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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Šetřím, šetříš, šetříme. 

Ve všech osobách časujeme toto slovíčko, které jako by bylo zázračným lékem na 

všechny naše problémy. Máme pocit, že když něco (vesměs tím míníme peníze) 

ušetříme, tak toho (peněz) budeme mít víc. Já však slovo šetřit nemám rád. Má totiž 

jeden, zato pořádný háček. 

Ono totiž šetření samo o sobě nefunguje. Smysluplné úspory raději nazývám 

rozumná investice. Pokud stát ušetří tím, že nebude stavět dálnice, tak dosáhne 

pouze toho, že jeho daňoví poplatníci budou trávit čas v kolonách, a ne při 

vydělávání peněz. Když si nekoupíte tiskárnu, nic nevyděláte na prodeji tisků. Co 

znamená rozumná investice? To je přece pouhé posouzení nákladů a výnosů, žádná 

novinka. Šetření však bohužel většinou znamená, že posuzujete pouze náklady. 

Nejhorší je plošné šetření, tlak na minimální cenu všeho – tiskárny, materiálu, platu 

zaměstnanců, nájmu atp. Pak následuje druhá fáze – poruchová tiskárna, odlepující 

se materiály, nespolehliví zaměstnanci a nevyhovující prostory. 

Je paradoxní, že se tyto věci nedávají do souvislostí. Vždyť přece platí zákon 

zachování energie! Bez výjimky. A platí obecně, nejen ve spalovacím motoru vašeho 

vozu. Bylo by sice hezké, kdyby automobil při jízdě vyráběl ropu a kyslík, ale určitě 

to nevypadá jako realizovatelný nápad. Můžete jen navrhnout úspornější vůz tím, 

že zaplatíte schopné inženýry, nové stroje a najdete pro své vozy zákazníky (zajistíte 

reklamu). Takže na úsporu v podobě nižší spotřeby vozu byla vynaložena spousta 

energie, času a peněz. V naší praxi to například znamená, že je možné provozovat 

levnou tiskárnu s alternativními inkousty, ale pak je k ní potřeba vynikající technik se 

zkušenostmi, sadou náhradních dílů a rovněž odpovídajícím platem.

Nedávno jsem řešil reklamaci, kde sigmaker nalepil na sádrokarton velmi levnou 

fólii a dosáhl několika úspor – nízké ceny za materiál a nízké pracnosti. Přitom měl 

k dispozici dvě další bezpečné možnosti. Nízkou cenu materiálu při vysoké pracnosti 

lepení nebo nízkou pracnost, ale vysokou cenu materiálu. Nyní se dotyčná levná fólie 

začíná odlepovat a následují zdlouhavé opravy doporučeným „dražším“ způsobem. 

Příjemce této zakázky mi přitom řekl, že byl tak nízkou cenou velmi překvapen 

(přeloženo – byl připraven zaplatit víc). Teď má odlepující se grafi ku, je naštvaný a 

hledá nového dodavatele. Původní dodavatel (rovněž naštvaný) se ztrátou opravuje 

zkažené zdi. Právě na tohle myslím vždy, když chci na něčem ušetřit nebo je mi 

nabídnuta nejvýhodnější cena. 
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Nazelenalá Reklama 2010

Tradiční otevření hlavní signmakingové sezony 

v podobě veletrhu Reklama – Polygraf máme za sebou. 

Nyní je důležité zaposlouchat se do odezvy veletrhu 

a nabídnout zákazníkům potřebná řešení. Těší nás, že 

mnoho z nich má zelený nádech.

 

Nejzářivějším příkladem rostoucí síly ekologických techno-

logií byl zájem o latexovou tiskárnu. Strojům HP Designjet 

L25500 byla věnována samostatná expozice, která už vzhle-

dem stánku připomínala, že ekologie je jednou ze silných 

zbraní této všem dostupné verze latexové tiskárny. Zelený 

trávník, živé rostliny a příjemná kamenná zeď poskytly záze-

mí nejenom našim kolegům, ale i zástupcům společnosti HP. 

Přítomnost představitelů divize HP Scitex svědčí o významu, 

který pražskému veletrhu připisuje i společnost HP.

HP Designjet L25500

Tuto tiskárnu jsme po technické stránce popsali již v minulých 

číslech našeho časopisu. Za zdůraznění však určitě stojí 

její rychlý nástup. „Uvedení modelu HP Designjet L25500 

předcházel podrobný průzkum trhu, prezentace tiskáren 

u našich partnerů a možnost předobjednat si tiskárny 

k zajištění plynulé dodávky. Ani tento prozíravý přístup však 

nestačil a počet vyrobených tiskáren nestačil pokrýt poptáv-

ku. Čekací doba na novou tiskárnu byla až několik týdnů,“ 

prozradil pro HSW info Joerg-Peter Kober z HP, odpovědný 

za marketing profesionálních tiskových řešení pro střední 

a východní Evropu. 

Není se co divit, protože latexová technologie implementova-

ná do této „malé“ tiskárny je vskutku dostupná pro všechny 

kategorie firem a nabízí univerzální výstupy pro exteriér 

i interiér v mimořádně vysoké kvalitě. Kombinace ekologic-

kých latexových inkoustů a zelených médií přináší možnost 

odpovědného přístupu k životnímu prostředí do všech typů 

provozů. 

Desky FaLconboarD

Tomuto produktu se podrobně věnujeme na straně 20, ale 

při zdůraznění ekologického zaměření naší letošní expozice 

je třeba uvést, že jde o papírové desky s mimořádnými vlast-

nostmi, které se staly prvními deskami v naší kolekci Organic 

Line, již tvoří materiály ohleduplné k životnímu prostředí.

Laminování a řezání

Dokončovacím operacím, jako nedílné součástí výrobního 

procesu, jsme se v expozici věnovali s mimořádnou péčí. 

Stolový plotr Zünd byl nejvýkonnějším představitelem dokon-

čovacích technologií, ale úspěšně si vedly i nové modely 

laminátorů Flexilam. Řezací plotry Summa jsou nezbytnou 

klasikou a nový plošný plotr Summa byl uveden až na veletr-

hu Ipex v Birminghamu.

zkouška zraku

Připravili jsme pro vás zkoušku zraku. Běžecká dráha na 

podlaze s vyznačenou pohledovou vzdáleností dávala 

návštěvníkům prostor uvědomit si, z jaké vzdálenosti lze sku-

tečně vidět rozdíly mezi stejnými motivy vytištěnými v různé 

kvalitě. Vybrána byla typická reklamní grafika s pivní lahví. 

Každá z grafik byla vytištěna za různých podmínek na běžně 

rozšířených tiskárnách. 

I lidé s opravdu bystrým zrakem uviděli první rozdíly až ze 

vzdálenosti zhruba dva metry. Šlo přitom o grafiku s rozměry 

1000 × 600 mm vytištěnou ve všech případech na stejný 

materiál – samolepicí fólii Production PVC Turbo Gloss.

Náklady na tisk série 10 plakátů se přitom pohybovaly od 

80 do 430 korun, respektive 14 až 72 Kč/m2. Má tedy smysl 

zabývat se kvalitou tisku, která je pro daný účel dostačující? 

Určitě ano. Projekt měl za cíl nejenom přesvědčit výrobce 

reklamy, že parametry tisku stojí za to sledovat, ale měl 

i zaujmout zadavatele reklamy. Rozdíl v tisku je skutečně 

patrný až z velmi krátké pohledové vzdálenosti, a proto je 

zcela zbytečné podrobně zkoumat výtisky určené na fasádu 

hypermarketu či billboard. Kvalitnější tisk nejen vyžaduje del-

ší čas, ale znamená i vyšší spotřebu inkoustu. Volba tiskárny 

a správné nastavení tiskových parametrů tedy mohou ušetřit 

významnou částku.

 František Kavecký

  Samostatný stánek 

věnovaný latexové 

technologii zdůraznil její 

ekologický přínos i svým 

„zeleným“ ztvárněním

  Běžecká dráha na 

podlaze s vyznačenou 

pohledovou vzdáleností 

dávala návštěvníkům 

možnost uvědomit si, z jaké 

vzdálenosti lze skutečně vidět 

rozdíly mezi stejnými motivy 

vytištěnými v různé kvalitě

  Nové laminátory Flexilam 

R 160 dokázaly zaujmout 

i díky odbornému výkladu 

jejich spolukonstruktéra pana 

Jiřího Macha

  Pomůcky Yellotools 

vyvolaly pozdvižení, více se 

dovíte na stranách 24 a 25

  Desky Falconboard lze 

přesně ořezávat na stolních 

plotrech jako Zünd G3. Jsou 

ideálním materiálem pro 

interiérové POP displaye.



Pod názvem Oryx se neukrývá žádný novodobý Vilém 

Tell, i když s jeho legendární přesností by mohl hravě 

soutěžit. Ve srovnání s průmyslovými UV tiskárnami 

Durst je sice menší, ale ne zas o moc. A hrdinou je 

proto, že se vydal do konkurenčního boje s velkými 

hráči a vůbec se jich nebojí. Oryx je UV tiskárna, kterou 

vyvinula společnost SwissQprint a na český a slovenský 

trh ji dodává HSW Signall. V čem je výjimečná? 

Zaujme mimořádnou kvalitou tisku, dostupnou cenou 

a solidním výkonem. 

U zrodu fi rmy SwissQprint stálo několik bývalých konstruk-

térů fi rmy Zünd, kteří se rozhodli zužitkovat své zkušenosti 

a nabídnout trhu svou koncepci UV tiskárny. Kdo se podívá 

na precizní švýcarskou přesnou mechaniku a špičkovou 

kvalitu výtisků, uzná, že na tento stroj čekalo mnoho zákaz-

níků. Tvůrci tiskárny Oryx tak mohou s lehkostí konkurovat 

mnohem silnějším nadnárodním společnostem.

co je oryx?

Je to zařízení highendové kvality navržené pro grafi cký trh 

i další průmyslové účely. Jeho hybridní stolová konstrukce 

umožňuje potisknout malé destičky, rolová média i nadroz-

měrná média. Výkonný vakuový systém udrží na přesných 

pozicích i malé předměty, pyšní se robustní konstrukcí, 

mimořádnou přesností a kvalitou tisku. Na stroji je znát 

příslovečná švýcarská preciznost i dlouholeté zkušenosti kon-

struktérů s přesnými posuvy a uchycením obrobků. Úmyslně 

používám tyto strojírenské obraty, protože pevný pracovní 

stůl je zhmotněním strojařiny. Vodicí systém pro pohyb tisko-

vých hlav je zase zhmotněním přesné elektromechaniky. 

Tiskárna pracuje standardně se systémem míchání barev 

CMYK, který může být dle potřeby rozšířen až na osm barev, 

třeba lclm+W+lak, spotové barvy či W + OGB. Samostatnou 

kapitolu tvoří laky, které lze využít k zatraktivnění luxusní 

grafi ky.

