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Textil je na vzestupu
 
Přímý potisk textilních materiálů je celosvětově na vzestupu. A to bez ohledu na recese či krize. Ze studie PIRA (Print Industry 
Research Association) vyhodnocující vývoj velkoplošného potisku textilních materiálů mezi lety 2004 až 2009 vyplývá, že 
i mezi lety 2008 a 2009, tedy v roce velkého propadu tiskové produkce, potisk textilu vzrostl o 4,5% v západní Evropě a o 19% 
ve východní.

Zákazníci zkrátka přicházejí na chuť textilním materiálům stále ve větší míře a výrobci tiskových technologií i materiálů jim vycházejí 
vstříc. O technologiích pro přímý potisk Dye-Sub, které textilu v tomto ohledu zpracují nejvíce asi není třeba mluvit. Ale i coating pro 
nejrozšířenější tiskovou bázi eco-solventních a solventních strojů je neustále vylepšován a navíc přibývají instalované technologie 
na bázi UV vytvrzovaných nebo HP latexových inkoustů, které potisk textilu nadále zjednodušují.
V tomto krátkém průvodci jsme si dali za cíl seznámit vás s těmi nejoblíbenějšími textilními materiály a ukázat vám možnost realizace 
vyššího profitu, které s sebou přinášejí. 
Všechny textilní materiály v naší nabídce jsou opatřeny PU coatingem zajišťujícím velmi dobré tiskové výsledky. Jsou bez obsahu PVC 
nebo dalších škodlivých látek a tvoří tak páteř naší nabídky materiálů Organic Line.

Polyesterové bannery

Tato základní skupina obsahuje několik velmi univerzálních tkaných materiálů ze 100% polyesteru. Liší se plošnou hmotností 
a z ní vyplývajících mechanických vlastností. Lze je spojovat šitím nebo lepením a jakožto základní materiály nabízejí i velmi 
slušný poměr cena/výkon.

PONGS Solvotex Artist Light
Lehký textilní materiál pro ekonomické tiskové aplikace. Velmi jemná struktura a příjemná bělost materiálu v kombinaci s dobrými 
barevnými výstupy. Vhodný pro interiérové bannery, plakáty, paravány nebo k prosvětlení.
 100% polyester
 plošná hmotnost 190 g/m²
 potisknutelný ES / S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 1,55 / 2,05 / 2,50 / 3,10 / 5,05 m
 cena od 96 Kč/m²

PONGS Solvotex Artist Heavy
Těžší textilní banner se špičkovým barevným podáním. Je vhodný pro dlouhodobější interiérové dekorace a nebo efektní dekoraci 
výstavních expozic a divadelních kulis. Velmi se osvědčil také v prezentačních systémech, protože se na hranách při vypnutí vůbec 
nekroutí a zůstává na rozdíl od bannerových materiálů rovný.
 100% polyester
 plošná hmotnost 280 g/m²
 potisknutelný ES / S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 1,55 / 2,05 / 2,50 / 3,10 / 5,05 m
 cena od 130 Kč/m²

Neschen Solvotex PES Banner 240
Těžší textilní banner jemný na omak a tkaný tak, aby byl o trochu více pružný. Je tak vhodný k vypínání do rámů a nebo 
do prezentačních stěn. Je možné jej také prosvítit. Se zvýšenou péčí je možné jej potisknout také na latexových strojích.
 100% polyester
 plošná hmotnost 260 g/m²
 potisknutelný ES / S / UV
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 1,37 / 1,55 / 2,05 / 2,50 / 3,10 / m
 cena 186 Kč/m² 
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Bavlněné bannery

PONGS Solvotex CO 230
Materiál Solvotex CO 230 je 100% bavlněný textilní banner o plošné hmotnosti 230 g/m2. Jedná se o skvělou alternativu 
k polyesterovým materiálům, zejména do interiérů a na výstavní expozice. Potištěný materiál díky své velmi jemné přírodní 
struktuře nabízí zcela odlišné vnímání ze strany pozorovatele a je-li použitý v interiéru, dodá prostředí na útulnosti.
 100% bavlna
 plošná hmotnost 230 g/m²
 potisknutelný S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 1,55 / 2,05 / 2,50 / 3,1 / 5,05 m
 cena od 175 Kč / m²

