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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Editorial 

Měl jsem štěstí, že jsem nepřehlédl pozvánku na otevření výstavy Mela Ramose 

ve vídeňské galerii Albertina. Tento představitel uměleckého hnutí pop art 

určitě stojí za povšimnutí, protože kromě neobyčejně populárních děl ze série 

Comercial Pin-up-Girls najdete ve vystavené kolekci i spoustu humoru.

Výstava nazvaná Mel Ramos: Girls, Candies & Comics se koná u příležitosti 

loňských pětasedmdesátých narozenin umělce i půlstoletí pop artu. 

Mimochodem je to zatím autorova největší retrospektivní výstava v Evropě.

Reprezentativní průřez Ramosovým celoživotním dílem zahrnuje zejména 

malby, ale také návrhové skici a sochy. Prostřednictvím hlavních děl jsou 

na výstavě zastoupena všechna období umělcovy tvorby – rané malby, které 

se figurálním pojetím odlišují od abstraktního expresionismu, dále komiksoví 

hrdinové a Wonder Women ze 60. let a samozřejmě také jeho Commercial 

Pin-ups, díky nimž získal Ramos koncem 60. let svou proslulost. Na těchto 

olejem malovaných perziflážích vycházejících z reklam na proslulé komerční 

značky nechává umělec se značnou dávkou humoru prostor elegantním 

Pin-up-Girls, které se lascivně tulí k obrovským lahvím limonády, balíčkům 

cigaret nebo kostkám sýra. Prezentována je ovšem i série A Salute to Art 

History, v níž tvůrce nabíjí akty klasických mistrů sex-appealem popkultury, 

dále obrazy kalifornské krajiny, které by nikdo nepokládal za Ramosovo dílo, 

a v neposlední řadě i jeho novější práce a exkurzy do světa sochařského umění.

Na mě jeho obrazy zapůsobily především neuvěřitelnou vitalitou a šťavnatým 

smyslem pro humor. Určitě mu nelze upřít ani neobyčejný cit pro ženskou 

krásu.

Nejjednodušší způsob, jak si udělat na jeho dílo názor, je vypravit se do Vídně. 

Výstava je otevřena do 29. května 2011.

Zdá se vám, že se redakční promluva změnila v pozvánku? Pro tentokrát máte 

pravdu, ale důvod, proč se tak stalo, zatím zůstává zahalen rouškou tajemství. 

V každém případě se můžete v příštím čísle HSW infa těšit na překvapení.
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Světové democentrum HP

  Latexové inkousty 

poskytují velmi věrné barvy 

u reprodukcí uměleckých 

děl...

  ...a velmi jasné a zářivé 

barvy i u podsvícených 

aplikací

  Pohled na část 

showroomu HP v Barceloně

  Latexová HP technologie 

je certifikována a je součástí 

MCS systému garance 

3M. V rámci systému 

sladěných komponentů tak 

získáte záruku na dopravní 

prostředky až čtyři roky.

Společnost HP je momentálně jednou z nejprogresivnějších 

firem působících na poli velkoformátového digitálního tisku. 

Democentrum, které firma vybudovala v Sant Cugat del 

Vallés  nedaleko Barcelony, je, co se týče velikosti a vyba-

venosti, největším předváděcím centrem digitálního tisku 

na světě. 

Ve druhé polovině ledna se v evropské centrále a democen-

tru společnosti Hewlett-Packard v Sant Cugat konaly Dny 

latexu. Tento slibný název nesla dvoudenní akce zaměřená 

na unikátní latexovou technologii HP, která má za sebou 

po dvou letech existence úspěšné dva tisíce celosvětových 

instalací. Zde firma HP se svými hosty rovněž oslavila 25. 

výročí působení divize velkoplošného tisku, která na severním 

okraji Barcelony sídlí.

Program semináře

Akce byla zaměřena na nové poznatky a hledání nových apli-

kací a trhů, které může latexová technologie oslovit. V první 

prezentační části hovořil Wayne Davey, obchodní manažer 

HP pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). 

Pozitivně zhodnotil přínos, který latexová technologie pro trh 

a HP přinesla, a velmi ocenil její „zelený – ekologický přínos“. 

Následovaly prezentace zákazníků z Belgie a Švýcarska 

a technické příspěvky produktových manažerů HP pro tech-

nologie a materiály. 

nové možnosti

Druhá část semináře byla věnována praktickým ukázkám 

a prohlídce showroomu. Téměř dvě desítky tiskařů z ČR a SR 

se mohly seznámit s ukázkami zajímavých aplikací. 

„Unikátní materiál je Polyethylene banner (materiál použí-

vaný například na taškách IKEA),“ uvedl David Hlaváč, HSW 

produktový manažer pro prodej technologií. Tento materiál 

se nedá potisknout solventními inkousty, ale pouze latexový-

mi nebo UV inkousty. Nabízí však za velmi nízké materiálové 

náklady možnost výroby odolných transparentů, bannerů, 

tašek, vlajek, dárkových obalů či nafukovadel.

Latex s 3m garancí

Druhou nesmírně zajímavou skupinou aplikací pro latexové 

tiskárny je potisk samolepicích PVC fólií určených k aplikaci 

na dopravní prostředky. Latexová HP technologie je certi-

fikována a je součástí MCS systému garance 3M (systém 

sladěných komponentů). Platí tedy záruka až čtyři roky 

životnosti pro grafiku na dopravních prostředcích. Zákazníci 

měli možnost seznámit se s reálnou aplikací 3M Controltac 

fólií potištěných latexem na dva mopedy Vespa. Aplikace 

těchto fólií je velmi jednoduchá a podle Romana Barby, pro-

duktového manažera médií HP, je latexový inkoust mnohem 

flexibilnější a tvárnější, než je inkoust solventní.

Hra se světLem

Další velmi zajímavou aplikací je, díky sytosti a konzistenci 

latexového inkoustu, textil a backlit. V nabídce je mnoho 

dalších materiálů, zákazník si může přímo na internetu 

ve vyhledávači médií nalézt správný materiál pro svou kon-

krétní aplikaci. V současné době jsou, jak potvrdil Gergely 

Hydegkuti, regionální zástupce HP pro ČR a SR, k dispozici 

desítky otestovaných materiálů různých výrobců včetně ICC 

profilů. Poslední z velmi zajímavých materiálů jsou samolepicí 

tapetové papíry bez obsahu PVC. „S aktuální nabídkou mate-

riálů pro latexové tiskárny vás rádi seznámí naši obchodníci,“ 

dodává David Hlaváč.

nejširší PortfoLio tiskáren

V Sant Cugat si může zákazník uvažující o digitálním malo- 

i velkoformátovém tisku udělat komplexní představu o výko-

nu, kvalitě i nákladovosti jednotlivých zařízení. Společnost HP 

disponuje po akvizicích společností Scitex, Nur a Colorspan 

nejširším portfoliem digitálních tiskáren a je schopna najít 

správnou technologii pro požadovanou zákazníkovu aplikaci.

František Kavecký

Latexová budoucnost

Latexové technologii bezesporu patří budoucnost a mnoho 

českých a slovenských poskytovatelů tiskových služeb se 

jistě v tomto roce vydá cestou investice do této tiskárny. 

Všem, kteří o vstupu na pole velkoformátového digitálního 

tisku uvažují, bychom rádi nabídli možnost prezentace HP 

technologií, ať již u nás v Praze v showroomu HSW Signall, 

nebo přímo v Barceloně v democentru HP. Rádi pro váš 

ofsetový, sítotiskový nebo již fungující solventní digitální 

tiskový provoz a výrobu zpracujeme analýzu nejvhodnější 

technologie a její návratnost investice. HP jako výrobce 

nabízí na všechny své technologie také velmi zajímavou 

možnost přímého financování prostřednictvím HPFS – 

Hewlett Packard Financial Services. Uvažujete-li nově 

o nějaké z tiskáren nebo o obměně svého strojového parku, 

napište nám na techno@hsw.cz. Rádi se s vámi podělíme 

o své zkušenosti a představíme vám aktuální možnosti 

v digitálním tisku. 



Tradiční svátek signmakingu veletrh Reklama, Polygraf 

se rychle blíží a my věříme, že i letos vás potkáme 

na našem stánku. V termínu 23. až 25. března 

2011 bude Výstaviště v Praze-Holešovicích patřit 

signmakingu a jako obvykle nás najdete uprostřed 

stanu stojícího místo levého křídla Veletržního paláce.

Hlavním úkolem naší expozice bude ukázat návštěvníkům 

nové možnosti digitálního tisku. Jednotlivé linky budou 

sestaveny jako optimalizovaná pracoviště pro zajímavé tech-

nologie za účelem vyšších výnosů poskytovatelů tiskových 

služeb a výrobců reklamy. 

HsW PrintsHoP

Pod tímto názvem jsme vám představili systém sladěných 

komponent, který vám pomůže najít optimální technologie 

pro váš provoz s ohledem na technologické trendy, morální 

kondici zvolené tiskárny a efektivitu společně s výkonovou 

rezervou pro další růst vaší společnosti.

Mimořádnou pozornost věnujeme středně velkým firmám, 

které mají vzhledem ke své produktivitě, počtu zaměstnanců 

a objemu zakázek pozici na trhu nejsložitější. Malé firmy si 

obvykle mohou dovolit delší výpadek a velké naopak mají 

své technologie zálohované. Nejzranitelnější jsou proto právě 

firmy střední velikosti, které v případě výpadku technologie 

či chybného materiálu nemají rezervní produkční kapacitu. 

V našem stánku vám předvedeme v současnosti nejeko-

logičtější tisk na latexové tiskárně HP Designjet L25500, 

zpracování tisků na automatické řezačce Fotoba Rollcut 

WR. Profesionální deskový plotr Zünd G3 vás přesvědčí, že 

je vhodnou součástí vybavení i středně vytížených provozů. 

Směřuje sem také velké překvapení veletrhu – nejnovější 

tiskárna značky Durst. Všechny ukázky budou realizovány 

na nových materiálech, které umožňují poskytovat nové 

atraktivní služby.

Horká novinka Durst omega

Představíme i zbrusu novou technologii pro středně velké 

firmy z produkce společnosti Durst. Tento špičkový výrobce 

UV tiskáren se po dlouholeté specializaci na produkční prů-

myslové stroje rozhodl uvést na trh svůj koncept spolehlivé 

a vysoce kvalitní tiskárny pro středně vytížené provozy. 

Odborná veřejnost na veletrhu Reklama, Polygraf 2011 se 

ve středoevropské premiéře seznámí s tiskárnou nazvanou 

Durst Omega. Zatím vám nemůžeme sdělit žádné podrobněj-

ší informace, protože je vzhledem k termínu uzávěrky tohoto 

čísla HSW info ještě neznáme. 

Začátkem března se ale uskuteční mezinárodní tisková kon-

ference pro novináře v Brixenu, které se samozřejmě zúčast-

níme i my. Oficiální obchodní uvedení tiskárny je plánováno 

na 21. března v Barceloně, kde bude následující den předsta-

vena i odborné veřejnosti na veletrhu Graphispag 2011. Ten 

se koná prakticky ve stejném termínu jako ten pražský. Ihned 

po uvedení tiskárny vám o ní přineseme podrobné informace 

na našich webových stránkách www.hsw.cz.

maturita one Way vision fóLií

Jaký je vlastně mezi různými fóliemi pro okenní grafiku 

rozdíl? Co ve skutečnosti se sklem udělá změna poměru 

volné a plné plochy grafiky? Jak vypadá jediná okenní fólie, 

která splňuje normu Drážního úřadu České republiky a lze ji 

aplikovat na okna tramvají a vlakových souprav?