Všechny barvy kromě bílé jsou v pětilitrových zásobnících. 

Bílá barva je v litrovém zásobníku, a i když se s ní netiskne, je 

neustále přečerpávána, aby se zabránilo sedimentaci, na kte-

rou jsou bílé UV inkousty náchylné. Bez obav tedy lze spustit 

tisk bílou barvou i po několika týdnech, kdy se nevyužívala.

vysokÝ stanDarD

Tiskárna Oryx má i ve standardním provedení velmi dobrou 

výbavu. Robustní pracovní stůl o rozměrech 2,5 × 1,5 metru 

zároveň ohraničuje i základní pracovní plochu tiskárny. Pro 

manipulaci s většími panely jsou k dispozici dva přídavné 

stoly. Omezení je stanoveno tloušťkou média do 50 mm, jeho 

šířkou 2,5 metru a maximální hmotností do 400 kg. Vysoká 

přesnost systému posunu hlav, které se u Oryxu pohybují 

nad plochou, zaručuje, že se na tisku neprojeví žádný ban-

ding ani u plných jednobarevných ploch. Vodicí systém pro 

pohyb sáněk s tiskovými hlavami dosahuje přesnosti v řádech 

mikrometrů. Tiskárna používá sofi stikované algoritmy pro 

umístění jednotlivých kapiček inkoustů. Optické rozlišení 

dosahuje úrovně 1200 dpi, takže na tisku jsou velmi dobře 

čitelná i drobná písmenka, tenké linie a geometrické tvary. 

Předností je i možnost bezokrajového tisku. Přebytečné 

kapičky inkoustu pak stačí setřít z povrchu stolu škrabkou 

a dočistit alkoholem.

Jako médium mohou sloužit akrylátové desky, pěněné desky, 

PVC materiály, polyester, polykarbonát, polystyren, Dibond, 

pružné pěnové panely, dřevo, sklo, tkaniny, bannery, vinylové 

fi lmy apod.

vysoká Přesnost

Oryx využívá piezoelektrické tiskové hlavy s měnitelnou 

velikostí kapky v intervalu 14–42 picolitrů. Rozlišení může 

být nastaveno na 360, 720 nebo optických 1200 dpi. 

Oryx – hrdina ze Švýcarska

  Díky přídavným stolům je možné potisknout desku o velikosti až 

2,5 x 4 m a hmotnosti 400 kg

  Speciální polohovací systém umožňuje jednoduchý hromadný potisk 

drobných předmětů
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V draftovém fotomódu dosahuje výkon 38 m2/hod., v pro-

dukčním výkon klesá na 18 m2/hod. a v nejkvalitnějším módu 

tiskne rychlostí 12 m2/hod. Jde o stroj, který dokáže přinést 

skutečnou fotokvalitu i pro exteriérové aplikace s potřebnou 

odolností a tříletou životností. 

Výkon 38 m2/hod. není jen teoretickou rychlostí. Výstupní 

kvalita je i při tomto výkonu velmi dobrá a konstrukční řešení 

zajišťuje, že ji lze dosáhnout při potisku desek i fl exibilních 

médií. Maximální kvalita představuje u tohoto stroje mimo-

řádně věrnou reprodukci přírodních barevných tónů, jemných 

odstínů pleti nebo dosažení shody s širokou paletou přímých 

barev.

Potisk extrémnícH FormátŮ

Velkou předností je rychlé rozšíření pracovní plochy stroje 

pro práci s většími deskami pomocí přídavných stolků 

s válečky pro snadný posuv média. Tiskárna je vybavena 

pro tisk větších sérií malých formátů unikátním systémem 

registračních kolíčků, které zajišťují přesný potisk destiček, 

CD disků či kachlíků uložených na pracovní plochu v řádcích 

a sloupcích. Pomocí stejných registračních kolíčků obsluha 

snadno a přesně otočí desky při oboustranném potisku.

Tiskárna zabírá podlahovou plochu 4,5 × 2,3 m, v případě 

postavení přídavných stolků se zabraná plocha zvětší na 

4,5 × 4,5 m a tiskárna dokáže pracovat s deskou o rozměrech 

2,5 × 4 m.

Přesnost PoHybu 

Pracovní stůl přidržuje médium pevně na místě pomocí 

vakua. Pro průmyslové aplikace lze objednat stroj s výkon-

nější vývěvou. Při práci s menšími formáty není potřeba 

jako u konkurenčních strojů stejné velikostní kategorie 

přelepovat páskou přísavné otvory, ale vakuum lze zonálně 

vypínat a zapínat. K posunu větších desek slouží pohyblivý 

nekonečný pás, který se spolu s vakuem využívá k přesnému 

posunu fl exibilních rolových médií. Flexibilní média vstupující 

do stroje jsou omezena šířkou 2,5 metru, průměrem 36 cm 

a hmotností 80 kg. 

ovLáDání tiskárny

Srdcem tiskárny je integrovaný počítač s univerzálním ripem, 

který dovoluje i po ripování jemně dolaďovat parametry. 

Další výhodou je možnost dodatečného doplnění dalších 

souborů na volné plochy média. Nastavení parametrů je 

intuitivní a ovládání tiskárny je velmi jednoduché. Velký důraz 

byl kladen na spolehlivost, takže po spuštění tisku může stroj 

pracovat bez dozoru. 

Ať už se tiskne na banner, papír, či textil, zajišťuje vakuum 

přilnutí média k pracovnímu stolu bez ohrožení tiskových 

hlav zvlněním média. Systém kontroluje a reguluje přesnost 

pohybu média, takže kvalita tisku je velmi vyrovnaná v celém 

průběhu tisku. Snadnou kontrolu tiskových hlav zajišťuje 

zabudovaná CCD kamera poskytující například 500násobně 

zvětšený pohled na tiskové trysky. 

Pozice na trHu

Oryx se uplatní v středních provozech jako univerzální 

produkční stroj, ale pro velké fi rmy bude především specia-

lizovanou technologií pro UV tisk mimořádné kvality. Jeho 

konkurenční výhoda spočívá kromě kvality tisku ve spoleh-

livosti a vysoké úrovni dílenského zpracování. Podle HSW 

Signall je to zařízení pro fi rmy, které preferují především tisk 

na pevné materiály a mají zájem o nejmodernější technologii 

na trhu.

František Kavecký

  Ukázka čtyřbodového 

textu vytištěného na tiskárně 

Oryx v měřítku 1:1

  Swissqprint – Fespa 

Amsterdam

  Odvíjecí a navíjecí systém 

umožňuje snadný tisk na 

rolové materiály, při kterém 

lze dobře využít maximální 

rychlost tisku až 72 m2



Společnost HP představila na veletrhu IPEX v anglickém 

Birminghamu další implementace své latexové 

technologie, tentokrát v podobě dvou plnohodnotných 

průmyslových tiskáren. Ekologické stroje s šířkou 

2,6 a 3,2 metru jsou velkým přínosem pro dopady 

grafi ckého velkoplošného tisku na životní prostředí. 

Společnosti HP patří hlasité „bravo“, pronesené 

vestoje.

Dva modely – HP Scitex LX600 a LX800 – spojuje latexová 

technologie a vysoká produktivita. První má šířku 2,6 metru, 

druhý model představuje latexový stroj se standardním XXL 

pracovním rozměrem 3,2 metru. Filozofi e společnosti HP 

nabídnout latexovou technologii do průmyslově vytížených 

provozů se projevila i na zařazení těchto tiskáren do průmys-

lové typové série Scitex (předcházející modely střední a nižší 

třídy se nacházejí v řadě Designjet). Jde tedy o stroje schopné 

pracovat ve vícesměnném provozu bez kompromisu v oblasti 

kvality. Technické podrobnosti o tiskárně naleznete na straně 

9. V tomto článku se zkusíme zamyslet nad pozicí nové 

tiskárny na trhu a příležitostech, které přináší.

vyDěLávat na kvaLitě

Latexová technologie nyní pokryla celé výkonové spektrum 

roll-to-roll technologií a nelze ji v segmentu velkoplošného 

grafi ckého trhu ignorovat. Co však může nabídnout navíc 

proti solventním technologiím? Díky vysoké kvalitě tisku lze 

s novými průmyslovými latexovými tiskárnami nabídnout 

zadavatelům ty aplikace, které generují vyšší zisky. Jde 

především o prostředky POP a POS, světelné boxy, textilní 

materiály, interiérové dekorace a grafi ku pro polep doprav-

ních prostředků.

Ve zkratce lze říci, že uživatel tiskárny řady HP Scitex LX je 

schopen s průmyslovou produktivitou nabídnout grafi ku 

v kvalitě vhodné pro krátkou pohledovou vzdálenost. 

Tiskárna má bohatý gamut srovnatelný s low a eco solventní-

mi tiskárnami a vysoké rozlišení 1200 dpi. Díky tomu je dob-

ře čitelný i čtyřbodový text. V kombinaci s krycí schopností 

za denního světla na jedné straně a zářivými barvami při 

podsvícení na straně druhé poskytuje latexová technologie 

sytější barvy pro CityLighty a světelné boxy v obchodech. 

Díky okamžitému schnutí inkoustu je latexový tisk možné 

okamžitě zpracovávat nebo potiskovat textil. Výtisky z late-

xových tiskáren také lze využít tam, kde by bylo nevhodné 

vypařování solventních inkoustů – luxusní obchody, prodejny 

parfumerie, kosmetiky či potravin.  

Podrobně se aplikacím tisků z latexových tiskáren věnujeme 

v článku na straně 19.

ekoLogickÝ = oDPověDnÝ

Latexové inkousty nastavily nový standard odpovědnosti 

vůči životnímu prostředí. HP nabízí v současnosti sedm plně 

recyklovatelných médií, která spolu s dalšími osmi rolovými 

médii naší řady Organic Line tvoří solidní základnu pro 

nejdůležitější reklamní aplikace. Odpovědnost k životnímu 

prostředí není jen životní postoj člověka, ale v mnoha 

případech i fi lozofi e významných zadavatelů. Nabídka služeb 

na recyklovatelných médiích neškodnými latexovými inkousty 

může být i zajímavým odlišením od konkurence. Pro fi rmy, 

které nad průmyslovou technologií dosud váhaly, je uvedení 

strojů řady HP Scitex LX vynikající příležitostí vstoupit do 

oblasti prémiových tisků a nabídnout včas atraktivní služby.

ProDuktivita bez komPromisu

Rychlost tisku je i u nejkvalitnější grafi ky impozantní. Backlity 

a jemné interiérové grafi ky tiskne širší model LX800 rych-

lostí 27 m²/hod., kvalitní výstupy pro oblast POP dokonce    

Průmyslové latexové tiskárny 
řady HP Scitex LX

  Užší model HP Scitex LX600 tiskne na materiály v šířce 2,6 metru 

(zde v režimu multiroll)

  HP Scitex LX800 s využitím pracovní šířky 3,2 metru

p ř e d s t a v u j e m e  6   7



45 m²/hod. a venkovní grafiku až 88 m²/hod. Výstupy z late-

xových tiskáren jsou ihned suché, nepáchnoucí a okamžitě 

laminovatelné nebo aplikovatelné. 