PONGS Solvotex CO 370
Materiál Solvotex CO 370 je 100% bavlněný textilní banner o plošné hmotnosti 370 g/m2. Jedná se o skvělou alternativu 
k polyesterovým materiálům vyšší gramáže, zejména do interiérů a na výstavní expozice. Potištěný materiál díky své tkané 
struktuře nabízí velmi originální povrch.
 100% bavlna
 plošná hmotnost 370 g/m²
 potisknutelný S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 1,37 / 1,55 / 2,05 / 2,50 / 3,1 / 5,05 m
 cena od 219 Kč / m²

Vlajkoviny

Většinou polyesterové materiály s velmi nízkou plošnou hmotností. Velmi dobře propouštějí vzduch a i ve velkém formátu 
pěkně vlají. Velmi často se využívají také jako interiérové bannery s větší propustností světla nebo průhledností.

PONGS Solvotex PES Flag 110
Pletená polyesterová vlajkovina o plošné hmotnosti 120 g/m². Materiál je určený pro rychlé a produkční stroje. Materiál nemá 
podkladový liner, není tedy vhodný pro malé tiskové technologie. Tato vlajkovina je také oblíbená při tvorbě výstavních expozic.
 100% polyester
 plošná hmotnost 120 g/m²
 potisknutelný S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 3,10 / 5,05 m
 cena 60 Kč/m²

PONGS Solvotex PES Flag 110 s podkladem
Pletená polyesterová vlajkovina o plošné hmotnosti 120 g/m² opatřená navíc podkladovým papírem, který při tisku na malých 
tiskových technologiích zachytává přebytečný inkoust, který by za jiných okolností protekl skrz vlajkovinu a ušpinil stroj. Při 
tisku na eko solventních tiskárnách může docházet při extrémním sycení k rozpíjení motivu.
 100% polyester
 plošná hmotnost 120 g/m²
 potisknutelný ES / S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle DIN 4102
 dostupné šíře 1,37 / 1,52 m
 cena 186 Kč/m²

Verseidag Seemee TEX Flag PFR
Seemee TEX Flag PFR je špičková vlajkovina pro vysoce produkční výrobu vlajek a exteriérových dekorací. Nabízí plošnou 
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hmotnost 110 g/m2 a především, jako jeden z mála materiálů, certifikaci nehořlavosti dle celoevropské normy EN 13 501-1, tedy 
normy platné i v ČR.
 100% polyester
 plošná hmotnost 110 g/m²
 potisknutelný S / UV / L
 certifikace nehořlavosti dle En 13501-1
 dostupné šíře 3,20 / 5,00 m
 cena 119 Kč/m²

Textilní potisknutelné tapety

Interiérová dekorace stěn tištěná přímo na míru lákala od pradávna. Pryč jsou doby, kdy jediným používaným médiem byl 
bilboardový papír, nabídka interiérových potisknutelných tapet je mnohonásobně větší. Posledním trendem jsou textilní tapety, 
tedy materiály na bázi polyesteru a netkané textilie.

PONGS Samarkand, Saffian, Cirrus
Textilní tapeta s velmi zajímavým povrchovým efektem drobných náhodných uzlíků (Samarkand), kůže (Saffian) a nebo vzoru 
s odlišným leskem (Cirrus). Tyto tapety dodávají nezaměnitelného ducha každému interiéru, ve kterém jsou použity a zajistí dojem 
velmi exkluzivního prostředí. 
 100% polyester
 plošná hmotnost 280 g/m²
 potisknutelný ES / S / UV / L
 dostupná šíře 0,65 / 0,70 m
 cena 229 až 265 Kč/m²

ČECHY
tel.: +420 212 220 701

fax: +420 212 220 799

e-mail: prodej@hsw.cz

MORAVA
tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: brno@hsw.cz

ZÁPADNÍ SLOVENSKO A BRATISLAVA
tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: predaj@hsw.sk

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ SLOVENSKO
tel.: +421 557 291 511

fax: +421 557 291 513 

e-mail: kosice@hsw.sk
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