To je jen malá část otázek, na které také naleznete odpověď 

na našem stánku. Velkoplošná skleněná stěna bude pole-

pena různými typy One Way Vision fólií a vy si budete moci 

pohrát s elektrickým vypínačem s plynulým stmíváním světla 

a pozorovat, jak mění světelné podmínky pohled přes sklo 

opatřené grafikou. 

Při školení o One Way Vision fóliích Clear Focus se s námi 

představitel této firmy podělil o zajímavou zkušenost. 

Na skleněnou fasádu obytného domu měla být aplikována 

grafika z okenních fólií. Celá technologie a její vliv na kom-

Více příležitostí
pro digitální tisk

  Stánek HSW Signall najdete na tradičním místě v centrální části 

stanu, který stojí místo levého křídla Veletržního paláce

  Na této stěně budete sledovat chování jednotlivých typů One Way 

Vision fólií pro okenní grafiku za různých světelných podmínek
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  Galerie tapet vám ukáže, 

jak můžou být potisknutelné 

tapety různé svým vzhledem 

a strukturou povrchu

  Deskový plotr Zünd G3 

je univerzální dokončovací 

zařízení, které dokáže 

výrazně zvýšit produktivitu

fort bydlení měly být předem vysvětleny obyvatelům. 

Prezentace se konala v hotelu, kde měla firma pronajaty dva 

pokoje. V jednom pokoji bylo okno bez fólie a ve druhém 

byla na okno aplikována fólie Clear Focus SuperVue Exterior, 

vyvinutá speciálně pro velké prosklené plochy.

Po přednášce o fyzikálním principu fungování okenní grafiky 

navštívili obyvatelé domu oba pokoje s okny zakrytými 

záclonou.  

Po prohlídce vyzval přednášející přítomné, aby popsali své 

pocity a vyjádřili se k tomu, zda aplikace okenní grafiky nějak 

ovlivní jejich bydlení. Většina lidí si stěžovala, že v pokoji 

s okny polepenými One Way Vison fólií je méně světla a cítí 

se v něm nepohodlně. Tehdy jim přednášející prozradil že 

pokoje záměrně označil naopak. Hosté si pak okna pozorně 

prohlédli znovu a nakonec dali svůj souhlas s polepem. 

PoHrajme si s Pískovaným skLem

Pískované nebo leptané sklo vždy působí velmi efektně. 

Možnosti, které interiérovým a reklamním tvůrcům poskytují 

samolepicí materiály imitující pískované nebo leptané sklo, se 

za několik posledních let velmi rozrostly.

Paleta materiálů, které dnes jsou k dispozici, je velmi široká. 

Nabízejí se v různých jemných elegantních odstínech nebo 

mohou sloužit i jako tiskové médium. 

Připravili jsme pro vás aplikace různých fólií na skleněném 

paravánu, kde můžete srovnat, jak působí nejenom různé 

odstíny fólií, ale i různě strukturované povrchy. 

Prohlédnete si fólie Multi-Fix řady 5600 a produkty sesterské 

značky MACtac Glass Decor řady 600 i 700, které jsme jako 

novinky představili v minulém čísle našeho časopisu.

PotisknuteLné taPety

Potisknutelné tapety jsou zajímavou komoditou, která skýtá 

velký prostor pro nabídku tiskových služeb novým zákazní-

kům z široké veřejnosti. Jedna stěna našeho stánku bude 

věnována ukázkám všech typů tapet, které můžete využít 

jako novou příležitost pro rozšíření své nabídky.

těšíme se na vás

Veletrh Reklama, Polygraf je každý rok jakýmsi formálním 

zahájením sezony pro celý obor signmakingu. Pevně věříme, 

že přijmete naše pozvání a budeme vás moci přivítat v našem 

stánku.

František Kavecký

HP DJ L25500 – tiskárna, která mění standardy
 Latexová technologie v dostupném provedení
 Vysoce kvalitní tisk na běžné materiály do interiéru i exteriéru
Ekologické inkousty, nulová údržba a jednoduchá obsluha 

Uvidíte na našem stánku č. 122 na veletrhu Reklama, Polygraf 2011 www.hsw.cz



Na více než 136 akcích v několika evropských zemích 

si letos mohli lyžaři prohlédnout přímo na sjezdovce 

novinky z nabídky lyží, snowboardů a oblečení 

Rossignol spolu s HP notebooky z edice Rossignol 

s příslušenstvím. Grafiky pro tyto příležitosti byly 

vyrobeny – ostatně jak jinak – na latexové tiskárně HP 

Scitex LX600.

Cirkus Rossignol Demo Tour zavítal do České republiky 

celkem šestkrát a na Slovensko třikrát. Je tedy vysoce pravdě-

podobné, že milovníci zimních sportů si tyto akce vychutnali. 

O čem měly v první řadě vypovídat? 

„Pro všechny nadšence zimních sportů je Rossignol legendár-

ní značkou. Sdílíme společné hodnoty s HP, jako je vedoucí 

postavení v oblasti vývoje nových technologií a vášeň pro 

inovaci. V letošním roce jsme v našem partnerství postoupili 

o krok dále a společně vytvořili nové notebooky HP Pavilion 

dv6 edice Rossignol. Je to ideální doplněk naší lyžařské 

kolekce, elegantní a bez kompromisů v kvalitě i výkonu. Jsme 

si jisti, že tyto notebooky budou v letošní sezoně na předním 

místě seznamů přání mnoha zákazníků,“ říká Yann Laphin, 

ředitel pro komunikaci Rossignol Group International.

vyjáDření životníHo styLu

Spojením značek HP a Rossignol vznikla neobvyklá kolekce 

produktů určená těm, kteří chtějí vyjádřit smysl pro styl 

a neustále mít na dosah neomezenou digitální zábavu. Edice 

obsahuje nevšední notebook Pavilion dv6 a barevně sladěný 

ochranný obal – to vše navrženo v designu dámských lyží 

Attraxion VIII Echo nebo pánských Freeride S7. Originalitu 

podtrhuje kolekce zimního oblečení a vytváří tak propojení 

vkusu a technologie pro vyznavače aktivního životního stylu. 

Notebooky pro muže a ženy se liší nejen designem, ale 

i konfiguracemi tak, aby lépe odrážely specifické požadavky 

uživatelů.

možnost zkusit si to

Koncepce akce vycházela z předpokladu vyjít vstříc cílové 

skupině. Rossignol i HP přinesly své produkty přímo na lyžař-

ské svahy. Své hosty vítali promotéři v nafukovací vesničce, 

která putovala Evropou z místa na místo. Vesnička Rossignol 

Demo Tour se skládá ze dvou nafukovacích stanů o ploše 

36 m2 a dvaceti stanů velikosti 20 m2. Pozornost poutají 

i třímetrové nafukovací totemy a obloukové brány na úpatích 

sjezdovek. Dalšími prvky jsou šest metrů vysoké vertikální 

vlajky a nezanedbatelnou součástí práce bylo i označení 

flotily třiceti doprovodných vozidel.

Práce Pro Latex

Dodávku pro Rossignol Demo Tour zajistila francouzská 

společnost Light Air z Lyonu. „Zadání od firmy Rossignol 

bylo jasné,“ říká Jean-Baptiste Aguettant, obchodní ředitel 

společnosti Light Air, „chtěla grafiku, která zajistí pozornost 

návštěvníků z celého resortu, s vysokou kvalitou a odolností, 

jež by odpovídaly firemní filozofii značky, která se již více 

než 100 let vyznačuje úctou k horám. Jednoznačně to sedí 

na latexovou technologii. Naše firma se až do roku 2007   

orientovala spíše na výrobu světelné reklamy, ale poté, co 

jsme na veletrhu FESPA 2007 uviděli tiskárnu HP Scitex XL 

1500, pustili jsme se i do velkoplošného tisku.“ Instalace 

latexové tiskárny HP Scitex LX600 byla jen logickým pokračo-

váním jejich úsilí. Bez ní by se celá zakázka dala stihnout jen 

stěží. Na potisk asi 256 m2 banerů, jejich úpravu pro instalaci 

a polep 30 doprovodných vozidel měli prakticky jenom 

týden. Nadšení z tiskárny LX600 nespočívá jen v ekologickém 

provozu, i když stále více zákazníků žádá ekologičtější 

výrobní postupy. Její vlastníci těží z fantastické kvality tisku 

při velmi vysokých rychlostech tisku. Díky tomu si již troufli 

na několik zakázek, které měly zdánlivě nemožnou dodací 

lhůtu.

František Kavecký

Rossignol Demo Tour!

  Program Rossignol Demo Tour zavítal do České republiky celkem 

šestkrát a na Slovensko třikrát

 Spojením značek HP a Rossignol vznikla neobvyklá kolekce produktů 

určená těm, kteří chtějí vyjádřit smysl pro styl a neustále mít na dosah 

neomezenou digitální zábavu 

 Ženský a mužský princip je vystižen nejenom designem Rossignol, ale 

i různou konfigurací notebooků HP Pavilion dv6 Rossignol



Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

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

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.



Automatická řezačka s ořezem jedním krokem v obou osách 

je možná na první pohled velmi nenápadná, ovšem pouze 

do okamžiku, než je potřeba zpracovat větší objem tisků. Pak 

se stane velmi důležitým technologickým vybavením.

Tato dokončovací technologie není horkou novinkou, 

ale začíná být nepostradatelnou. Již v časopise HSW 

info 1 z roku 2009 jsme vás seznámili s výsledky testu, 

kdy jsme měřili čas potřebný na ořez 50 kusů CLV posterů 

o rozměrech 118,5 × 175 cm. Ukázali jsme si, že na ruční 

ořez pomocí nože a pravítka potřeboval zkušený pracovník 

3 hodiny a 23 minut. Ruční řezačka tento čas zkrátila 

na 2 hodiny a 8 minut. Automatická řezačka Fotoba Digitrim 

s řezem v jedné ose si se zakázkou poradila za 1 hodinu 

a 20 minut. Fotoba Rollcut WR však celý objem práce zvládla 

za 23 minut. Chcete-li si test připomenout, najdete ho 

v archivu HSW info na stránkách www.hsw.cz/HSW#info.

rycHLost tisku tLačí na Dokončování

Nikoho nepřekvapí, že u nejsilnějších hráčů v oblasti velko-

plošného tisku jsou průmyslové automatické řezačky Fotoba 

řady XL a XXL součástí technologické linky a že řezačka 

Fotoba XL TJOL nechybí u žádného z nainstalovaných 

TurboJetů. Ty stovky metrů čtverečních v podstatě jinak než 

strojově formátovat nelze.

Nové tiskové technologie jsou stále rychlejší a za dva roky 

od uvedení řezačky Rollcut WR se výkony tiskáren střední tří-

dy prakticky zdvojnásobily. Při pohledu na čísla v prospektech 

to tak možná ani nevypadá, ale zejména latexové tiskárny 

se svými produkčními rychlostmi blíží k údajům o maximální 

rychlosti tisku konkurenčních strojů ve své kategorii. 