Koncepce klade velký důraz na vysokou míru bezobslužnosti 

provozu tiskárny. Po založení role lze nechat grafiku navíjet 

na roli nebo médium volně vycházet z tiskárny a výtisky 

průběžně odebírat a ihned je zpracovávat či expedovat. 

O kvalitu tisku bez pásování se i u těchto modelů stará optic-

ký systém OMAS, který automaticky upravuje krokování.

siLné stránky

Latexová technologie dosahuje velmi dobré výsledky 

u backlitů, kde vysoká denzita barev a rozlišení umožňuje 

grafice vyniknout. Potisk textilních materiálů je snadnější 

a kvalitnější než u solventní technologie, protože latex se 

tolik nerozpíjí, kvalita barev je srovnatelná spíše s UV tiskem 

nebo sublimací. Přímý tisk na vlajkovinu nebo tkaniny typu 

mesh bez podkladového papíru umožňuje pouze model HP 

Scitex XL800. Potisk tapet tvoří rychle rostoucí trh a latexové 

tisky bez zápachu se prosadí u potisku tapet snadněji než 

páchnoucí solventní inkousty. Stejně dobře si pružný latex 

vede u grafiky pro dopravní prostředky.                             

   František Kavecký

  Kvalitní velkoformátová 

fotografie z takto široké 

průmyslové tiskárny je 

opravdovým unikátem

  Větší model průmyslové 

tiskárny HP Scitex LX800 

v režimu multiroll 

Nabídka tapet se rozrůstá

Jsou to již více než dva roky, co jsme uvedli na trh 

první tapetu pro velkoplošný tisk Neschen Solvoprint 

Wallpaper. Od té doby zaznamenáváme plynulý nárůst 

poptávky po tomto druhu tiskových médií, protože 

neustále přibývá klientů, kteří si chtějí oživit interiér 

firmy, obchodu nebo vlastního obývacího pokoje. 

V současné době uvádíme na trh hned tři nové materiály 

patřící do skupiny potisknutelných tapet. Jeden pod značkou 

HP a dva pod značkou MACtac.

HP Pvc Free WaLLPaPer 

Speciální velmi hladká matná tapeta určená pro potisk 

novými ekologickými latexovými inkousty. Výhoda tohoto 

materiálu je v tom, že zadní strana papírové tapety má na 

sobě nanesenou vrstvu lepidla, které se aktivuje až namo-

čením do vody. Potištěný materiál snese i několik ohybů či 

pomačkání bez poškození povrchu. Odpadá používání štětců 

a kyblíků s rozdělaným lepidlem. Výsledkem je pěkný hladký 

obraz na stěně. 

Tapeta se prodává v rozměru 1,37 x 30,5 m na 3“ dutince.

mactac WaLLWraP 300

Matná samolepicí fólie, která doplňuje lesklý materiál 

WallWrap 100. Jedná se o monomerickou fólii s šedým, 

vysoce lepicím akrylátovým lepidlem. Tato samolepka je 

aplikovatelná i na stěny s nátěrem latexovými barvami. Své 

využití však najde i mimo zdi všude tam, kde je potřeba 

extrémně silného lepidla. Například na stavební stroje, hrubé 

desky apod. 

K dispozici v rozměru 1,37 x 50 m.

mactac Deco texture

Nejnovější materiál pro polep stěn – tapetování. 

Deco Texture je bílá matná strukturovaná samolepicí tapeta 

určená pro potisk eco solventními, solventními ale i UV 

vytvrzovanými nebo latexovými inkousty. Čiré permanentní 

emulzní lepidlo velmi dobře přilne na zeď. Tapeta je odstrani-

telná až po napaření. Největší výhodou tohoto nového mate-

riálu je kombinace strukturovaného povrchu, který do této 

chvíle měly jen tapety a samolepicí zadní strany, což zas bylo 

výsadou pouze PVC samolepicích fólií. Hrubozrnná tapeta 

s aplikací bez namáčení nebo natírání lepidlem. Zkrátka čistá 

práce a perfektní výsledek.

K dispozici v rozměru 1,25 x 25 m.

Pro podrobnější informace nebo vzorky si pište na 

produkt@hsw.cz.

Richard Bachora, produktový manažer

  Ukázka nalepené tapety 

Deco Texture na štukové 

omítce (měřítko 1:1)



Tato specializovaná tiskárna je dalším z produktů 

společnosti Durst, který přivádí digitální technologii 

do světa produkčního průmyslového tisku. UV tiskárna 

Durst Tau 150i je určena k potisku úzkých štítků. 

Nejde však jenom o etikety, ale umí potisknout třeba 

i dřevěné dýhy a podobné materiály. 

Popudem k vývoji této tiskárny byl prostor pro digitální tech-

nologie v oblasti produkce malých štítků. Kusové zakázky 

a malé série etiket jsou pro fl exotiskové provozy nerentabilní 

a digitální tisk poskytuje velmi dobré nákladové možnosti pro 

vyplnění této mezery na trhu. 

Nový stroj si svého zákazníka najde mezi tradičními tiskár-

nami, které ocení fl exibilitu a rychlost digitální technologie, 

a rovněž mezi fi rmami poskytujícími digitální tiskové služby 

jako možnost rozšíření nabídky služeb. 

tecHnické Parametry

Tau 150i je jednoprůchodová digitální UV inkoustová tiskárna 

určená především pro tisk etiket. Stroj se vyznačuje robustní 

konstrukcí, která odpovídá průmyslové technologii určené 

k několikasměnnému provozu. S tím se shoduje i vysoký 

podíl plně automatizovaných procesů, jako je čištění tiskové 

hlavy nebo kontrola trysek. UV inkousty jsou prakticky 

jediným nákladem, který tiskaře zatěžuje. Díky vysoké krycí 

schopnosti je ale jejich spotřeba ve srovnání s jinými tech-

nologiemi nízká. Stroj pracuje se systémem míchání barev 

CMYK + bílá barva. 

Tau 150i pracuje s variabilní velikostí kapky a technologií 

poskytující škálu osmi úrovní šedi. Tento systém dodává 

pohledové rozlišení více než 1000 dpi, takže výsledkem 

je fotografi cká kvalita obrazu, čistý text, hladké barevné 

přechody a homogenní plné plochy. 

Pracuje v systému roll-to-roll, přičemž šířka role je stanovena 

intervalem 10–16,5 cm. Maximální šířka tisku je 14 cm. 

Maximální průměr role je 61 cm a tloušťka média se může 

pohybovat v intervalu 0,1–0,3 mm. Rychlost tisku je skutečně 

impozantní a dosahuje úroveň 48 běžných metrů za minutu, 

resp. 2880 metrů za hodinu. 

Pozice na trHu

Podobně jako se technologie Durst prosazují ve světě 

sítotisku, cílí tiskárna Durst Tau 150i na zakázky ve světě 

fl exotisku. Digitální technologie nabízí rychlé řešení pro 

menší zakázky, a tak dovoluje fi rmám vyhovět i této skupině 

zákazníků. Rovněž ale otevírá trh s etiketami fi rmám ze světa 

digitálního tisku, které mohou svým zákazníkům nabídnout 

novou službu.

Typickými zákazníky jsou výrobci biopotravin, čisticích 

prostředků, kosmetiky, výživových doplňků, nápojů, auto-

kosmetiky a mnoho dalších. Digitální technologie otevírá 

nové možnosti v podobě personalizace etiket nebo je častým 

střídáním motivů možné bránit falšování produktů.

FLexibiLita

Použitý tiskový software EskoArtwork je uzpůsoben k maxi-

málnímu zrychlení správy tiskových úloh. Kromě ukládání 

nastavení stroje a kalibrací pro opakovanou produkci zakázek 

dovoluje měnit pořadí již zadaných tisků v tiskové frontě, 

a zahájit tak produkci prioritní zakázky do minuty od odeslá-

ní ze stroje.

Systém míchání barev CMYK+W dovoluje emulovat širokou 

paletu odstínů barev Pantone bez potřeby drahých softwa-

rových řešení. Bílá barva dovoluje nabídnout zákazníkům 

zajímavé etikety na průhledných či různě barevných médiích. 

Durst Tau 150i je odpovědí na požadavky trhu po fl exibilitě, 

cenové dostupnosti a rychlosti ve výrobě etiket.

 František Kavecký

Durst Tau 150i,
rychlík pro štítky

  Sídlo společnosti Durst v Brixenu

  1/ Tiskárna Durst Tau 150i

2/ Tiskárna Rotoworx330-W

  1/ Tiskárna Durst Tau 150-W

1
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HP Scitex LX 800

V současnosti je to největší ekologická latexová tiskárna na světě. Její konstrukce ji řadí mezi produkční tiskárny 

HP Scitex schopné tisknout 24 hodin sedm dní v týdnu. Díky tomuto modelu již latexovou technologii nemohou 

ignorovat žádní velcí producenti velkoplošného digitálního tisku.

1 Pracovní šířka – tiskárna umožňuje pracovat s rolí o maximální šířce 3,2 metru a hmotnosti 130 kg. 

4

5

2 Rozlišení – maximální rozlišení dosahuje až 1200 dpi. U aplikací vyžadujících vysoké krytí inkousty, jako jsou backlity, je produktivita na úrovni 27 m²/hod. U grafi ky pro 
interiérové aplikace je rychlost tisku 45 m²/hod. a u exteriérových tisků s vyšší pohledovou vzdáleností je dokonce 88 m²/hod. Nejvyšší rychlost je pak 177 m²/hod.

3 Multiroll – tiskárna je vybavena i systémem pro současný potisk více rolí. Do stroje lze založit dvě role o šířce 1,52 m a s hmotností do 60 kg.

4 Přímý potisk textilu – průmyslový charakter stroje podtrhuje i jeho schopnost přímo tisknout na vlajkovinu či mesh bez podkladového papíru. 

5 Sušení – proces polymerizace latexových inkoustů vyžaduje odpaření vody. Potištěné médium proto prochází sušicími zónami. Pro lepší sušení médií, která vyžadují vyšší saturaci 
inkoustu, lze pod dráhou média pomocí těchto odrazových ploch zvýšit efektivitu procesu polymerizace.

7 Uživatelem vyměnitelné tiskové hlavy – tiskárna využívá termální tiskové hlavy, které jsou uživatelem vyměnitelné a nevyžadují speciální údržbu. 

