace získáte na na‰ich poboãkách. 

Nûco pro solventní tisky
Spoleãnost InteliCoat uvedla na trh zbrusu nov˘ materiál – Latex Saturated
Paper 140g, kter˘ je urãen˘ pro solventní tiskárny na v˘robu tapet 
a digitálních obrazÛ na zdi. Materiál byl certifikován spoleãností InteliCoat
jako ideální Wallcovering fie‰ení. Má vynikající v˘sledky napfiíklad na tiskár-
nách MUTOH Toucan, VUTEK, NUR. K dispozici je ve dvou návinech 150 
a 300 m. Má velmi zajímavou cenu, která je pod hranicí 50 CZK/m2. Pro
bliÏ‰í informace kontaktujte prosím svého lokálního zástupce HSW Signall.

Krátké zprávy aneb
„kraÈasy“ na závûr

Galerie hrochÛ
Hro‰i jsou jako my

Pracují...

Hrají si...

TouÏí po dobrodruÏství...

Prostû Ïijí...