Máte pocit, že se vás někdy nenaformátované výtisky chystají 

zavalit? Pojďte si automatické řezačky Fotoba vyzkoušet 

do našeho showroomu nebo si udělejte čas na veletrhu 

Reklama, Polygraf. Fotoba Rollcut WR nebude na našem 

stánku chybět.

není naD vLastní zkušenost

Automatické řezačky Fotoba jsou nedílnou součástí vybavení 

našeho showroomu již hezkou řádku let. Tato technologie 

je velmi efektivní v tiskovém provozu, ale prakticky denně 

pomáhá i nám. Testování médií, měření profilů a konečně 

i příprava vzorků dokážou vygenerovat slušný objem tisku. 

Nemluvě o situaci, kdy se pustíte do výroby vzorníků pro 

sebe či pro některého partnera. To se pak příslušná tiskárna 

a řezačka skutečně nezastaví několik týdnů. Na obsluhu 

tiskárny a formátování vzorků nám však vždy stačil jediný 

člověk.

Democentrum HP

Stejně důležitým vybavením je Fotoba Rollcut WR i pro 

democentrum společnosti HP. Široká nabídka médií pro 

fototiskárny a latexové stroje způsobila, že tisky různých 

vzorků dosáhly velkých objemů. Velmi efektivní je i formá-

tování tisků, které vzniknou při skupinových prezentacích. 

Každý účastník si pak může prakticky okamžitě odnést svůj 

obrázek.

jak to funguje?

Řezačka Rollcut WR má pevné nože v obou osách. 

Horizontální nůž je nastavován optickým čidlem. Vertikální 

nože jsou nastavovány manuálně a může jich být doplněno 

několik. Výrazně zvyšuje produktivitu finalizace tisků s přes-

ně definovanými rozměry. Umožňuje ořez jedním krokem 

v obou osách. Doporučujeme ji především pro zpracování 

papíru, PVC fólií a bannerů včetně laminovaných médií. 

Rychlost posuvu média může být až 18 m/min. Přesnost řezu 

podle značek tištěných automaticky RIP programem Onyx 

je +/- 1mm. Maximální tloušťka média může být 0,5  mm. 

K dispozici jsou tři varianty, a to WR 55 s maximální šířkou 

média 140 cm, WR 61 se 157 cm a WR 75 se 190 cm.

Pro velmi náročné provozy je k dispozici i verze XLD, která je 

vybavena optickými čidly v obou osách. 

kDy se vyPLatí řezání automatizovat?

Efektivita automatizace procesu řezání ve firmě výrazně 

stoupá s počtem tiskáren a výtisků. Nelze jednoznačně říci, 

že řezačka Fotoba WR je výkonnější než Fotoba Digritrim. 

Zatímco model Digitrim je vhodný pro ořez jednotlivých 

archů, model WR výrazně zvyšuje efektivitu formátování sérií 

tisků stejného rozměru. Proto zákazníci s několika tiskárnami 

volí pro své provozy řezačku podle převažujícího typu aplika-

ce nebo si je pořídí rovnou obě.

„Fotoba Rollcut WR je velmi užitečný pomocník i pro provoz, 

jako je naše democentrum,“ uvádí Lukáš Růžička, produkční 

manažer HP democentra, „kromě vzorníků nám velmi 

pomáhá i při formátování velkoplošných vzorků pro prezen-

taci nových materiálů nebo vlastností tisku. Rozhodně šetří 

spoustu času.“                                                                    frk

Fotoba Rollcut WR

 Přesné založení role je nejnáročnější pracovní operací

 Bez automatické řezačky Fotoba Rollcut WR by tak snadno tyto 

vzorky nevznikly



Zünd G3

Pochází ze Švýcarska, je mu 26 let, získal mnohá ocenění ze světa a spolupracuje s předními firmami. I kdyby šlo 

o člověka, bylo by jasné, že vám představujeme „dobrou partii“. Deskové univerzální plotry Zünd jsou špičkou 

ve svém oboru a najdete je i na neočekávaných místech, třeba v dílnách, kde se vyrábějí monoposty Ferrari pro F 1.

1 Pracovní plocha – koncept deskových plotrů Zünd nabízí pracovní flexibilitu i různou velikostí pracovní plochy. Lze si zvolit z deseti základních modelů. Nejmenší G3 M má 
pracovní plochu 1330 × 1600 mm a největší, G3 3XL – 3200, úctyhodných 3210 × 3200 mm.

2 Maximální pracovní plocha – pracovní plochu lze zvětšit pomocí přídavných stolů a délku linky výrazně prodloužit.

3 Vakuový stůl – pracovní stůl přidržuje médium pevně na místě pomocí vakua. S ohledem na úspory lze vakuum plošně regulovat. Při zpracování menších materiálů se vytváří 
podtlak pouze v menší zóně. 

4 Nekonečný pás – výrazně zvyšuje produktivitu práce. Plotr díky němu může kontinuálně zpracovávat i velké série.

5 Odvíjecí a navíjecí systém – pro přesné vedení flexibilních médií slouží odvíjecí a navíjecí systém, který plotry Zünd proslavil v textilním průmyslu.

7 Pracovní nástroje – deskový plotr je připravený pro práci až s jedenácti nástroji pro různé operace jako řezání, gravírování, frézování, rilování či kreslení.

6 Moduly pracovní hlavy – snadný přechod od operace k operaci zajišťují až tři moduly pro umístění pracovních nástrojů. V jednom z nich může být umístěna i kamera, která 
slouží pro vyhledávání značek vymezujících dráhy pro automatické operace.

8    9 k a t a l o g

maximální pracovní plocha 3,21 m × 3,2 m2
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Robustní konstrukce, spolehlivost a flexibilita jsou základní znaky deskových plotrů Zünd G3, navržených pro 

průmyslové nasazení a provoz 24/7. Díky systému univerzálních nástrojových modulů lze plotr využít k řadě operací. 

Stroj může mít aktivní tři samostatné nástroje ve třech modulech. Výměna nástroje je otázkou několika vteřin.

Nástroje pro Zünd G3

Univerzální řezací nástroj (1)
Je určen pro kompletní prořez široké škály materiálů, jako jsou například papír, PVC, PP a PET desky 
a fólie, magnetické fólie atd. do tloušťky až 3 mm. 

řezání fólií a deskových materiálů
Zünd G3 disponuje čtyřmi různými nástroji pro řezání široké škály materiálů. To jasně dokazuje, že tato 
operace má velký význam pro všechny obory, kde se stolové plotry využívají. 

Bigování a rilování (5–6)
Precizní bigování a rilování je jedna ze základních funkcí plotru Zünd G3. K dispozici jsou dva typy nástrojů, 
které se liší velikostí bigovacího kolečka. Typ 1 je určen pro vlnitou lepenku a voštinové desky s tloušťkou 
do sedmi mm. Typ 2 se využívá při zpracování kartonů, PVC a PET fólií či jiných plastových materiálů. 

řezání textilU a tkaných materiálů (7)
Pro tuto operaci je k dispozici DRT tool – rotační nůž s elektrickým pohonem a vysokým počtem otáček. 
Rotační nůž zajistí precizní prořez všech vláken a nitek textilních a ostatních tkaných materiálů. Dokáže 
vysokou rychlostí dělit složité tvary z konfekčního či technického textilu, balonové tkaniny, PVC banneru 
a meshe. 

v-cUtt tool (8)
Tento unikátní nástroj, oblíbený zejména mezi výrobci POP/POS prostředků, je určen pro řezání V drážek do 
deskových materiálů. Nastavitelný úhel řezu (0 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 45 °) vám umožní vytvářet prostorové 
objekty bez složitého lepení a spojování jednotlivých desek. V závislosti na hustotě materiálu lze zpracovat 
materiály s tloušťkou až 16 mm. 

frézování deskových materiálů (9)
Jednou z možností, jak efektivně rozšířit možnosti plotru Zünd G3, je frézovací modul s vřetenem o výkonu 
1 kW, díky kterému můžete frézovat materiály, jako je plexisklo, hliníkové sendviče, silné PVC desky 
a dřevo do síly až 26 mm.

kreslicí nástroj
Univerzální kreslicí nástroj se používá k výrobě výkresů, popisu zpracovávaných materiálů, lze s ním rovněž 
kreslit střihy na textil či kůži.

nástroj pro Braillovo písmo
Poslední novinka v rodině nástrojů pro Zünd G3. Pomocí tohoto nástroje lze tvořit značení pro nevidomé 
na různé povrchy. Orientační systémy, reklamy a prostředky POP či POS se tak mohou stát rovněž čitelné 
i pro lidi s postiženým zrakem.

kiss-cUting tool (2)
Tangenciální nůž s regulovatelnou hloubkou řezu je ideální volbou pro řezání do materiálů s podkladovým 
papírem, jako jsou PVC fólie, One Way Vision filmy či reflexní fólie a filmy. 

oscilační nůž (3–4)
Je nepostradatelným nástrojem pro prořez a formátování pevných a houževnatých materiálů, jako je 
karton, vlnitá lepenka, KAPA desky, kůže, guma, molitan atd. Plotr Zünd G3 může být v závislosti na 
typu zpracovávaného materiálu vybaven jednou ze dvou variant oscilačních nožů, a to elektrickým nebo 
pneumatickým oscilačním nožem.
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Rádi vždy dokončíte, co jste začali?
Dobrá tiskárna a inkousty jsou prvním krokem k efektivitě.

Dalším krokem je zpracování po tisku.

www.hsw.cz

Švýcarská přesnost – kevlarový ozubený řemen zajišťuje opakovatelnost +/- 0,03 mm 

Neobvyklá robustnost – pracovní plocha snese zatížení až 350 kg (plošné zatížení až 55 kg/m2)

Snadná obsluha – vakuové přisávání se automaticky přizpůsobuje zpracovávanému materiálu 

Široké využití – až 3 univerzální moduly pojmou libovolný nástroj 

Neomezený prostor – formáty stolu až do 3210 x 3200 mm s možností rozšíření 

Poznejte vlastnosti světového šampiona. Přichází Zünd G3. 

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

Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

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



Kvadrály Jiřího Hellera
Opakované zrcadlení vhodné skutečnosti vytváří novou realitu. Pro pojmenování těchto obrazů vymyslel Jiří 

Heller nové slovo kvadrál, které se rychle vžilo u odborné i laické veřejnosti. Tématu se intenzivně věnuje poslední 

tři čtyři roky a vytvořil dva stále rostoucí soubory – Kvadrály přírodní a Kvadrály noční.

Osobnost Jiřího Hellera je ve světě fotografie velmi známá. Kromě individuálních projektů je členem Asociace profesionálních 

fotografů, skupiny „FaF“ (Fotografuj a Fakturuj) a sdružení Panhorama, provozuje internetovou, zejména fotografickou Galerii 

WWG.CZ (dříve nazývanou World Webphoto Gallery), moderuje vlastní pořady Večery s fotografem a setkání na Digiforu, 

spolupracuje s různými nakladatelstvími v oblasti fotografie. A proč nás napadlo v rámci našeho cyklu v tomto čase právě jeho 

jméno? Hraje totiž na didgeridoo a po představení projektu Talking Glass, který se v minulém čísle HSW infa věnoval tomuto 

prastarému hudebnímu nástroji, si rubrika Medailon Jiřího Hellera přímo žádá.

m e d a i l o n  12   13
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Co je kvadrál?

Tento nový pojem sice ještě nebyl oficiálně zařazen do kodifikované češtiny, ale začíná se díky zájmu o obrazy Jiřího Hellera 

a publicitě s ním spojené běžně používat. Co na to autor? 