6 Recyklovatelné zásobníky – tiskárna pracuje v systému míchání barev CMYKlclm. Latexové inkousty jsou dodávány v plně recyklovatelných zásobnících s objemem tři litry.
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Pracovní šířka – tiskárna umožňuje pracovat s rolí o maximální šířce 3,2 metru a hmotnosti 130 kg. 

5

Rozlišení – maximální rozlišení dosahuje až 1200 dpi. U aplikací vyžadujících vysoké krytí inkousty, jako jsou backlity, je produktivita na úrovni 27 m²/hod. U grafi ky pro 
interiérové aplikace je rychlost tisku 45 m²/hod. a u exteriérových tisků s vyšší pohledovou vzdáleností je dokonce 88 m²/hod. Nejvyšší rychlost je pak 177 m²/hod.

pracovní šířka 320 cm1
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Silnou stránkou této tiskárny je vysoká kvalita tisku, takže s její pomocí lze vytvářet grafi ky pro náročné venkovní 

aplikace s krátkou pohledovou vzdáleností. Vybrané materiály jsou vyzkoušené pro běžné i speciální aplikace. 

Najdete tu média od fólií pro celopolepy aut až po těžké bannery, které jsou dostupné v šířkách od 106 cm.

Materiály pro HP Scitex LX 800

MACTAC JT 5529 P/M BF
50 µ silná samolepicí fólie vyvinutá speciálně k polepu dopravních prostředků. Latexovou technologií lze 
materiál potisknout s bezkonkurenčními výsledky a nezmenšenou životností. Velkou výhodou bude při 
výrobě polepů automobilů také fakt, že fólii lze po vytištění prakticky okamžitě laminovat, a dochází tak 
k významné úspoře času.

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

MACTAC WALLWRAP 100
Lesklá samolepicí fólie o síle 50 µ vyvinutá speciálně k polepu hrubých stěn. Tomuto materiálu je nejlépe 
na hrubých omítkách, cihlových stěnách, kamínkových mozaikách nebo betonových stěnách. Materiál 
má zesílenou lepivost šedého krycího lepidla a díky své pružnosti se při aplikaci horkovzdušnou pistolí 
přizpůsobí i velmi členitým povrchům. V závislosti na kvalitě práce aplikátora a polepovaného povrchu 
vydrží až 18 měsíců v exteriéru.  

MACTAC STREETRAP
Skutečná lahůdka mezi samolepicími materiály pro velkoplošný digitální tisk. 80 µ silná samolepicí fólie 
s šedým extrémně výkonným lepidlem. Quick Tack lepidla tohoto materiálu je dvakrát vyšší než u běžně 
používaných tiskových fólií. MACtac StreetRap je v kombinaci s podlahovou laminací StreetRap Protect 
určen pro výrobu exteriérové podlahové grafiky. Díky velmi silnému lepidlu a dostatečné pružnosti 
polymericky měkčeného vinylu jej můžete nalepit na asfalt, zámkovou dlažbu, dlažbu nebo betonovou 
podlahu. Materiál najde uplatnění i bez laminace, především díky svému velmi silnému lepidlu.

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

MACTAC JT 5728 P
Translucentní samolepicí fólie pro výrobu světelných reklam. Polymerická saténově matná samolepka velmi 
dobře rozvádí světlo a v kombinaci s latexovými inkousty nabízí perfektní barevnou sytost. Materiál je 
samozřejmě potisknutelný také eco solventními, mild solventními nebo UV vytvrzovanými inkousty.

SEEMEE FRONTLIT STANDARD BANNER
PVC banner vyšší třídy s plošnou hmotností 450 g/m². Materiál je vhodný pro tisk jednostranných aplikací, 
jako jsou transparenty, billboardy a megaboardy. Seemee Frontlit Standard lze velmi dobře tepelně 
i vysokofrekvenčně svářet a je dostupný již od šíře 106 cm.



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

 nekroutí se, snadno se zpracovávají,

 a navíc jsou plně recyklovatelné.

Strukturované jádro s výbornou pevností na ohyb i tlak

Snadná zpracovávatelnost běžnými řezáky

100% ekologický materiál, likviduje se jako běžná lepenka

Hladký bílý povrch, na kterém velmi dobře drží inkousty

Nízká hmotnost i cena

www.hsw.cz

Kvalita, nízká cena a ekologické plus navíc.

Napište si o vzorek na product@hsw.cz.

Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: 241 029 411, fax: 241 029 499
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: 543 217 213-4, fax: 543 217 216
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • HSW Publicity, Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk
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Horská panoramata
Miroslav Caban – horolezec, cestovatel a fotograf

Ing. Miroslav Caban, narozený 4. 4. 1964 v horském masívu Nízkých Tater, se zařadil v roce 2002 do seznamu 

špičkových světových horolezců. Výstupem na Mount Everest bez použití kyslíkového přístroje za pouhých šest 

dní od příchodu do základního tábora se stal 87. člověkem planety, kterému se tento osobní výkon podařil.

 

Nebyla to jen náhoda. Už v roce 2001 absolvoval expedici na nejtěžší horu světa K2, kde podal vynikající výkon výstupem do 

výšky 8000 m velice obtížným Česenovým pilířem. Tím však jeho sportovní úsilí jen začínalo. O pár let později, už roce 2005, 

bylo korunováno druhým místem v projektu Seven Summits, jehož cílem bylo vystoupit na všechny nejvyšší vrcholy kontinentu. 

Tím, že Miroslav Caban zdolal všechny vrcholy hor bez použití kyslíkového přístroje, stanul na druhé příčce hned za legendárním 

Reinholdem Messnerem.

Další projekty

Horolezec Miroslav Caban má velké úspěchy i v několika dalších projektech, neméně zajímavých a pro mnohé dokonce 

inspirativnějších, než je samotné „lezení po horách“. Ve výškách jiným lidem nedostupným se totiž věnuje cílevědomému 

fotografování panoramatických fotografií. Osm tisíc metrů nad mořem při teplotě –20 až –30 °C a rychlosti větru od 60 do 

120 km/h je fotografování panoramat neuvěřitelným problémem. Širokoúhlé záběry pořízené na místech, kam se většina lidí 

nedostane, zahrnují pozorovací úhel okolo 180 stupňů, čímž je posílen reálný pocit toho, že jste na místě fotografa, horolezce.

Fotografováním panoramat se Miroslav Caban zabývá od roku 1997, kdy navštívil národní parky USA. Pokračováním byly 

nejvyšší štíty Himáláje a Karakorámu a vyvrcholením byly v roce 2005 fotografie z již zmíněného projektu Seven Summits. 

Miroslav však nezůstal jen u cestování, lezení či fotografování, ale dokázal synergicky spojit sport, zábavu i práci. Dalším 

článkem Miroslavovy činnosti je totiž jeho firma Idepa, zabývající se podnikáním v oboru výroby velkoformátových fotografií. Již 

od počátku svého fotografování úzce spolupracoval s firmou HP, předním výrobcem velkoformátových tiskových technologií. Tím 

získal mnoho vzácných zkušeností a tato spolupráce brzy přerostla do samostatného podnikání. 

Panorama na míru

Obchod, který vede se svou ženou, funguje na základě velmi pěkně zpracovaných stránek www.caban.cz. Zde najdete výběr 

z těch nejlepších fotografií, jejichž ukázky doprovázejí i tento článek. Nejdříve si vyberete záběr, pak určíte vámi požadovaný 

formát a způsob adjustace. Nakonec si necháte vyrobit obrázek na míru. Spojení autora fotografie a výrobce obrazu do jedné 

osoby vám zajišťuje zachování barevné a obrazové kvality a díky odstranění různých mezičlánků je tato kvalita podpořena 

i nezvykle dostupnou cenou. Při zkušebním nákupu nás vyšel metr široký obraz Mount Everestu na 2476 Kč včetně DPH, a to 

včetně laminace a zarámování do elegantního kovového rámu. Každý milovník přírody tak může mít svůj originál podepsaný 

přímo od autora. A nám nezbývá už nic jiného než jen Miroslavovi popřát hodně dobrých záběrů a spokojených zákazníků.

  USA Havasupai

  USA Delicate arch – na titulní straně

  USA Death Valley vyhlídka



  Solo Khumbu a Ama Dablam

  USA Capitol Reef

  Mount Everest 8848 m pohled z vrcholu
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  USA Yellowstone

  Z Broad Peaku – K2, K1, Nanga Parbat

  USA Horseshoe Bend

Firma Idepa, s. r. o., byla založena Ing. Miroslavem Cabanem a Danou Cabanovou v roce 2004 jako 

společnost zabývající se výrobou a distribucí fotografických panoramatických obrazů do interiérů. 

Samotný název se skládá z prvních písmen slov interiér – design – panorama. V dnešní době se jejich 

firma zabývá nejen prodejem obrazů, ale taky distribucí fotografií pro různé použití (reklamy, kalendá-

ře…). Obrazy panoramat a fotografií produkují na vlastních zařízeních až do finálního tvaru pro pověše-

ní na zeď. Všechny jsou tištěné na nejkvalitnější materiály se záruční lhůtou 10 let na stálobarevnost. Ta 

je daná použitím tiskových technologií HP a materiálů od HSW Signall. Nabídka fotografických záběrů 

je nepřetržitě aktualizována a rozšiřována.

14   15 m e d a i l o n



Tlačiareň Durst Rho 162 TS vyvinuli spoločnosti Durst 

a 3M ako špecializovanú technológiu na výrobu 

dopravného značenia na menších trhoch. Stroj 

vytvorený na aplikáciu certifi kovaných materiálov 

3M poskytuje možnosť vytvárať dopravné značenie 

s životnosťou až 12 rokov a ďalšou pridanou hodnotou. 

Ako prvá na svete si ho kúpila spoločnosť Hakom zo 

Slovenska. 

Durst Rho 162 TS je mladším bratom výkonnejšej tlačiarne 

Durst Rho 161 TS, ktorá bola uvedená na trh v roku 2008. 

Označenie TS je skratkou slov Trafi c Signs, pretože spo-

ločné riešenie Durst a 3M prináša do sveta dopravy nový 

kvalitatívny rozmer. Certifi kované výtlačky spĺňajú náročné 

požiadavky na diaľničné dopravné značenie a, samozrejme, 

pri použití nižších tried materiálov možno vyrobiť aj veľmi 

kvalitné dopravné značenie pre cesty nižších kategórií, mestá 

či obce.

Durst Rho 162 TS je predovšetkým rolová tlačiareň, ale jej 

hybridná konštrukcia umožňuje okrem rolí s maximálnou 

šírkou potlače 157,5 cm tlačiť aj na dosky. Stroj je osa-

dený atramentmi 3M UV Ink Series 8800 a potláčajú sa 

špecializované refl exné fólie 3M. Hrúbka médií sa môže 

pohybovať v intervale 0,15 - 2,5 mm, rolka je obmedzená 

maximálnou hmotnosťou 150 kg. V režime fl atbed môžu do 

stroja vstupovať dosky a sendviče s maximálnou hrúbkou 

3 cm. Technológia je schopná vytvárať dopravné značenie so 

životnosťou až 12 rokov a vzťahuje sa na ňu systém garancie 

zladených komponentov 3M. Robustnosť tlačiarne zaručuje 

užívateľovi produkčnú tlač vo viaczmennej prevádzke. Tomu 

zodpovedá aj objem zásobníkov farieb, ktorá je 10 litrov pre 

každú farbu. Atramenty sa dodávajú v 5-litrových nevratných 

zásobníkoch.