„Divácký zájem o snový svět, který několikanásobným zrcadlením vhodné reality vzniká, mne opravdu těší,“ přiznává Jiří Heller 

a pokračuje: „Příroda byla dlouhá léta mou velkou inspirací a nyní mě inspiruje novým rozměrem. Klasická i panoramatická 

fotografie se mění na grafiku. Vyskládat ze střípků skutečného světa nové krajiny, osoby a zvířata je kouzelné dobrodružství. 

V případě cyklu Kvadrály noční je tento nový svět vytvořen pouhým záznamem stop světelných paprsků.“ 

Výstavy kvadrálů

Od roku 2007, kdy byly poprvé vystaveny fotografie ze souboru Kvadrály přírodní, se veřejnost mohla s obrazy seznámit na několika 

výstavách. První tři obrazy souboru Kvadrály noční byly představeny v roce 2009. V obou případech se prvními diváky stali 

návštěvníci přehlídek tvorby členů sdružení panoramatické fotografie.

„Uvedené dva soubory vystavuji na samostatných výstavách i na kolektivních, jako je Panhorama nebo opravdu výběrové výstavy 

Výběr Asociace profesionálních fotografů ČR.

Mezi divácky úspěšné řadím např. své osobní výstavy v Dobré kavárně v Řepích, v Galerii Academic v Roztokách u Prahy, 

v galerii Business Centrum Kodaňská, v OC Novodvorská či v kavárně Jiná káva v Berouně. Letos budou otevřeny rovněž další 

výstavy. Aktuálně mé kvadrály čekají na jarní vystavení v Telči, celé léto by měly být k vidění spolu s dřevořezbami mého tatínka 

na nádherném a velmi navštěvovaném hradu Roštejn,“ konstatuje Jiří Heller.

Obrázky pro potěšení 

Potvrzením zájmu o tyto snímky jsou kalendáře firem Janser 2009 a Presco Group 2010. Jiří Heller pak svoje fotografie nabízí 

i široké veřejnosti pro výzdobu domovů nebo firem. Signované adjustované obrázky zdobí mnoho interiérů. 

„Fotografie vystavuji ve formátu 50 × 120 cm, samozřejmě adjustované na deskách KAPA s kvalitní laminací. Data jsou ve velikosti 

40 nebo 48 MP, rád bych proto fotografie pro nějakou významnou příležitost v budoucnu zvětšil, alespoň na formát o velikosti 

delší strany dva nebo tři metry,“ uzavírá Jiří Heller.
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  Kvadrál přírodní 10

Jiří Heller při hře na oblíbený hudební nástroj didgeridoo. Ukázky z výstavy v OC Novodvorská. Toto obchodní centrum věnovalo 

přípravě různých výstav, zejména malířů a fotografů, velkou pozornost. Pro tyto účely byl určen dobře prosvětlený prostor přímo 

u  hlavního vchodu. Na rozdíl od jiných podobných instalací jsou zde umělecká díla výborně přístupná. Zároveň jsou však spolehlivě 

chráněná kvalitními uzamykatelnými rámy.

m e d a i l o n  14   15
Foto: © Jiří Heller

Portrét autora: © Jiří Česák
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Nároky na investice do technologií pro velkoplošný tisk se 

stále zvyšují. Navíc tyto doposud signmakingové stroje výraz-

ně pronikají i do jiných oblastí výroby. Nová situace si žádá 

změnu přístupu k jejich prodeji. Odpovědnost za nalezení 

optimálního řešení podle potřeb klienta mají nyní členové 

nového Technologického týmu HSW Signall. Všechny jeho 

členy důvěrně znáte, jsou to Marek Angelis, David Hlaváč 

a Jiří Makovec, každý s více než 15letou zkušeností v oboru.

Naše firma byla vždy velmi silná v dodávkách technologií. 

Nespecializovali jsme se nikdy výhradně na jednu značku 

ani na jednu kategorii strojů. Na rozdíl od jiných firem, které 

svým zákazníkům mohou nabídnout řešení pouze od jed-

noho výrobce, my můžeme vybrat ze široké nabídky svých 

dodavatelů ty nejvhodnější. To však klade mnohem vyšší 

nároky na naše techniky, specialisty i obchodníky, co se týče 

vědomostí i zkušeností. 

Tradiční způsob péče o zákazníka v současných podmínkách 

na trhu již není možný. Schopnost vynikající orientace 

člověka v celé šířce spektra nabízeného zboží je limitována. 

Období krize vyburcovalo nejenom výrobce technologií, 

ale i samotné výrobce reklamy k hledání nových možností 

podnikání. Abychom dokázali zachovat svou silnou pozici 

v odbornosti, přistoupili jsme k personálnímu rozdělení 

obchodníků prioritně odpovědných za dvě základní komodi-

ty, technologie a materiály.

tecHno@HsW.cz

Tato e-mailová adresa je nyní k dispozici všem zájem-

cům o libovolné technologie. Sdílejí ji všichni členové 

Technologického týmu HSW Signall a dokážou na vaše poža-

davky reagovat velmi rychle, často okamžitě. Zajišťujeme vám 

takto hned od počátku jednání vysoce profesionalizovaný 

a odborný kontakt. Součástí HSW zůstává i nadále tým 

oblastních zástupců, tak jak je znáte. Jejich zaměření se však 

nově soustředí především na komoditu materiálů. Oblastní 

zástupci budou schopni díky systému pravidelných interních 

školení i nadále poskytovat základní technologické infor-

mace, v případě poptávky po technologiích však péči o vás 

převezme nově vytvořený technologický tým.

sPeciaLizace

Většina z vás, kteří jste přišli do styku s firmou HSW, jistě 

členy nově utvořeného technologického týmu znáte alespoň 

podle jména. Marek Angelis ani jako generální ředitel HSW 

Signall nikdy neztratil kontakt se zákazníky v případě jednání 

o větších technologických celcích. David Hlaváč v posledních 

letech působil jako obchodník specializovaný na prodej 

technologií vyšších kategorií a Jiří Makovec byl produktovým 

manažerem pro oblast technologií.

vyšší oDbornost

Velkým impulzem pro takovéto řešení prodejní strategie je 

rostoucí podíl dodávek technologií mimo oblast tradičního 

signmakingu. Přesah do oblasti klasické polygrafie, dře-

vozpracujícího, textilního a stavebního průmyslu si vyžádal 

vyčlenění obchodníků, kteří se dokážou dobře orientovat 

i na těchto nových trzích a jsou schopni i zde nabídnout opti-

mální řešení. Tato specializace má velký význam i pro stávající 

podnikatele v segmentu výroby reklamy a vytváření prostoru 

pro jejich expanzi do těchto nových oblastí. Naši kolegové 

se na tyto nové příležitosti soustřeďují a umějí vám poradit, 

kam směřovat pozornost.

investice Do knoW-HoW 

Pro našeho zákazníka by mělo být technologické vybavení 

výrobním prostředkem, který mu dovoluje realizovat jeho 

podnikatelský záměr. Neměl by věnovat příliš času hledání 

správných materiálů, testování kompatibility těchto materiálů 

s inkousty a podobným činnostem. Testování vzájemného 

působení tiskárny, inkoustů a média je předmětem naší 

činnosti. V tom jsme na trhu výjimeční. V současnosti 

máme na tuto činnost vyčleněny dva specialisty, kteří úzce 

spolupracují se členy technologického týmu a hledají pro 

naše zákazníky, často i s vývojovými pracovníky našich 

Technologický tým
HSW Signall

  Moderní technologie vyžadují velké znalosti

  Velkoplošný tisk přesahuje do různých trhů – stavebnictví, nábytkář-

ského či textilního průmyslu

Marek Angelis
velké technologické celky, HP
tel. 602 622 697, e-mail: techno@hsw.cz

David Hlaváč
velké technologie, Durst, ZÜND
tel. 602 620 842, e-mail: techno@hsw.cz

Jiří Makovec
menší technologie, Mutoh, HP, Summa, Flexilam
tel. 724 002 939, e-mail: techno@hsw.cz



dodavatelů, vhodné kombinace materiálů, inkoustů pro jejich 

stávající technologie.

nové trHy

Tradičním přesahem velkoplošného tisku je především kla-

sická polygrafie. UV flatbedy jsou již několik let tvrdou kon-

kurencí sítotisku. Velký význam má velkoplošný tisk rovněž 

pro obalový průmysl, kde lze potisknout nejenom ušlechtilé 

materiály, ale s produkčním výkonem i tak složitě se chovající 

materiál, jako je vlnitá lepenka. Další dobrou příležitostí je 

potisk keramických a kamenných obkladů, dlaždic a deko-

race dřevěných povrchů, které již v některých zemích tvoří 

nezanedbatelný podíl výroby. Úspěšně se prosazuje digitální 

tisk v interiérové tvorbě. Potisk nábytku, tapet a skleněných 

ploch je standardní službou u mnoha velkých poskytovatelů 

tiskových služeb. Určitě jste zaznamenali i soustředěnou 

kampaň na nabídku služeb tisku textilních dekorací pro 

kongresové sály, oblast služeb či pro soukromé potřeby.

nové PříLežitosti

Máte dobrý nápad a nevíte, zda existuje dostupné technolo-

gické řešení? Inspirovalo vás něco, co byste rádi i vy nabídli 

svým zákazníkům? Poraďte se s našimi kolegy, kteří mají 

velmi dobrý přehled o situaci na trhu a jsou informováni 

i o připravovaných novinkách z produkce našich dodavatelů. 

Můžete tak získat velkou konkurenční výhodu. 

Díky tomu jsme již několikrát instalovali stroje, které měly 

v našem regionu, či dokonce celoevropsky premiéru u naše-

ho zákazníka, ať už je to tiskárna Durst Rho 500R, nebo HP 

Scitex LX800.   

nový tým je tu Pro vás

Rychlá odezva, která bude odborně na výši, znalost trhu, 

jeho přesahů a souvztažností, nové trendy ve vývoji a přístup 

k nejnovějším, často utajovaným informacím – to jsou výho-

dy, které vám bude technologický tým přinášet. 

František Kavecký

16   17 p ř e d s t a v u j e m e

  Výrobní hala společnosti 

Durst

  Instalace velkých 

technologií je potřeba dobře 

zorganizovat  

  Nový banner splňuje přísné 

evropské normy pro většinu 

reklamních účelů

  

  

Značka Verseidag představuje po mnoho let špičku v oblasti 

PVC materiálů pro velkoplošnou reklamu. Lety prověřený 

Verseidag Seemee Frontlit Standard má nyní svého nástupce.

Novým PVC frontlitem v nabídce HSW Signall je materiál 

Verseidag Seemee Frontlit Extra Plus, vycházející z tradice 

špičkových materiálů Verseidag. Na rozdíl od předcházejícího 

a velmi oblíbeného Frontlitu Standard nabízí o 60 g/m² vyšší 

plošnou hmotnost a také certifikát nehořlavosti dle DIN 

4102. Při všech těchto vylepšeních nabízí navíc nižší cenu 

než Frontlit Standard. Využití najde při výrobě kvalitních 

a dlouhodobých bannerových aplikací, od menších plachet 

na plotech až po megaboardy na fasádách domů. Na jeho 

cenu se informujte u oblastních zástupců HSW Signall.

 Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Nový PVC Frontlit v nabídce HSW Signall



Nejsledovanější rallye světa letos prověřila nejenom 

jezdce a jejich techniku, ale i tisky z latexových 

tiskáren. Plachty na vozech Tatra dvou českých týmů 

Rallye Dakar Argentina–Chile byly tištěny ve firmě 

Konkys Mořkov na latexové tiskárně HP Scitex LX800, 

dodané naší společností. Byla to vůbec první instalace 

v Evropě.

Závodní speciály Tatra Letka Racing Teamu a Loprais Tatra 

Teamu byly pokryty plachtami vyrobenými z kevlarového 

materiálu, který se vyznačuje až trojnásobně vyšší pevností 

než běžné autoplachty. Tatrovky s posádkami De Azevedo, 

Martinec, Justo a A. Loprais, Holáň, Kalina sice nejdivočejší 

rallye nedokončily, ale zejména Lopraisova tatra byla několik 

etap více než důstojným partnerem vítězných kamazů. 

africký úsPěcH

Zatímco tatrovky v soutěži na jihoamerickém kontinentu 

nestačily ekonomicky nejsilnějším týmům, značka Tatra 

triumfovala v Africe. Na Africa Eco Race 2011, což je závod, 

za kterým stojí někdejší vítěz Dakaru mezi automobily 

Jean-Luis Schlesser, zvítězila Tatra 815 Tomáše Tomečka 

a Vojtěcha Morávka mezi kamiony a celkově dorazila do cíle 

ke kultovnímu Růžovému jezeru v Dakaru pátá. 

Tomečka do Afriky zlákalo komornější prostředí, rodinná 

atmosféra a návrat ke kořenům klasické pouštní rallye. 

Po dvou haváriích v Jižní Americe zatoužil zase po Africe 

a vyplatilo se to. 

autoPLacHty z mořkova

Tradice výroby a potisku autoplachet sahá v Mořkově 

k začátku roku 1990. Značka Konkys se přitom úspěšně roz-

víjí i v dalších oblastech komplexního zpracování technického 

textilu. V poslední dekádě firma rozšířila portfolio služeb 

také o velkoplošný tisk a vše s tímto reklamním a grafickým 

segmentem spojené. O silné orientaci na progresivní tech-

nologie svědčí i skutečnost, že firma nainstalovala tiskárnu 

HP Scitex LX800, jejímž dodavatelem byla společnost HSW 

Signall, jako první uživatel v Evropě. 

Latex Prověřený Drsným závoDem

„Spolupracujeme s firmou Konkys již od roku 2004 a jsme 

s jejich výrobky velmi spokojeni,“ uvádí Tomáš Tomeček, 

vítěz Africa Eco Race 2011 v kategorii kamionů. „Potisk je 

mnohem odolnější než stále ještě často používané samolep-

ky. Ostatně mohli jsme to porovnat přímo na závodě. Nové 

autoplachty z kevlaru se ukázaly opravdu jako odolnější, 

na zadním čele jsme měli několik samolepek a ty byly 

ve srovnání s tiskem mnohem opotřebovanější než tištěná 

grafika. Latexové tisky dobře snášely extrémní podmínky 

obou rallye. My jsme je prohnali Afrikou a druhá tatra 

na Rallye Dakar Argentina–Chile.“ 

úsPěcH v exPortu

Společnost Konkys má výraznou proexportní orientaci. Firma 

působí celosvětově svými dodávkami do více než 30 zemí, 

přičemž dominantní podíl mají trhy EU. „Naším cílem je 

budování firmy evropského formátu založené na specializaci, 

vývoji, aplikaci nových technologií, kvalitě a flexibilitě,“ 

uzavírá Pavel Konopáč, majitel firmy.

František Kavecký

Dakar prověřil latex

 „Africká“ tatrovka Tomáše Tomečka a navigátora Vojtěcha Morávka 

  Afrika dokáže být nádherná... (Bivak v Borj Bel Freissat na titulní 

straně)

  ...ale za písečné bouře i hodně drsná

Není-li uvedeno jinak foto © Livescore racing team

  „Brazilská“ Tatra Letka 

Racing Teamu s brazilsko-

českou posádkou. Řidič 

André Azevedo, navigátor 

Maykel Justo a mechanik 

Jaromír Martinec.

    Tomáš Tomeček 

a navigátor Vojtěch 

Morávek si užívají vítězství.

   Speciál Tatra Loprais 

Tatra Teamu na zkušebních 

jízdách. Foto © Loprais 

Tatra Team.
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Proč si vybrat 
Durst Rho 162 TS?

  Pohled na navíjecí systém 

tiskárny Durst Rho 162 TS

  UV inkousty vykazují velmi 

dobré vlastnosti i u reflexních 

materiálů

  Durst Rho 162 TS 

v prostorách firmy Araplast 

v Doubravici nad Svitavou

   Dokončovací pracoviště 

v divizi digitálního tisku 

Profesionální linku na výrobu dopravního značení, 

certifikovanou společností 3M, jsme nainstalovali 

ve společnosti Araplat u Doubravice nad Svitavou. Jako 

výrobce dopravního značení působí firma od svého 

založení v roce 1991. Dnes má k dispozici tiskárnu Durst 

Rho 162 TS, stolový plotr a profesionální laminátor 

Crest. O rozhovor jsme požádali Jana Cvetlera, 

jednatele společnosti.  

Jaké byly vaše zkušenosti s digitálním tiskem pro 

velkoplošnou grafiku a s digitálním tiskem pro výrobu 

dopravního značení?

V roce 2004 jsme si pořídili velkoformátovou tiskárnu Mimaki 

se solventním inkoustem a mimo jiné jsme zkoušeli tisknout 

dopravní značky. Počet druhů značek, které jsme byli schopni 

touto technologií realizovat, byl však velmi malý.

Kdy jste začali uvažovat o profesionální digitální lince 

pro výrobu dopravního značení?

V roce 2008 jsme na výstavě Intertraffic v Amsterdamu viděli 

tiskárnu Durst Rho 161 TS. Tehdy nás kromě vysoké ceny 

odradila také skutečnost, že potištěnou fólii je nutné zalami-

novat. Nový typ Rho 162 TS je levnější a handicap laminace 

se snažíme eliminovat zvýšením efektivity při výrobě.

Do jaké míry byl pro vás důležitý certifikát 3M? 

Na výrobu dopravního značení jsou totiž k dispozici 

i jiné linky, které však tento certifikát nemají.

Byl zásadně důležitý, protože se tím výrazně sníží náklady 

na certifikaci výrobku. Materiály 3M jsou v tomto oboru 

dobře zavedené a svou kvalitu dokazují dlouhá léta.

Plnění požadavků na dodávku dopravního značení je 

v jednotlivých státech velmi náročné. Daří se vám dodá-

vat své výrobky i na jiné trhy, než je český?

Dodáváme na Slovensko, kde je trh podobný jako v České 

republice

Jak jste spokojeni s nainstalovanou linkou?

Přestože ještě odstraňujeme některé dětské nemoci po insta-

laci, jsme s tiskárnou spokojeni. Myslím si, že digitální tisk 

dopravních značek je významným mezníkem v technologii 

jejich výroby a nová linka výrazně zvýšila naši produktivitu.

Rozhodli jste se pro profesionální laminátor Crest. Bylo 

vaše rozhodnutí správné?

Ano, byla to správná volba. Stroj pracuje velmi přesně 

a vytváří dokonalý sendvič bez silveringu, který norma pro 

dopravní značení nepřipouští.

Jak jste spokojeni s HSW Signall jako dodavatelem?

Se servisem od HSW jsme spokojeni. Technici se nám věno-

vali nejenom při instalaci a prvotním zaškolení, ale potřebnou 

péči nám poskytují i nadále.

František Kavecký

Araplast, s. r. o.
Jako výrobce dopravního značení působí 

firma Araplast se sídlem v obci Doubravice 

nad Svitavou od svého založení v roce 1991. 

Instalace specializované tiskárny Durst Rho 162 

TS je logickým krokem v její cestě nepřetržitého 

technického rozvoje firmy.

„Kromě dopravního značení vyrábíme 

i informační a orientační značení pro mnoho 

obcí,“ vysvětluje Josef Šmerda, vedoucí výroby 

společnosti Araplast. „Máme již několikaleté 

zkušenosti s digitálním solventním tiskem, ale 

pro naši stěžejní činnost je skutečným řešením 

až tato tiskárna. Výrazně nám pomáhá ve zvý-

šení produktivity a zkrátila dodací lhůty pro 

objednávky malých sérií či jednotlivých kusů 

dopravních značek. Tisk se rovněž projevil jako 

řešení mnohem odolnější vůči vandalismu, než 

je aplikace řezané grafiky. Výrazně se nám snížil 

i objem skladovaných reflexních fólií různých 

barev, které byly pro kusovou výrobu značek 

nezbytné.“ 



Proč se desky kroutí? II. díl

Ve třetím čísle loňského HSW info jsme se zabývali 

tématem kroucení desek. Řekli jsme si, že hlavní 

důvody kroucení plastových desek jsou jednak 

vysoká tepelná roztažnost PVC a pak také velmi nízká 

teplota skelného přechodu PVC desek, což je bod, kdy 

zjednodušeně řečeno začínají desky měknout a ztrácet 

své mechanické vlastnosti. 

V závěru předchozího článku bylo jako řešení doporučeno 

použití hliníkových sendvičových panelů. I jejich použití však 

má svá pravidla. Jde tady zejména o správnou montáž desek, 

kdy její chybné provedení má za následek zkroucení desek 

stejně jako u PVC. Výrobce fasádních desek Alucobond 

dodává ke svým produktů obsáhlý materiál, jak se mají hliní-

kové panely správně montovat. Tyto postupy nejsou většinou 

zcela jednoduché, obvykle jsou potřeba další speciální úchyty 

nebo je nutné desky předem zohýbat – vždy s ohledem 

na eliminaci tepelné roztažnosti.

jak řešit tePeLnou roztažnost

Tepelnou roztažnost nelze v žádném případě podceňovat. 

V každém materiálu vzniká ve větší či menší míře, je ji proto 

potřeba znát a přizpůsobit jí instalaci. Tématem tohoto 

článku je práce s deskovým materiálem, který je jednoduše 

přišroubovaný na podklad, například v podobě fasády domu. 

Tento způsob montáže je nejsnadnější a také nejčastěji 

využívaný, přestože není příliš estetický a z hlediska odolnosti 

montáže ani spolehlivý. Je však ideální pro pochopení pro-

blematiky tepelné roztažnosti, proto se zde budeme zabývat 

právě jím. Uváděné hodnoty pro přídavky však platí obecně.

zákLaDní PrinciP

Na obrázku B vidíte řez takovým spojením desky a podkladu. 

Základním principem tohoto řešení je větší průměr otvoru 

vrtaného v desce, který umožní volný posun desky. Tato vůle 

mezi šroubem a deskou musí být dostatečně velká, tak aby 

eliminovala smršťování nebo rozpínání desek. Mezi deskou 

a šroubem je třeba použít i dostatečně velkou podložku. 

Jednak aby zakryla větší otvor v desce a také aby umožnila 

její hladký pohyb. Důležité je úplné nedotažení šroubů, tak 

aby se deska pod podložkou mohla opravdu volně pohy-

bovat. Pokud vás podrobné vysvětlení principu nezajímá, 

můžete rovnou přeskočit na zvýrazněný rámeček „Co si 

pamatovat“, kde najdete jednoduchou pomůcku pro výpočet 

velikosti této vůle, dále nazývané přídavek na roztažnost Px 

nebo také dilatační spára.

moDeLový PříkLaD, obrázek a

Na obrázku vidíte desku běžného formátu 2 × 1 metr. 