Láska na PrvÝ PoHĽaD

Výkonnejší model Durst Rho 161 TS bol koncipovaný svoju 

produktivitou pre veľké trhy a jeho cena bola pre fi rmy 

z menších krajín nedostupná a výkon nevyužiteľný. Dopravné 

značenie je totiž oblasť podliehajúca mnohým legislatívnym 

predpisom a pre fi rmy nie je jednoduché uplatniť sa na 

iných trhoch. „Od okamihu, keď som túto tlačiareň uvidel, 

bolo mi jasné, že je to veľmi dobré riešenie,“ hovorí Jozef 

Haco, riaditeľ spoločnosti Hakom. „Reálny objem našej 

produkcie by tento väčší model neuživil. Uvedenie menšieho 

stroja Durst Rho 162 TS bolo pre nás veľmi dobrou správou. 

Skutočnosť, že sme celú investíciu mali dobre premyslenú, 

určite podčiarkuje skutočnosť, že sme prvou fi rmou na svete, 

ktorá túto tlačiareň vlastní.

Durst jednoducho vytvoril ideálny stroj pre trhy menších 

krajín. Veľmi oceňujem aj spoluprácu so spoločnosťou HSW 

Signall, ktorá ako zástupca tejto značky na Slovensku veľmi 

prispela k realizácii tohto obchodu. Pohľad do výrobných 

priestorov spoločnosti Durst nenechá nikoho na pochybách, 

že kupuje spoľahlivú tlačiareň. O reálnych prínosoch digitál-

nej tlače do našej brandže zase viem od fi riem z celej Európy, 

kde je v prevádzke niekoľko desiatok väčších modelov 

Rho 161 TS. 

František Kavecký

Nainštalovali sme 
prvý Durst Rho 162 TS na svete

1

2

3

4

5

  1/ Prvý Durst Rho 162 TS na svete práve prišiel k zákazníkovi.

2/ Vo fi rme Hakom už na novú tlačiareň čakali pripravené priestory.

3/ Bezbariérový prístup do výrobných hál spoločnosti Hakom veľmi 

uľahčil transport tlačiarne na jej stanovište.

4/ Skúšobné výtlačky z Durst Rho 162 TS pri novom laminátore 

Flexilam R 160.

5/ Durst Rho 162 TS počas inštalácie.

  Jedna z prvých dopravných značiek vyrobených vo fi rme Hakom 

digitálnou tlačovou technológiou



 Nová technológia urýchli 

a skvalitní aplikáciu grafi ky 

aj na takto veľké smerové 

tabule. 

  Digitálna tlačiareň 

nahradí vo veľkej miere 

sieťotlač aj rezanú grafi ku.

  Pohľad na areál spoloč-

nosti Hakom Martin.

  Detail dopravnej značky 

z pozinkovaného plechu 

so zahnutým lisovaným 

okrajom.

  Požičovňa dopravných 

značiek.

  Jozef Haco, riaditeľ 

spoločnosti Hakom, s.r.o.
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Hakom, s.r.o., Martin

Tradícia výroby dopravného značenia v spoločnosti 

Hakom siaha do roku 1993, keď súčasný majoritný 

majiteľ, pán Jozef Haco, začal podnikať v oblasti výroby 

dopravného značenia. Transformácia na spoločnosť 

s ručením obmedzeným sa uskutočnila v roku 1996

a od roku 2000 sídli fi rma vo vlastnom výrobnom areáli 

v priemyselnej zóne mesta Martin.

Špecializáciou fi rmy sú služby v oblasti dopravy. Ponúka 

projekčnú činnosť v segmente dopravných stavieb, výro-

bu, servis a predaj dopravného značenia a dopravných 

zariadení. Súčasťou ponuky je aj požičovňa dopravných 

značiek. Okrem toho fi rma vyrába aj prvky informačné-

ho systému na označovanie ulíc, dôležitých miestnych 

i komerčných cieľov či popisné čísla domov. Spoločnosť 

Hakom patrí k fi rmám zameraným na inovácie. Veľký 

úspech zaznamenala v roku 2000, keď uviedla na trh 

svoju priemyselným vzorom chránenú laminátovú znač-

ku. Tento výrobok sa stal veľmi rýchlo obľúbenou alter-

natívou hliníkových značiek, ktoré často ruky zlodejov 

odcudzovali a predávali do zberu. Novým konštrukčným 

riešením je dopravná značka z pozinkovaného plechu 

so zahnutým lisovaným okrajom a antigrafi tti ochranou. 

Ďalším progresívnym počinom fi rmy Hakom bolo totiž 

patentovanie vlastného riešenia ochrany dopravných 

značiek proti grafi tti. Ochranná vrstva plnohodnotne 

slúži celú životnosť dopravnej značky. Teraz sa Hakom 

stáva na Slovensku technologickým lídrom a vďaka 

novej tlačiarni Durst Rho 162 TS môže ponúknuť služby 

na vyššom kvalitatívnom stupni.  

Výhody digitálnej tlače vo svete dopravného značenia 

„S materiálmi 3M pracujeme vlastne od začiatku našej činnosti,“ hovorí Jozef Haco. „Považujeme ich za špičkové produkty 

v oblasti problematiky dopravného značenia. Doprava je oblasť, kde platí priama úmera medzi kvalitou a bezpečnosťou, 

takže si myslím, že takto aj priamo chránime ľudské životy. Digitálna tlačiareň Durst Rho 162 TS je súčasťou systému zlade-

ných komponentov 3M a na jej výstupy sa tak vzťahujú všetky bezpečnostné a kvalitatívne certifi káty. Priame náklady na 

použité materiály v digitálnom tlačovom stroji sú síce vyššie, ako cena doteraz používaných materiálov pre sieťotlač a rezanú 

grafi ku, ale mnohonásobne sa toto navýšenie vráti v znížení všetkých ostatných nákladov a vo zvýšení kvality produktov. 

Najmä u smerových tabúľ sa nedalo vyhnúť tomu, aby sa pracovníčky pri dolepovaní niektorých prvkov grafi ky nepohybovali 

po ploche značky, a tak sa nedalo vyhnúť síce drobným, ale napriek tomu reálnym deformáciám povrchu. Tieto stopy však 

v kritických svetelných podmienkach môžu skresliť rovnomernosť odrazu svetla. Tomu sa teraz vyhneme aplikáciou len jedi-

nej vrstvy fólie s vytlačenou grafi kou. Ďalším benefi tom pre zákazníka je naše rozhodnutie dodávať všetky nové dopravné 

značky s antigrafi tti úpravou ako štandard. Dlhá životnosť grafi ky a ochrana povrchu zaisťujú zníženie nákladov na údržbu 

dopravného značenia v budúcnosti.“ 



Polygrafický veletrh IPEX má přívlastek druhý největší 

svátek polygrafie na evropském kontinentu. Stejně 

jako Drupa má čtyřletou periodicitu, ale koná se vždy 

dva roky po ní. Odborná veřejnost se tak může podívat 

na vývoj polygrafického trhu v dvouletém cyklu. Jaké 

trendy ukázal letošní IPEX?

Svět polygrafie neoslnila žádná převratná technologická 

novinka. Toto konstatování na úvod může působit pesimistic-

ky, ale trendy naznačené veletrhem jsou ve skutečnosti velmi 

zajímavé. IPEX je často vnímán i jako vizionářská výstava, kde 

vystavovatelé představují své koncepty. Letošní ročník nebyl 

tak bohatý na prototypy a vize, spíš ukázal, že vize staré 

několik let dostaly jasné kontury a staly se součástí moderní-

ho světa polygrafie.

roste PoDíL DigitáLní tecHnoLogie

Rychle rostoucí podíl velkoplošného UV tisku na zakázkách, 

které byly dříve doménou sítotisku, je zřejmý již několik let. 

Nyní se vehementně hlásí o slovo digitální inkjetové tiskárny. 

Nový stroj Fujifilm Jet Press 720 nabízí potisk archů až do 

formátu B2 s výkonem 2700 archů v plném formátu za hodi-

nu. Produkční digitální tiskové systémy nabízejí rychlý tisk 

požadovaného počtu tiskovin s personalizací a dalšími výho-

dami digitální technologie. Kvalita barevného tisku výrazně 

vzrostla a všichni silní hráči předvedli své technologie. Dá se 

říct, že trh se naučil pracovat s výhodami digitálního tisku a 

tento v nejbližších letech zaznamená výrazný růst. Ofsetoví 

tiskaři se musí připravit na ztíženou pozici na trhu. Podle 

odhadu agentury Pira se počet ofsetových, flexotiskových a 

hloubkotiskových tiskáren ve světě z 1 153 966 sníží do roku 

2015 na pouhých 674 064 firem. Objem tisku však bude 

stále růst.

Data Hrají Prim

Revoluci ve světě tisku způsobuje fenomén internetu. 

Softwarové firmy jako na běžícím pásu nabízejí svá řešení 

pro jednotnou správu dat, díky níž je možné zasílat data bez 

dalších úprav k tiskovému zpracování, zveřejňovat na webu 

nebo doručovat na mobily a e-maily. Tím lze velmi efektivně 

realizovat cílený marketing na dobře specifikované cílové 

skupiny. 

Ceny digitálních tiskových technologií a ceny výstupů jsou 

zatím vysoké, ale přidaná hodnota a návratnost vynalože-

ných nákladů nutí zadavatele volit tuto cestu.

zrycHLování oFsetovéHo tisku

Odpovědí na tyto trendy je zvyšování efektivity ofsetových 

tiskových strojů a maximální zkrácení všech technologických 

prostojů. Procesy a nastavení jsou do maximální míry auto-

matizovány a nároky na pracovní sílu se radikálně redukují. 

Lze tak stále efektivně bojovat i o menší zakázky, ale úměrně 

s tímto trendem rostou nároky na celkové workflow ve firmě 

a správu tiskových dat. Mnoho výrobců digitálních tiskáren 

přišlo se svou tiskárnou etiket či obalových fólií. Jako příklad 

může sloužit UV tiskárna Durst Tau 150i, kterou se podrobně 

zabýváme na straně 8. 

novinky ve světě signmakingu

Pro výrobce reklamy mělo zásadní význam uvedení 

latexových průmyslových tiskáren HP Scitex LX 600 a 800. 

Podrobnosti o nich naleznete na stranách 6 a 9. Zajímavý 

flatbed HP Scitex FB500 vám představíme v příštím čísle, 

stejně jako inovovaný TurboJet, nyní s označením HP Scitex 

TJ8600. Seznámíme vás i s velmi efektivní automatickou 

řezačkou Fotoba XLD 170 Digital Print Cutter. Úrodu novinek 

ze světa technologií pak ještě rozhojní premiéry na přehlídce 

FESPA, která se uskuteční v nejbližších dnech v Mnichově.

František Kavecký

IPEX 2010

  Největší výstavní plochu zabrala tradičně expozice společnosti 

Heidelberg

  1/ Inkjetový tiskový systém Fujifilm Jet Press 720 nabízí potisk archů 

až do formátu B2 s výkonem 2700 archů za hodinu v plném formátu

2/ Flatbed HP Scitex FB500 si podrobně představíme v příštím čísle 

našeho časopisu

3/ Digitální tisk stále více zasahuje i do knižní produkce

  Zdálo se, že Durst Rho 500R se na stánek vejde jen tak tak…

1

2

3
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  Latexové inkousty zajišťují 

exteriérovou životnost grafiky 

bez laminace více než tři roky

  Tvarově složitý polep jste 

mohli obdivovat i na našem 

stánku na veletrhu Reklama 

– Polygraf 2010

  1/ Zářící barvy 

u backlitových aplikací 

uspokojí každého zadavatele

2/ Výstupy z latexových 

tiskáren neobsahují žádné 

škodlivé látky a neuvolňují 

zápach, proto se s oblibou 

umísťují i v obchodech 

s potravinami

3/ Záclony z materiálu HP 

Wrinkle-free Flag with liner

4/ „Malý“ latex se nebojí ani 

velkých aplikací

HP materiály umí velké věci

Nejsilnější stránkou latexové technologie je kvalita 

tisku ve spojení s exteriérovou odolností. Podívejme se 

tedy na některé speciality, které mohou díky médiím 

HP jejich uživatelé nabídnout.

taPety

S materiálem HP PVC free Wall Paper si může člověk připadat 

jako kouzelník. Tento na první pohled obyčejný papírový 

materiál stačí namočit a hned se může aplikovat na zeď jako 

běžná tapeta. Zadní strana již obsahuje tapetovací lepidlo 

a pracovat s ním se nemusí bát ani začátečník. Jeho jádro 

tvoří textilní vlákna, která zajišťují snadnou manipulaci. Když 

se při lepení materiál zmačká, stačí ho jen odlepit a přihladit 

znovu. Grafika má vysokou kvalitu a kromě zdí se může 

využít i na další interiérové dekorace, zejména tam, kde nelze 

lepit běžný samolepicí vinyl. Latexovými inkousty potištěný 

Wall Paper je pružný, takže zvládne i několik přeložení, 

pomačkání nebo pokusů o správné nalepení. Materiál je 

certifikován jako ohnivzdorný a HP garantuje, že do půl roku 

od aplikace půjde po navlhčení sundat beze zbytků lepidla. 

V případě interiérových dekorací vydrží až pět let. 

FotograFie a Postery

HP Photo realistic Poster Paper s gramáží 205 g/m2 je mate-

riál s hladkým lesklým povrchem. Latexové inkousty na něm 

vykouzlí živou grafiku, která má ve srovnání s eco solventními 

tisky mnohem jemnější strukturu. Je plně recyklovatelný a lze 

jej použít i na prosvětlené aplikace. Oblíbený je i v obcho-

dech.

Zatímco první materiál působí v ruce jako skutečný fotopapír, 

pro využití v reklamním průmyslu je velmi dobrý tenčí, 

rovněž recyklovatelný HP White Satin Poster Paper s gramáží   

136 g/m2. Kromě posterů je často využíván i jako levný 

backlit. Jeho satinový povrch zabraňuje odbleskům, takže je 

velmi dobře čitelný i při nasvícení z úhlu.

textiLy

Latexová technologie umožňuje potisk textilních materiálů 

v mimořádné kvalitě a s vysokou denzitou barev. Kromě 

reklamních aplikací, jako jsou textilní bannery, interiérové 

displaye, se před uživateli tiskárny otevírají široké kreativní 

možnosti. Inkousty se nerozpíjejí ani na jemně tkané vlajko-

vině a dobře čitelné zůstávají i drobné texty. Kromě vlajek 

lze vytvořit i zajímavé záclony, výzdobu slavnostních tabulí či 

úpravu stolů před tiskovou konferencí. 

Nabídku textilních médií HP tvoří trojice recyklovatelných 

a ohnivzdorných materiálů neobsahujících PVC. HP Wrinkle-

free Flag with liner je jemná vlajkovina s podkladovým 

papírem. Textilní HP Light Textile Display Banner s gramáží  

210 g/m2 a HP Heavy Textile Banner s gramáží 280 g/m2 mají 

hustě tkanou strukturu, takže podkladový papír nepotřebují. 

První z textilních bannerů najde své uplatnění především 

u interiérových aplikací, POS/POP a ve výstavnictví. Těžší 

materiál snese delší i venkovní nasazení. 

Zajímavý nápad dostali v Chorvatsku. Námořní mapy jsou 

velice podrobné a pro charterové plachetnice je potřeba 

tisknout různě části mapových podkladů podle plánovaných 

tras. Vlajkovina HP Wrinkle-free Flag se ukázala jako velmi 

užitečný materiál, protože takto vyrobená mapa snese slanou 

vodu i manipulaci ve větru. 

bannery buDoucnosti

Kromě tradičních PVC bannerů a síťovin nabízí latexová 

technologie další, velmi zajímavé řešení. Materiál HP HDPE 

Reinforced Baner je zcela recyklovatelný polyetylenový 

banner s velkou odolností v tahu i trhu, i když je jeho gramáž 

jenom 235 g/m2. Velmi oblíbený se stává pro reklamy na 

sportovních a kulturních akcích, kde se k bannerům může 

dostat mnoho lidí. Materiál je natolik houževnatý, že odolá 

i fotbalovým fanouškům. Neměli bychom pominout ani 

recyklovatelný materiál HP Dupont Tyvek Banner se zajíma-

vou strukturou, vysokou pevností a odolností. 

PoLePy aut

Velkoformátový tisk si bez samolepicích materiálů snad 

ani nelze představit. V kolekci HP materiálů pro latexovou 

technologii jich najdeme hned několik. Specialitou je fólie HP 

Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl a laminace HP Clear 

Gloss Cast Overlaminate. Tento sendvič je určen k polepu 

automobilů a jiných 3D předmětů. Latexové inkousty jsou po 

vytištění velmi dobře tvárné a hravě snesou i velké deforma-

ce, kterým se při tomto druhu polepu nedá vyhnout.

DaLší materiáLy

Nádherné barevné podání latexových inkoustů by bylo škoda 

nevyužít i u dalších reklamních aplikací. HP Satin Canvas 

je malířské plátno určené pro oblast FineArt. HP Blue Back 

Billboard Paper je určen k tisku exkluzivních motivů pro 

billboardy, jejichž poselství čtou lidé z krátké pohledové 

vzdálenosti. HP One Wiew Perfored Adhesive Window Vinil 

je materiál pro okenní grafiku, který je profesionálně vytvo-

řen z několika vrstev, jež zajišťují dobrou čitelnost grafiky.

František Kavecký
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Ekologické a recyklovatelné 
desky Falconboard

Papírové, několikrát recyklovatelné, přitom pevné 

a rozměrově stabilní desky Falconboard rozšířily 

naši kolekci materiálů Organic Line. Média přátelská 

k životnímu prostředí lze nyní používat i pro mnoho 

typických deskových aplikací. 

Řekli byste si – papírová deska. Hned první dotek mě vyvedl 

z omylu. Příjemný kvalitní papír na povrchu, neuvěřitelná 

pevnost, tuhost a lehkost. Zkusil jsem vzorkem ťuknout 

o hranu stolu. Představte si – nic. Všechny podvědomé 

obavy z možného poškození, které má člověk zafixované při 

manipulaci s lehčenými deskami s polyuretanovým jádrem, se 

vytratily. Vzorek se choval důvěryhodněji než desky z pěně-

ného PVC. Deska má voštinové jádro podobné konstrukce 

jako dveře do školní třídy, tak musí něco vydržet.

Asi takový byl rychlý sled mých myšlenek, když jsem se popr-

vé setkal s deskou Falconboard o síle 10 milimetrů. Tvarově 

oříznutý vzorek s hranou ošetřenou krycí bílou páskou mě 

úplně nadchl. Jak se tato deska vlastně ocitla v naší nabídce?

HLeDání „zeLené“ Desky

Ekologické desky pro nás našel Martin Melín, který má 

tuto komoditu na starosti. Na první pohled jsou desky 

konzervativním zbožím, ale není to pravda. Od uvedení 

prvních flatbedů se desky staly i tiskovým médiem a trh 

najednou začal absorbovat mnohem větší objemy deskových 

materiálů. O grafický trh se popralo mnoho firem, které své 

produkty vyvíjely i pro jiná odvětví. Některé firmy vsadily na 

cenu a začaly vyrábět levné pěněné PVC s výrazně menší 

hustotou plastu, díky nízké ceně se na trhu rovněž usadily 

čínské desky s často nepředvídatelnými vlastnostmi, které se 

mění od šarže k šarži. Naproti tomu jiní výrobci přinesli do 

deskových materiálů nejmodernější technologie. Uvedení 

kolekce materiálů Organic Line, jež zhmotňují naši filozofii 

ekologického řešení signmakingové výroby, inspirovalo 

i k hledání ekologických desek. Musí tu přece být něco, co 

dokáže zpomalit ten příliv tun PVC! Hliníkové sendvičové 

desky lze sice rovněž zcela zrecyklovat, ale není to ten běžný 

materiál, který lze bez zamyšlení hodit do nádoby pro sepa-

rovaný odpad. Papírové desky Falconboard takové jsou a to 

je na nich úžasné stejně jako jejich skvělé vlastnosti a nízká 

cena. Výrobce je držitelem několika ekologických certifikátů 

pro papírenský průmysl a my jsme mohli desky Falconboard 

spokojeně označit logem Organic Line.

jak se PaPírové Desky vyrábějí?

Proces je velmi jednoduchý. Povrchová vrstva vzniká slepením 

několika archů s kvalitním papírem na lícní straně. Ta se pak 

nalepí na rovněž papírové voštinové jádro. Vzniklá deska 

poskytuje vynikající poměr cena/hmotnost/výkon. Voštinová 

struktura je velmi dobrá pro absorbování napětí, takže desky 

dobře snášejí tlak a mají výbornou rozměrovou a tvarovou 

stabilitu. Skvěle odolávají pnutí i po jednostranném kašíro-

vání.

iDeáLní Desky Pro interiér

Papírové desky samozřejmě nelze použít v exteriéru, ale 

pro interiérové aplikace rychle najdou své uživatele. Kromě 

přímého potisku či kašírování fotografií a grafiky poskytují 

široký prostor pro další kreativní využití ve výstavnictví či 

segmentu POP/POS. 