V rozích desky a uprostřed jsou ukázky otvorů pro šrouby. 

Tyto otvory jsou pro lepší názornost zvětšené, vše je počí-

táno pro šrouby o průměru 10 mm, avšak velikost šroubu 

nemá na velikost přídavku na tepelnou roztažnost žádný vliv. 

Minimální přídavek na tepelnou roztažnost Px se zjistí tak, že 

vynásobíte koeficient tepelné roztažnosti Tr velikostí desky 

X a rozdílem mezi minimální a maximální teplotou. Nejde 

o zcela přesný výpočet, ale pro naše účely postačí. 

V českých zemích se dle mých zkušeností může rozdíl mini-

Obtížně splnitelné parametry

Po přečtení rámečku „ Co si pamatovat“ na protější 

straně si možná řeknete, že s takovými rezervami 

jste nepřipevnili ani jednu desku, a přesto je máte 

rovné. V reálném případě je totiž často rozsah teplot 

nižší, šrouby mají ve fasádě trochu vůli nebo se 

v hmoždinkách mírně kývají atp., záleží na štěstí. Ale 

výpočty bohužel nelžou. Nepříjemné je to, že každá 

reklamace na kroucení desek, která nemá splněné 

uvedené podmínky pro přídavek na roztažnost, vlastně 

odporuje fyzikálním zákonům, a s jejím uznáním proto 

nelze počítat.
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málních a maximálních teplot na povrchu desky pohybovat 

mezi -30 °C a 80 °C (černá deska na slunci), celkem tedy 

110 °C. Px = Tr × X × 110. Pro dva metry dlouhou hliníkovou 

desku Dibond je Tr= 0,024 mm/(m × K) a rozdíl teplot je 110 

°C. Výsledný minimální přídavek je 5,3 mm. Použijete-li šrou-

by o průměru 10 mm, pak u dvoumetrové desky je potřeba 

vrtat otvory o poloměru 15,3 mm. Přídavek Px je možné 

snížit, protože skutečný rozdíl změn teplot proti základní 

teplotě (tím je míněna teplota instalace) je nižší. Pokud 

zrovna desky nevyměřujete a neinstalujete při teplotě -30 °C 

či +80 °C, je možné hodnotu cca o 30–40 % zmenšit, pak 

vychází Px přibližně na 4 mm, resp. průměr otvoru je u dvou-

metrové desky třeba udělat jen o 4 mm větší (celkem 14 mm). 

A to je už pro instalaci do exteriéru naprosto minimální hod-

nota. Upevnění šroubů je navíc potřeba velmi přesně vyměřit 

na střed děr a to může být celkem obtížné.

moDeLový PříkLaD, obrázek c

Pokud jsou všechny otvory pro šrouby větší, může se stát, že 

deska nebude na zdi vždy dokonale rovně. Obrázek C řeší 

tento problém. Horní oválné díry pro šrouby řeší roztažnost 

jen v ose X, takže deska „visí“ rovně na horní galerii 

šroubů, přídavky na roztažnost jsou tedy řešené shora dolů 

a do stran (viz červená šipka). Výpočet pak platí pouze pro 

obdélníkové desky, kdy délka desky je alespoň dvojnásob-

kem její šířky. V opačném případě je třeba zvětšit přídavek 

v ose Y, a to až na dvojnásobek v případě čtvercové desky. 

Obdobně se postupuje i v dalším příkladě na obrázku D. 

jak na více Desek

Pokud k sobě spasováváme více desek a nechceme, aby mezi 

mimi byla mezera, pak je třeba postupovat jako na obrázku 

D, kdy jsou desky pevně ukotveny v místě, kde se stýkají, 

a roztažnost se řeší jen ve dvou osách – viz červené šipky. 

Protože se deska může rozpínat pouze jedním směrem, je 

nevýhodou tohoto způsobu montáže dvojnásobné zvětšení 

minimálního přídavku na okrajích desek. V uvedeném 

případě je potřebný přídavek 2 × 4 mm, s 10mm šroubem 

tedy musíme vrtat 18mm díry, a ne 14mm jako v případě 

samostatné desky. V případě, že k sobě potřebujete spasovat 

tři a více desek, je tento způsob montáže nepoužitelný a je 

třeba použít jiné techniky, které přesahují rozsah našeho 

článku, anebo mezi deskami ponechat dostatečné mezery 

ve velikosti dvojnásobku spočítaného Px pro jednotlivé desky.

 Jan Bejček, oddělení marketingu

  Na ukázkách vidíte 

zkroucení hliníkových 

panelů, které byly napevno 

přišroubovány k fasádě 

největší
rozměr

desky (m)

materiál
desky

průměr
šroubu

*minimální
průměr
otvoru

**minimální
průměr

podložky

1 Hliník 3 5 11

1  Hliník 5 7 13

1  Hliník 8 10 16

1 PVC 3 10 21

1  PVC 5 12 23

1  PVC 8 15 26

2 Hliník 3 7 15

2  Hliník 5 9 17

2  Hliník 8 12 20

2 PVC 3 17 35

2  PVC 5 19 37

2  PVC 8 22 40

3 Hliník 3 9 19

3  Hliník 5 11 21

3  Hliník 8 14 24

3 PVC 3 24 49

3  PVC 5 26 51

3  PVC 8 29 54

tabuLka DoPoručenýcH Průměrů otvorů

Co si pamatovat při šroubování desek

1. Deska nesmí být pevně přišroubovaná, více desek u sebe musí mít mezi sebou dilatační spáry ve velikosti dvojnásobku

přídavku na roztažnost dané velikosti desky (2mm pro hliník a 7mm pro PVC na každý délkový metr).

2. Na každý délkový metr hliníkové desky musí mít díra o 2 mm větší průměr, než je průměr šroubu, u PVC 7 mm (viz tab). 

3. Šrouby nesmí být dotažené a musí být použita podložka s minimálním průměrem vypočteným ze vzorce: průměr šroubu

+ dvojnásobek zjištěného přídavku + 2–6 mm (viz tabulka).  

4. Výpočty platí při montáži v obvyklých teplotách 10–30 °C. Jinak je vhodné zvýšit přídavek o 20–40 %.

5. Pozor u PVC desek. Díky vysokému koeficientu tepelné roztažnosti musí mít otvory na každý délkový metr 

minimálně o 7 mm větší průměr, než je průměr šroubu. U třímetrové PVC desky je to už 3 × 7 mm + 10 mm. Z toho 

vychází otvor v desce o průměru 31 mm, a podložka dokonce 56 mm! Použít tak velkou rezervu jsem ještě nikdy neviděl 

a to je také důvod, proč je většina velkých pevně přišroubovaných PVC desek zkroucená.



Ferro fólie – přitažlivost
vždy a všude

  

Vyvolat magnetismus, tedy vzájemnou přitažlivost, 

může být užitečné v mnoha ohledech. V tomto článku 

si řekneme něco o tom, jak jej docílit při aplikaci 

magnetických fólií na povrchy, které neobsahují 

dostatečné množství železné složky. O vlastnostech 

a použití magnetických fólií jsme psali v minulém 

čísle. V praxi se však často dostaneme do situace, kdy 

bychom rádi použili magnetickou fólii nebo magnety 

na povrch, který neobsahuje železo, a fólie by na něm 

proto nedržela. 

Jako příklad si vezměme panel z hliníkového sendviče, pou-

žitý v interiéru, na který bychom chtěli připevnit potištěné 

vzorky materiálů. Uchycení pomocí magnetu je ideální, pro-

tože vzorek můžeme jednoduše a rychle sundat a opět vrátit 

zpět, případně jej na panelu vyměnit za jiný. Ale hned při 

prvním pokusu si zklamaně potvrdíme, že hliník neobsahuje 

železo, zvedneme magnet ze země a přemýšlíme, co teď?

jeDnoDucHá cesta k magnetické tabuLi

Řešením jsou ferro fólie, což jsou materiály, jejichž název 

vychází z latinského názvu železa – ferrum. Jde tedy o fólie, 

které obsahují železnou složku, a díky tomu na nich drží 

magnetická fólie nebo magnet. Ferro fólie můžeme přilepit či 

jinak aplikovat na libovolné rovné či mírně zaoblené povrchy. 

Líbila by se klientovi lehoučká „magnetická tabule“ z KAPA 

desky nebo Falconboardu? Chcete umístit vzorky pomocí 

magnetů přímo na zvolené místo na hladké stěně nebo 

na části dřevěného nábytku bez zavěšování těžkých tabulí? 

Nic z toho není problém.

ferro fóLie stanDarD

Základem této fólie je tenká válcovaná, elektrolyticky pozin-

kovaná ocelová vrstva, potažená z jedné strany papírem. 

Materiál může být samolepicí, z druhé strany se dá nalepit 

potištěná samolepicí fólie s grafikou. 

Druhá varianta je potažena bílou vrstvou PVC, pomocí které 

snadno vytvoříte čistě bílou magnetickou plochu. V případě, 

že chcete na bílou stranu psát lihovými fixy, doporučujeme 

bílou vrstvu PVC přelaminovat fólií Neschen 2004, aby bylo 

možno fixy dobře mazat houbičkou, viz článek na protější 

straně. Síla fólie je 0,4 mm. Vzhledem k tomu, že je to v pod-

statě tenký plech, dodává se tento materiál pouze v celých 

rolích. 

Pro uříznutí fólie se dá použít i obyčejný kvalitní řezací nůž 

(např. Yellotools nebo OLFA), ideální pro formátování tohoto 

materiálu jsou stolní pákové nůžky. Všechny typy standard 

jsou určené pouze na rovné plochy.

ferro-soft fóLie

Jedná se o vylepšenou ferro fólii, jejíž parametry pružnosti, 

zpracování, řezání a možností aplikace odpovídají mag-

netické fólii. Ve srovnání se standardní verzí je tedy hlavní 

výhodou možnost fólii aplikovat i na mírně zaoblené povrchy. 

Fólie řady soft je tvořena ferritovým práškem smíchaným pro 

docílení pružnosti s polyetylenem. 

Zadní strana je většinou samolepicí a fólii je možné aplikovat 

na mírně zaoblené povrchy. Síla fólie je 0,4 mm, lze ji snadno 

řezat nožem a prodává se i na metráž. Nutnost potažení 

laminací Neschen 2004 v případě popisování tabule smýva-

telnými fixy platí i zde.

Martin Melín, ředitel oddělení marketingu HSW Signall

typ šířka (m) návin (m) síla (mm)
prodej Kč/bm 

(role)
prodej Kč/m2 

(role)
prodej Kč/bm 

(metráž)
prodej Kč/m2 

(metráž)

Ferro-soft, samolepicí 0,615 20 0,40 534 869 577 938 

Ferro, standard, samolepicí 0,900 20 0,40 674 748 727 808 

Ferro, standard, bílá PVC 0,900 10 0,40 749 832 809 898 

ferro fóLie HsW

  Ferro-soft fólie je ohebná stejně jako magnetická fólie



  Nejčastější využití 

laminace Neschen Filmolux 

2004 je zakázková výroba 

popisovacích tabulí 

  Suché fixy je možno 

z povrchu fólie snadno 

setřít i po delší době, aniž 

by zanechaly stopy  

  Gudy Clear 23 se 

hodí i na nejnáročnější 

prosvětlené aplikace  
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Laminovací fólie
pro popisovatelné panely

Popisovatelné panely jsou oblíbenou pomůckou nejen 

v kancelářích, ale i v průmyslových zařízeních. Umožňují 

nenáročné plánovaní, změny informací, sledování docházky 

či dovolených a mnoho dalších sdílených informací. K popisu 

tabulí se nejčastěji využívají suché fixy, jejichž výhodou 

je snadné mazání. Slovo snadné však platí jen v určitém 

případě.