Lze z nich vytvořit dekorace obchodů, interiérů a výstavních 

ploch, POP displaye i stojany či prostorové dekorace. Desky 

Falconboard lze snadno řezat ručně, přímým nebo zkoseným 

řezem nožovou pilou nebo tvarově ořezávat na stolních 

plotrech. Hrany desky je možné následně jednoduše chránit 

speciální k tomu určenou páskou.

František Kavecký

Síla (mm) Délka (mm) Šířka (mm) Typ

6 2440 1200 Print

10 2440 1200 Print

10 3050 1400 Print

10 2440 1200 Build

10 3050 1400 Build

18 2440 1200 Build

18 3050 1400 Build

  Desky Falconboard lze využít na dekoraci i bez potisku

  1/ Voštinová struktura desek Falconboard je velmi dobrá pro 

absorbování napětí, takže desky snášejí tlak a mají velmi dobrou 

rozměrovou a tvarovou stabilitu

2/ Nový materiál jsme představili i na veletrhu Reklama – Polygraf 

2010. Použili jsme ho k potisku na stroji Mutoh Zephyr a tvarově 

ořezali na stolovém plotru Zünd G3.

3/ Desky Falconboard jako grafické panely v prodejně

  Nabídka desek Falconboard

1

2

3
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  Graf Srovnání efektivity 

znázorňuje, jak dokáže 

automatizovaný systém 

průběžného potisku 

desek zvýšit produktivitu 

sériové výroby u tiskáren se 

srovnatelnou rychlostí tisku, 

ale různé konstrukce

  Tabulka – Srovnání 

jednotlivých tiskových 

technologií

True flatbed – bez automatizace

Belt – bez automatizace

Průběžný potisk desek

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Nová UV tiskárna Oryx zaujala 
členy sítotiskového svazu

Na semináři Sítotiskového svazu České republiky 

v dubnu tohoto roku zhodnotil Marek Angelis vývoj 

na trhu velkoplošného digitálního tisku a naznačil 

trendy ve vývoji tiskových technologií. Tyto prezentace 

na pravidelných seminářích Sítotiskového svazu České 

republiky se už staly tradiční součástí programu. 

Prodej na světových trzích stejně jako u nás zaznamenal 

odklon od eco, low a mild solventních tiskáren. „Pro potisk 

rolových médií se velmi úspěšně prosazuje latexová techno-

logie, kterou sice nabízejí pouze stroje HP, ale jejich obliba 

rychle roste. U potisku deskových materiálů stále dominuje 

UV vytvrditelná technologie. Český trh charakterizuje také 

vysoký zájem o vyspělé dokončovací technologie,“ řekl na 

úvod Marek Angelis, generální ředitel naší společnosti.

Latex se Prosazuje svou nenáročností

Po éře solventních tiskáren, které vyžadovaly velkou 

péči obsluhy a na čištění tiskových hlav spotřebovaly 

značné množství inkoustů, přichází latexová technologie 

s inkoustem na vodní bázi, který poskytuje velmi dobrou 

exteriérovou odolnost a tiskne na levná média. Navíc uvedení 

průmyslových tiskáren HP Scitex LX600 a LX800 zařazuje 

latexovou technologii mezi nejproduktivnější XXL tiskárny. 

V současnosti na území ČR a SR je nainstalováno více než 

10 latexových tiskáren.

uv tecHnoLogie 

Kromě velkoplošného grafického tisku, kterému v součas-

nosti dominuje, proniká i do dalších průmyslových oblastí. 

Průkopníkem v hledání nových trhů je především společnost 

Durst, která vytvořila konstrukčně specializované UV stroje 

pro potisk dlaždic, dřeva, dopravního značení či etiket.

oryx

Tato tiskárna představuje další uplatnění UV technologie. 

Konstruktéři společnosti SwissQprint vyvinuli tiskárnu, 

která nabízí mimořádně vysokou kvalitu tisku a zajímavou 

produktivitu. 

Model Oryx dokazuje, že kvalita tisku nezávisí jenom na 

velikosti tiskové kapky, rozlišení a materiálu, ale podstatný 

vliv má i kvalita inkoustu, konstrukce stroje a přesnost vedení 

substrátu. Pohled na vzorky zaujal všechny účastníky seminá-

ře, protože kromě fotografické kvality obrázků dokáže Oryx 

čitelně tisknout i vskutku drobná písmena a bez náznaku 

bendingu také velké jednobarevné plochy, a to i v emulova-

ných odstínech Pantone. 

Podrobnosti o tiskárně Oryx si můžete přečíst v článku na 

stranách 4 a 5.

ProDuktivita

Produktivita je klíčovým faktorem pro získávání a udržení 

tržního podílu. V současnosti jsou k dispozici velkoformátové 

digitální stroje s výkonem blížícím se úrovni 600 m2/hod. 

Průmyslové stroje proto dnes nelze efektivně využívat 

bez vysoké míry automatizace. Jako příklad může znovu 

posloužit společnost Durst, která ke svým tiskárnám vyvinula 

systém pro automatické zakládání desek. Ten zvyšuje pro-

duktivitu samotné tiskárny o 30–40 %. 

U tiskáren typu True flatbed se musí každá deska nejdříve 

položit na stůl, tiskárna musí načíst její polohu a až pak 

lze spustit samotný tisk. Tiskárny s podávacím pásem jsou 

efektivnější, protože desky lze na pás dokládat i v průběhu 

tisku. Automatizovaný systém průběžného potisku desek 

sleduje průběh tisku, včas dopraví desku a uloží ji do nulové 

pozice, takže tiskárna bez zbytečného přerušení najíždí do 

východiskové polohy a tiskne další výtisk ze série. 

František Kavecký

Technologie UV Latex Solvent Eco / Low solvent

Média role i desky role role role

Kompatibilita s médii

Venkovní odolnost

Cena

Údržba

Kvalita

Produktivita

Tiskové náklady



Durst Rho 750 HS
nový speciál na lepenku

Společnost Durst představila 4. května 2010 novou 

tiskárnu Durst Rho 750 HS. Je to model, který díky 

systému pro kontinuální potisk vlnité lepenky a novým 

tiskovým hlavám Durst Quadro Array 30D zvýšil výkon 

ve srovnání s předcházejícím modelem až o 80 %. 

Setkání nazvané Corrugated Display and Packaging Summit 

soustředilo pozornost na nejvýznamnější zpracovatele vlnité 

lepenky. První jsou klasičtí výrobci obalů, druhou fi rmy půso-

bící v oblasti POP. Obě skupiny hledají řešení, jak efektivně 

a kvalitně potisknout vlnitou lepenku. Pro první skupinu 

už dávno není digitální technologie pouhým nástrojem 

pro efektivní a efektní výrobu maket. Úspěch výrobců POP 

displayů a jejich rostoucí výrobní kapacity donutil obaláře 

zamyslet se nad situací na trhu a zareagovat zakoupením 

výkonných digitálních technologií. Lídrem trhu v této oblasti 

je Durst.

DigitáLní buDoucnost

V rámci programu setkání prezentoval Neil Falconer, 

konzultant výzkumné agentury Pira, výsledky analýzy poly-

grafi ckého trhu a prognózy pro nejbližší léta. V období let 

2008–2014 se očekává výrazný pokles tisku tradičních kata-

logů a reklamního merkantilu. Růst se očekává v segmentu 

reklamní grafi ky a v obalovém průmyslu. Trh by měl u obalů 

z vlnité lepenky narůst až skoro o 17 %. Dobrou zprávou pro 

svět digitálního tisku je i odhad nárůstu trhu inkjetu za stejné 

období až o 119 %.

Durst nabídl svou tiskárnu jako řešení pro stále rostoucí 

poptávku v oblasti malých sérií luxusních obalů, digitální 

dotisk motivů na předtištěné obaly a jejich zušlechtění.

Durst Rho 750 HS může tisknout na lepenku s bílým 

povrchem i přírodní materiál. Nezáleží ani na povrchu, zda je 

hladký či zvlněný. Bílá barva či spotové odstíny mohou velmi 

efektně zatraktivnit i jednoduché krabice, navíc lze pracovat 

i s efektem parciálního lakování.

nové PříLeŽitosti

Velký vliv na růst poptávky po digitálně tištěných kusových 

a malosériových obalech má fenomén sociálních sítí na inter-

netu. Významné fi rmy tu vytvořily komunity svých zákazníků, 

kteří svým značkám pomáhají najít nové atraktivní nabídky. 

Tyto zákaznické komunity pomáhají vytvářet nové módní 

kolekce, obuv, vylepšují outdoorové vybavení, ale třeba 

vytvářejí i vlastní hračky. Jako příklad si můžeme vzít fi rmu 

Lego. Pro své německé zákazníky připravila neobyčejné zážit-

ky. Kromě fl eshových her, ve kterých vystupují jako hrdinové 

panáčci z Lega, vytvořila i aplikaci, kde si z dílů Lega můžete 

vytvořit vlastní stavebnici. Navíc si navrhnete i svůj vlastní 

obal a můžete tak získat opravdu výjimečný dárek. Krabice 

jsou samozřejmě tištěny digitálně. Podobných možností je 

jistě spousta.

zkrocení LePenky

Vlnitá lepenka je velmi „živý“ materiál, který po navlhčení 

inkousty a následném ohřátí UV lampami kroutí své okraje 

a vytváří na povrchu vlny. Toto chování je nebezpečné pro 

tiskové hlavy a jen velmi málo výrobců si dovolí doporučit 

lepenku jako tiskové médium. 

Durst vyvinul speciální vedení archů lepenky už v modelu 

Durst Rho 700. Model Rho 750 HP (High Speed) pokročil 

v technickém řešení ještě dál. Systém vedení lepenky 

a zajištění jejích okrajů podpořil zvýšeným výkonem přisávání 

a vakuovou komorou, která v nejrizikovějších oblastech 

lepenku pevně přisává. Tyto úkony byly nutné, protože nový 

model je vybaven automatickým podavačem a systémem 

kontinuálního potisku archů, který produktivitu stroje zvýšil 

o 80 % ve srovnání s modelem Rho 700. 

Durst QuaDro Qrray 30D

Rychlost tisku nové tiskárny je více než 180 m2/hod. Tento 

výkon je dosažen i díky novým hlavám Durst Quadro Qrray 

30D, u kterých je až dvojnásobný počet trysek. Rozlišení 600 

dpi zůstalo zachováno. Stroj je osazen UV vytvrzovanými 

inkousty pro potisk papíru a lepenek. Standardně pracuje 

v systému míchání barev CMYK, který lze rozšířit o lc,lm, 

Orange, Violet, bílou barvu, průhledný lak nebo o speciální 

spotové barvy.