Suché fixy totiž většinu materiálů více či méně poškozují. 

Na popisovatelné tabule se obvykle používá lakovaný plech. 

Toto řešení je spolehlivé, ale poměrně drahé a vzhledem 

k vysoké hmotnosti i náročné na montáž. A s přemísťováním 

takové tabule se rovnou můžeme rozloučit.

stačí Potisknout a zaLaminovat

Vhodnější než jednoduchá těžká bílá tabule je ve věku 

digitálních technologií potištěná tabule vyrobená na zakázku 

z lehkého plastu nebo KAPA desky, přizpůsobená každému 

zákazníkovi rozměrem a optimalizací předem předtištěných 

kolonek pro snadný zápis všech požadovaných informací. Ať 

už jde o tisk na samolepicí fólii následně nalepený na desku, 

nebo o přímý potisk desky, je potřeba jej vždy ochránit 

laminací.

vHoDná Laminace

Jak jsme již uvedli, inkoust suchých fixů je velmi agresivní. 

Málokterý materiál umožňuje jejich mazání. Po delším 

čase se agresivita fixů ještě zvyšuje a i na nejkvalitnějších, 

velmi drahých laminacích, potažených teflonem, zůstávají 

na povrchu matné stopy. U méně kvalitních materiálů je pak 

možné setřít inkousty pouze lihem a stopy v lesku jsou ještě 

znatelnější. Existuje však řešení v podobě laminace Neschen 

Filmolux 2004. Tato laminace byla speciálně navržena pro 

použití suchých fixů a umožňuje jejich snadné odstranění 

i po delší době. Jako jediný dostupný materiál na tento typ 

aplikace je v nabídce HSW za velmi přijatelnou cenu 82 Kč/

m2. Pro menší zpracovatele ji nabízíme také v metráži již 

od 1 bm. Práce s touto laminací je stejná jako s jinými lami-

novacími fóliemi, jen je třeba zohlednit její menší tloušťku, 

která odpovídá litým fóliím.

 Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

V poslední době se stává stále populárnější aplikace fotogra-

fie či digitálního tisku na průhledné desky či sklo. Grafika se 

lepí speciální průhlednou oboustrannou páskou obrazem ze 

zadní strany, tedy obrazem na desku. 

Síla průhledné desky, přes kterou se díváme na grafiku, 

zvyšuje hloubku a atraktivitu obrazu.

Druhým důvodem pro využití takového „lepení zevnitř“ 

je v případě grafik umístěných na výlohách či dveřích 

prodejních prostor to, že grafika aplikovaná zevnitř prodejny 

je dobře chráněna před poškozením. Na každou aplikaci se 

však využívá jiný typ oboustranné fólie.

guDy cLear 23

Tato oboustranná fólie je jednou z nejstarších v nabídce firmy 

Neschen. Dříve se používala pro lepení diapozitivů na sklo. 

Už z toho je patrné, že je určena pro nejkvalitnější aplikace, 

kde je potřeba naprosto dokonalé průhlednosti. Na celém 

světě se používá zejména pro lepení fotografií na akrylátové 

desky. Tento typ aplikace je velmi oblíbený u malých formátů 

pro domácí uživatele, jako jsou svatební fotografie či fotogra-

fie dětí, ale i u větších reklamních aplikací s požadavkem na 

maximálně atraktivní vzhled (3D fólie, hodinky, šperky atp.). 

Atraktivnost tohoto způsobu adjustace je patrná na první 

pohled a je vhodná pro nadčasové motivy. Pro zachování 

dokonalé průhlednosti doporučujeme nízkoteplotní vyhřívání 

laminátoru a využití způsobu laminace na „zaváděcí desku“.

guDy WinDoWs

Oproti Gudy Clear je Gudy Windows určena zejména pro 

reklamní aplikace na výlohy, skleněné dveře nebo okna. Tedy 

lepení v „terénu“. K tomu účelu má z jedné strany bubble 

free lepidlo, které usnadní nalepení bez rizika vzniku bublin, 

snadné polohování nebo lepení bez obvyklých pomůcek. 

Také odlepení grafiky je do šesti měsíců jednoduché, a proto 

se hodí i na často měněné reklamní plochy. Výhoda je, že 

aplikaci i odstranění grafiky zvládne i neškolený personál. 

Tento typ fólie je ve srovnání s Gudy Clear výrazně odolnější 

při nedokonalé manipulaci a zároveň je i levnější. Gudy 

Clear však dosahuje lepší průhlednosti. Při ruční aplikaci 

tedy obvykle doporučujeme Gudy Windows, při nejvyšších 

nárocích pak Gudy Clear.

 Jan Bejček, oddělení marketingu HSW Signall

Průhledné oboustranky



Display systémy jsou komodita, jejíž význam již několik let 

kontinuálně roste. Naše společnost v této oblasti zastupuje 

výrobce prémiových výstavních a prezentačních systémů 

– švédskou značku Expolinc. S jejím ředitelem Johanem 

Hörngrenem se setkali i autorizovaní zpracovatelé z řad 

našich zákazníků. Na setkání, které se uskutečnilo 2. února 

2011 v pražském Squash Bowling Centru, zazněly velmi 

zajímavé informace.

Johan Hörngren v první řadě vysvětlil firemní filozofii značky 

Expolinc a její přístup k trhu s produkty vyšší přidané 

hodnoty. Jednou z nejdiskutovanějších otázek byla totiž cena 

produktů Expolinc ve srovnání s konkurenčními nabídkami 

většinou asijských producentů. Odpověď byla velmi zajímavá.

PřiDaná HoDnota

„Naším cílem je najít skupinu zákazníků, kteří vidí přednosti 

našich produktů a jsou schopni ocenit jejich koncepci,“ 

vysvětluje Johan Hörngren. Velký důraz firma klade na 

kvalitu jednotlivých materiálů a konstrukčních prvků, 

ergonomii a design. Nadčasová elegance a dobrý vzhled jsou 

velmi důležité, protože Expolinc chce zákazníkům nabídnout 

produkt pro mnoho let opravdu intenzivního využívání. Když 

si zákazník spočte, co s takovým produktem získává, zjistí, že 

konkurenční nabídka jej osloví pouze počáteční cenou. Ničím 

jiným. Pro výrobky Expolinc platí doživotní záruka na materi-

álové a konstrukční vady, promyšlené transportní obaly jsou 

vyrobeny z odolných materiálů a při manipulaci s produkty 

nehrozí žádné nebezpečí poranění.

švéDská výroba v číně

Ani Expolinc nemohl konkurovat ceně práce v Číně a svou 

výrobu tam jako většina tradičních výrobců přestěhoval. 

Závod však postavil na své filozofii obchodního přístupu 

win-win. To znamená, že pokud mají partneři dlouhodobě 

úspěšně spolupracovat, musí z obchodu vycházet jako vítězi. 

Pracovní podmínky a sociální zabezpečení zaměstnanců mají 

švédský standard. Výrobní technologie nainstalovaná v závo-

dě pochází ze Švédska, používají švédský systém kontroly.

cena není rozHoDující

Hlavním tématem diskuse byla zpočátku cena produktů, 

ale partneři velmi rychle pochopili filozofii Expolincu. Firma 

nehledá jednorázové obchody, ale snaží se vytvořit síť spoko-

jených zákazníků. Proto Expolinc nerealizuje přímé obchody 

v jednotlivých zemích, ale spoléhá se na místní zastoupení. 

Expolinc pracuje se svými partnery velmi otevřeně. Zákazník 

najde všechny informace na webové stránce, včetně marke-

tingových nástrojů pro podporu vlastních prodejů.

„Pokud zákazník potřebuje své prezentační systémy opravdu 

využívat k prezentacím na různých místech a potřebuje je 

často balit a zase postavit, dokáže ocenit propracovanost 

našich výrobků a jejich ohled k ergonomii. Při výrobě display 

systémů rádi používáme špičkové materiály a drtivou většinu 

dílů si vyrábíme sami. Jen v případě zipů, různých madel a 

pojezdových koleček se musíme spolehnout na subdodavate-

le. Praxe ukázala, že reklamace se v případě výrobků Expolinc 

týkaly z 99,9 % dílů, které mají právě subdodavatelský 

  Turnaj v bowlingu dokázal, že nejen prací živ je člověk. Ludmila 

Kropáčková ze společnosti LiFo těsně před odhodem.

  Vítězi turnaje Jiřímu Topinkovi ze společnosti MATRIX Media předal 

cenu ředitel společnosti Expolinc Johan Hörngren (vpravo)

  Thomas Lindström přednáší v pražském Squash Bowling Centru

 

  Na setkání autorizovaných zpracovatelů zazněly zajímavé informace 

Dealerské setkání Expolinc
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původ. Naše stojany s průhlednými kapsami nejsou z akry-

látu, ale polykarbonátu a jsou několikanásobně pevnější,“ 

zdůrazňuje Johan Hörngren. Aby své tvrzení dokázal, vzápětí 

se na rozložený Expolinc Brochure Stand postavil. Tento 

praktický stojan na prospekty jeho 87 kilogramů živé váhy 

hravě zvládl.

Hliníkové profily používané ve výrobcích této značky jsou 

vlastním návrhem firmy a ta vlastní i formy pro jejich tváření. 

Kvalitní materiál zajistí jednolitý vhled bez stínů. Právě formy, 

přípravky pro lisování plastů a sklad náhradních dílů jsou 

největší investicí.

novinky

Kromě již v minulosti avizovaného univerzálního profilu 

pro všechny systémy Expolinc měli účastníci akce možnost 

prohlédnout si zcela nový stolek/přepravní box Expolinc Case 

& Counter, který jsme vám představili v minulém čísle HSW 

Info. Tento stolek/kontejner na prezentační systémy umož-

ňuje například v jednom jediném zavazadle, které snadno 

přetvoříte do rozměrného prezentačního stolku, přepravit 

celý systém PopUp včetně grafiky + jeden Brochure Stand. 

Tento Case & Counter má objem 196 litrů, a tak není divu, že 

se do něj vejde najednou až devět systémů RollUp Classic.

nejenom Prací živ je čLověk

Setkání pokračovalo společenským večerem, kterému dodal 

adrenalin turnaj v bowlingu. Zvítězil pan Jiří Topinka ze 

společnosti MATRIX Media, druhé místo obsadil Roman 

Kropáček ml. ze společnosti LI-FO a na třetí příčce stanul 

Jan Bejček ze společnosti HSW Signall. Všichni tři hráči si 

odnesli originální výrobek věhlasné sklářské firmy Kosta Boda 

ze Švédska a na vítěze navíc čekalo dvoumetrové pravítko 

značky Yellotools. Chtělo by to zvolat, sláva vítězům, čest 

poraženým, ale mezi uživateli systémů značky Expolinc žádní 

poražení nejsou…

František Kavecký

One Way Vision filmy jsou bez debat jednou z nejoblíbeněj-

ších speciálních aplikací, které producenti tiskové reklamy 

mohou nabídnout koncovému zákazníkovi požadujícímu 

brandování skleněných ploch. Ať již se jedná o výlohu malé-

ho obchodu, prosklenou fasádu kancelářského komplexu, 

nebo okna dopravního prostředku.

Každá plocha má svá specifika a především okna dopravních 

prostředků vyžadují přístup vyhovující platné legislativě. A 

to řeší certifikát vydávaný Ministerstvem dopravy ČR, který 

vychází ze zkoušek provedených pověřenou testovací autori-

tou. Každá samolepicí fólie však tímto nákladným testováním 

neprojde. Jsme proto velmi rádi, že můžeme oznámit 

proběhnuvší certifikaci všech námi prodávaných okenních 

fólií. Certifikaci pro použití na dopravních prostředcích mají 

nejen námi prodávané fólie MACtac JT 5817 a 5915, ale také 

celá řada Clear Focus a nejprodávanější fólie Production One 

Way Vision Film.

Zkratka DL za názvem okenních fólií značí speciální DUO 

liner, zajišťující bezproblémový tisk latexovými a UV tiskovými 

technologiemi. Jde tedy o naprosto univerzální okenní fólii.

Na její cenu se informujte u vašeho oblastního zástupce.

 Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall

Certifikace okenních fólií od HSW Signall

  Pracovní podmínky 

v čínském výrobním závodě 

společnosti Expolinc splňují 

švédské normy

  

  Pohled na jídelnu 

dokazuje, že i sociální 

program pro zaměstnance 

odpovídá švédským 

podmínkám  

kód zboží název zboží šíře (m) návin (m) životnost certifikace cena (Kč / m²)

IPLFMOWV137 Production One Way Vision Film DL 1,37 50 1 rok Ano 140 

ICFFIV137/50 Clear Focus ImageVue 1,37 50 3 roky Ano 290 

ICFFIV152/50 Clear Focus ImageVue 1,52 50 3 roky Ano 290 

ICFFCV137 Clear Focus ClassicVue 1,37 25 3 roky Ano 436 

ICFFSV137 Clear  Focus SuperVue 1,37 25 3 roky Ano 584 

IMCFJT5817P137 MACtac JT 5817 P 1,37 50 1 rok Ano 175 

IMCFJT5915P137 MACtac JT 5915 P 1,37 50 2 roky Ano 270 



Během prázdnin dorazil e-mail, který nás zval na celodenní 

seminář na téma Jak mohu lépe prodat své tiskové služby 

a jak se jimi uživit. Cena – 70 liber. Vypadalo to podobně 

jako všechny dnes módní knihy o redukčních dietách, které 

zaručují zhubnutí o 30 kilogramů za tři týdny. 

Seminář i knihy mají stejný cíl: vydělat peníze pro pořadatele 

semináře nebo autory knih. Jistě, účastník semináře nebo 

čtenář může být určitým způsobem motivován, ale abyste 

tyto informace přetransformovali do úspěšné strategie, 

musíte si položit základní otázky: Kdo opravdu jsem? Co je cíl 

mého života? Co dělám dobře a co ne? 

anaLýza PřeD reDukcí

Abyste se mohli řídit rozumnou dietou, musíte nejprve zhod-

notit své stravovací návyky, jako je frekvence jídla, množství 

a druhy potravin, které jíte často a rádi. Jestliže na otázku, 

jak lépe prodat své tiskové služby, dostanete odpověď, 

redukujte počty a snižujte náklady, je přístup stejně chybný 

jako redukční dieta, při níž jednoduše snížíte množství jídla 

bez analýzy toho, co vlastně jíte.

Výsledek v podobě jojo efektu (nebo v nejhorších případech 

bulimie) je všeobecně známý. I v podnikání je to podobné 

– šetřit lze až k zániku, v těchto případech můžeme bulimii 

nazvat bankrotem, uzavřením firmy.

co mají Diety a ProDejní strategie sPoLečnéHo?

Následkem finanční krize a hospodářského poklesu se změnil 

kontext podnikání a je těžké plánovat. Geopolitická centra se 

přesouvají a díky hromadným sdělovacím prostředkům jsme 

si toho všichni vědomi. Příroda vždy procházela změnami 

(doby ledové, zemětřesení) a jen ty druhy, které byly schopny 

přizpůsobit své vzorce chování, přežily. To nás provází i v eko-

nomické sféře. Stejně jako v přírodě jsou základní otázky 

přežití stejné: 

 Co dělám opravdu dobře?

 Co opravňuje moji existenci?

 Proč dělám určité věci jedním způsobem, a ne jiným?

 Jak se mohu přizpůsobit změněným podmínkám? 

(srovnání stále méně srážek / stále nižší ceny)?

 V čem jsem úspěšný a v čem nejsem a proč?

 Kdo potřebuje moje služby a proč si vybrali zrovna mě? 

Je pro to zvláštní důvod, a pokud ano, kdo další by je 

mohl ocenit stejně jako moji stávající zákazníci?

uPřímnost k sobě samým

Příroda nám sice dala vyvinuté a bystré smysly, ale když se 

v prostředí obchodu objevují znepokojivé zprávy (zjevné 

i skryté), ztrácíme schopnost svým smyslům důvěřovat. 

V podnikání stejně jako u diety platí, že pouze lidé, kteří 

dávají upřímné odpovědi, naleznou odezvu, která jim umožní 

dělat pokroky. Když si někdo dává svačinky mezi jídly nebo 

ignoruje chyby v provozu či postrádá kvalitu či flexibilitu, 

nikdy nenajde řešení. Upřímnost k sobě samému oproti tomu 

může přinést novou práci na základě Ansoffovy analýzy 

a umožní vyvarovat se redukce nákladů a snižování cen:

1. stávající ProDukty / stávající trHy:

Mohu rozšířit trh geograficky, například prostřednictvím 

doplňkové webové stránky pro on-line objednávky? Mohu 

zaměřit své služby nejen na profesionální zákazníky, jako jsou 

velké společnosti nebo reklamní agentury, ale i na ty malé, 

jako jsou maloobchodníci?

2. nové ProDukty / stávající trHy:

Jaký je můj produkt? Skenování, skládání, tisk, instalace, 

logistika, likvidace? Najmutí (nebo outsourcing) jedné 

z těchto dovedností již mění produktové portfolio firmy 

a projeví se na trhu. Použitím nové tiskárny s menší kapkou, 

s více barvami (například PCA), s nepřetržitým provozem, tisk 

s povrchovou úpravou na skutečně „nové“ podklady, tisk pří-

  Nestačí mít dobré zboží a služby, musíme je nabídnout i správnému 

zákazníkovi. Kočku brokolicí nakrmíme asi těžko.

  Dr. Richard Piock, generální ředitel Durst Phototechnik AG

 

   Pouhá redukce počtů a snižování nákladů je stejně chybný přístup 

jako redukční dieta, při níž jednoduše snížíte množství jídla bez analýzy 

toho, co vlastně jíte

Co mají společného redukční 
diety a prodejní strategie?
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Lepší a za nezměněnou cenu. To je důležité poselství o změ-

nách vlastností populárního tuningového filmu MACtac 

TF Carbon Fibre pro polep dopravních prostředků imitující 

karbonové vlákno. 

Fólie totiž doznala pro rok 2011 změnu v lepidle. Nyní 

je tento materiál opatřen podkladovým BF linerem. To 

znamená, že se z permanentního lepidla s nízkou počáteční 

lepivostí stává bubble free lepidlo, které výrazně usnadňuje 

aplikaci při suchém lepení. Samolepicí karbonová fólie 

je materiál z řady tuningových filmů určených k dekoraci 

automobilů, ale také elektrotechniky, nábytku a všeho, co 

vyžaduje high-tech vzhled. Je k dispozici v rolích s šířkou 

152 centimetrů a v návinu 25 metrů. Životnost materiálu je 

pět let.

Řadu tuningových fólií MACtac TF tvoří i dva další zajímavé 

materiály – bílá matná a černá matná. Ty jsou k dispozici 

v rolích s šířkou 152 centimetrů a v návinu 50 metrů. Jejich 

životnost je pět až 10 let. 

Karbonová fólie je oblíbená nejen u fanoušků autotuningu. 

Od okamžiku, kdy ji máme v nabídce, pozoruji u kolegů, 

že se jejich notebooky a telefony mění v hi-tech zařízení 

s karbonovým obalem. No a služební vůz polepený matnou 

fólií budí rovněž velkou pozornost, i když je vlastně velmi 

decentní.

Richard Bachora, produktový manažer HSW Signall
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mými barvami, to vše změní produktovou nabídku. Komu by 

tato nabídka měla být určena, záleží na tom, kdo má o tyto 

nové produkty zájem. To ale může vést k dalším otázkám.

3. nové ProDukty / nové trHy

Tisk s povrchovou úpravou, například reprodukce starých 

mistrů, může být zajímavý pro muzejní obchody (nový 

trh, protože je zatím nikdo nenabízí), ale také pro řetězce 

diskontních prodejen. Potisk na sklo se sol-gel inkousty 

vede k novým zákazníkům z odvětví výroby nábytku, dveří, 

koupelnového příslušenství a zahradního nábytku, zatímco 

pro segment POP/POS nemá význam.

4. stávající výrobky / nové trHy

Pokud jste se již specializovali, je možné zeptat se spolu se 

čtvrtou částí Ansoffovy matice (Stávající výrobky / Nové trhy), 

kdo kromě současných zákazníků potřebuje vaše služby. Díky 

pečlivému sledování velkých trendů předvídají futurologové 

větší orientaci na zdraví a wellness (značení turistických 

cest), na úspory energie (tisk na VOC-free a recyklovatelné 

materiály, zvukotěsné obložení vytištěné na textilie, které 

zároveň vyzdobí místnost) a další.

Stejně jako pro diety i pro obchodní příležitosti platí, že je 

důležité mít vše promyšlené a je nutné vytrvat. Pro podnikání 

má celodenní seminář podobný význam, jako má pro snížení 

váhy jedna hodina v posilovně.

Přeloženo z Durst Process 64 

MACtac Tuning Film

  I v podnikání lze šetřit 

až k bankrotu, je to taková 

ekonomická bulimie

   Upřímnost k sobě 

samému na základě 

Ansoffovy analýzy může 

přinést novou práci 

a umožní vyvarovat se 

bezduché redukci nákladů 

a snižování cen

  Tuning tohoto vozu 

ilustruje použití všech 

zmiňovaných fólií – černá 

matná na bocích, matná 

bílá na střeše a zadní části 

vozu a karbonová na přední 

kapotě 



Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

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

Hledáte nové uplatnění pro velkoformátový tisk?  

 Aplikace samolepicích tapet, dekorační značení skla,

 řešení atypických podlah a další netradiční aplikace

 uvidíte na stánku HSW Signall.

Potisknutelné strukturované tapety pro interiérové a exteriérové aplikace 

Speciální fólie pro polep hladkých interiérových stěn

Unikátní materiály pro podlahovou grafiku

Perforované fólie určené k dekoraci oken na dopravních prostředcích

One Way Vision fólie pro polep skleněných fasád kancelářských budov

Laminovací fólie pro speciální použití

Vytvořte si více příležitostí.

www.hsw.cz
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