František Kavecký
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  Tisky na bílou i přírodní lepenku se vyznačují vysokou kvalitou

  1/ Durst Rho 750 HS byl poprvé předveden 4. května

2/ Obaly z vlnité lepenky lze zušlechtit i parciálním lakováním 

3/ Vysokou produktivitu zajišťuje i automatický nakladač archů

4/ Povrch nemusí být vždy hladký

5/ Německé stránky společnosti Lego nabízejí možnost vytvořit si 

vlastní stavebnici a navrhnout svůj obal. Je to jedna z příležitostí, jak 

pomocí digitálního tisku zatraktivnit své zboží.



Ve světě výstavních a prezentačních systémů Expolinc 

se stále něco děje. V katalogu pro rok 2010, který 

najdete ke stažení ve formátu pdf na hlavní stránce 

naší společnosti, je hned několik novinek. Podívejme se 

společně, co navíc můžete nabídnout svým klientům.

roLL uP cLassic cHameLeon

Svět touží po barvách, a tak se i elegantní a nadčasový 

roletkový systém dokáže barevně přizpůsobit náladě či poža-

dovanému barevnému tónu stejně jako chameleón. 

Tento systém byl mimo jiné oceněn v Swedish Society of 

Crafts and Design, kde mu byla udělena cena v kategorii 

Kreativní produkty a služby. Systém je vhodný pro rychlé ele-

gantní prezentace, přičemž je k dispozici v několika šířkách. 

Vzhledem ke kvalitě provedení a doživotní záruce se jedná 

o systém pro opakované použití bez ztráty funkčnosti.

jak Dostat viDeo Do Prezentační stěny?

Odpovědí na tuto otázku je držák Screen Holder pro prezen-

tační stěnu Pop Up Magnetic. Je jedno, jestli se rozhodnete 

pro zahnutou nebo rovnou variantu systému. Screen Holder 

bezpečně udrží plazmovou nebo LCD obrazovku, která se 

stane součástí grafi cké plochy a oživí celou prezentaci.

Pop Up Magnetic je dnešním standardem pro velké prezen-

tační stěny. Několik jednoduchých dílů v kombinaci s lehkou 

stabilní konstrukcí umožňuje prezentaci s vlastním jednolitým 

pozadím. Spojením více systémů je možné dosáhnout oprav-

du dlouhé a ničím nepřerušované prezentační stěny. Pop Up 

Magnetic nabízí vynikající ergonomii, jednoduchou obsluhu 

a sestavení, variabilitu v dodávaných baleních a možnost 

měnit na konstrukci více grafi ckých motivů.

jeDnou kuFr a PoDruHé stoLek

Nejčerstvější novinkou, která je k dispozici pouze pár dní, 

je Expolinc Premium Case Large. Tento prostorný přepravní 

kufr/kontejner na kolečkách lze během jediné minuty rozložit 

ve stylový a stabilní prezentační stolek. Stolek je úmyslně 

navržen jako hranatý, aby disponoval maximálně využitelným 

úložným objemem. 

Jeho úctyhodných 196 litrů je důmyslně rozděleno přepáž-

kami, které se po sestavení stolku změní na poličky. Veškeré 

potřebné nástroje pro úspěšnou prezentaci lze tedy snadno 

roztříděné přepravit na místo kontaktu se zákazníkem uvnitř 

boxu a tam během 60 sekund postavit ideální místo pro 

setkání.

František Kavecký

  Barevná přídavná 

sada obsahuje plastové 

barevné bočnice a přední 

lištu. S pomocí barevných 

plastových doplňků může 

systém Roll Up Clasic měnit 

barvy jako chameleón.

  Videospoty dokážou 

nejen přitáhnout pozor-

nost adresáta, ale i déle ji 

udržet

  Screen Holder bezpečně 

udrží plazmovou nebo 

LCD obrazovku, která oživí 

celou prezentaci 

Novinky Expolinc

  Stylový prezentační sto-

lek Expolinc Premium Case 

Large je vlastně přepravní 

kontejner

  Robustní poličky pro 

diskrétní skladování
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Na veletrhu Reklama – Polygraf 2010 jsme představili 

kolekci užitečných pomůcek pro signmaking značky 

Yellotools. Očekávali jsme velký zájem ze strany 

výrobců reklamy, ale nápor zákazníků byl ještě vyšší 

a my jsme museli rychle doobjednávat.

„Našinec si sice poradí se spoustou zlepšováků, ale proč 

znovu vymýšlet kolo,“ uvádí nové pomůcky Richard Bachora, 

produktový manažer společnosti HSW Signall. Inspirací byl 

pro nás Robin Boes, lektor aplikačních kurzů pro polepy 

automobilů a náročných povrchů. Kromě jeho neuvěřitelné 

šikovnosti dělá na všechny velký dojem i jeho profesionální 

výbava. Díky různým úchytům a závěsným pořadačům má 

po ruce všechno, co potřebuje. Jednou z prvních pomůcek, 

kterou jsme začali dodávat, byly speciální magnety pro přidr-

žování fólie při polepu automobilů. Poptávka po podobných 

drobnostech rychle rostla, a tak jsme začali hledat partnera, 

který by nám poskytl širší sortiment.“

yeLLotooLs 

Na jedné straně by se fi rma Yellotools se sídlem v německém 

Windecku dala charakterizovat jako parta signmakingových 

nadšenců, na druhé zase jako úspěšná fi rma otevřená 

inovacím. V každém případě je to moderní společnost 

s mezinárodním týmem, která využívá nejenom svou intuici, 

ale úzce spolupracuje i s výrobci reklamy. Mnoho výrobků 

proto nese označení DbS – Designed by a Signmaker (navrže-

no signmakerem). V roce 2009 v Yellotools vyhlásili veřejnou 

soutěž Německo hledá Superstěrku. To, co začalo původně 

spíše jako žert, se rozvinulo do mistrovské dokonalosti. Od 

signmakerů začaly chodit stovky příspěvků na toto téma, 

stejně jako spousta nápadů k jiným nástrojům. Vznikla tak 

nová koncepce DbS a mnoho skvělých řešení může nyní 

sloužit všem. Firma se těší na spolupráci s dalšími zkušenými 

výrobci reklamy a možná se mezi spolupracovníky zařadíte 

i vy. Ne náhodou je blízkým přítelem fi rmy rovněž českému 

trhu důvěrně známý školitel polepu automobilů Robin Boes.

kniŽní trHák

Česká verze katalogu Yellotools, která obsahuje sortiment 

nabízený naší fi rmou, určitě nezůstane nepovšimnuta. Kromě 

pomůcek, které si mnozí z vás nadšeně prohlíželi na našem 

stánku na veletrhu Reklama – Polygraf 2010 a se kterými se 

potkáváte ve vitríně v naší prodejně, jsou v katalogu ještě 

desítky dalších produktů.

co najDete v kataLogu?

V katalogu lze najít pomůcky a nápady ze všech oborů práce 

a skladování. Zboží v katalogu je uspořádáno do osmi kapi-

tol. Začátek nástrojů pro řezání úplně dech nevyráží, protože 

program Olfa nás na mnohé připravil, ale již u pravítek se 

situace rychle mění. Jenom speciálních příložných pravítek je 

v nabídce pět typových řad. I na nůžky s laserovým ukazovát-

kem pro rovný řez se určitě zadíváte pozorněji.

Nezbytnému nářadí je věnováno osmnáct stránek a některé 

z nich výrobce reklamy určitě překvapí. Jsou to totiž věci, 

které často řeší situace, při nichž jste si přáli mít aspoň jednu 

ruku navíc.

O tom, že člověk může být sám regálem na nářadí, vás 

přesvědčí kapitola věnovaná taškám, úchytům a zásobníkům. 

Montážní pomůcky zase ukážou, jak snadno zefektivnit prá-

ci. Velká pozornost je věnována i čisticím prostředkům pro 

všechny běžné aplikační povrchy. Další obsáhlou kapitolou 

jsou pomůcky pro polep automobilů. 

Inspirující je rovněž spousta řešení pro přehledné skladování, 

manipulaci a ochranu materiálů a tiskových médií použí-

vaných v signmakingu. K jednotlivým aplikacím jsou pak 

k dispozici praktické přenosné kity s nářadím a pomůckami 

pro práci v terénu.

Kompletní katalog v pdf formátu si můžete stáhnout na 

www.hsw.cz.

František Kavecký

  Nezaměnitelný design obálky katalogu (1) a logo (2) od 

francouzského výtvarníka Davida Vicente

  Na veletrhu Reklama – Polygraf 2010 vzbudily signmakingové 

pomůcky Yellotools velký zájem

Yellotools 
navrženo signmakerem

1

2
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  Správné umístění 

přejmenovaného profi lu

  V nastavení Prefl ightu je 

třeba zvolit „Použít výchozí 

profi l“

Polohovací úhelník SIGNSETTER od Yellotools

Kalibrované zobrazení 
v RIPu Onyx

Softwarový RIP Onyx, používaný u celé řady moderních 

velkoformátových tiskáren, nabízí pro kontrolu motivu 

před vytištěním možnost kalibrovaného náhledu tisku. 

Pro to se používá modul Prefl ight.

Pokud máme zkalibrovaný monitor je jen třeba nastavit 

v Onyxu použití příslušného ICC profi lu monitoru. K tomu je 

určena v Prefl ightu volba Předvolby z menu Soubor. 

V aktuální verzi 7 programu Onyx však správně pracuje pou-

ze volba Použít výchozí profi l. Volba Výchozí profi l monitoru 

použije pro zobrazení motivu obecný profi l DeafaultMonitor.

icc z adresáře Onyx/Profi les. 

Následující volba Použít specifi cký profi l, kde je možné nasta-

vit cestu k našemu požadovanému ICC profi lu monitoru, 

bohužel zatím nepracuje správně. To je však možné napravit 

malým trikem, kde v Onyxu nahradíte výchozí profi l novým 

profi lem.

jak na to

Soubor DefaultMonitor.icc z adresáře Onyx/Profi les přejme-

nujeme (např. na DefaultMonitor_prejmenovany.icc) a do 

adresáře Onyx/Profi les nahrajeme správný ICC profi l monito-

ru. Nový ICC profi l přejmenujeme na DefaultMonitor.icc. Tím 

se stane výchozím profi lem.  Pak již načte Onyx zobrazení 

správně přes tento profi l barev.

Tato chyba v nastavení je již odstraněna v nové verzi Onyx 

X10, která bude v krátké době uvedena na trh.

Poznámka: Kalibrační profi l monitoru (pokud ho používáte) je 

uložen v hloubce systému Windows. Například ve Windows 

XP v adresáři C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\.

Václav Poselt, technický specialista odd. marketingu HSW Signall

Řešení:

Montujete sám, snadno a rychle!

Problém:

Na vyměření jedné desky je to docela dost práce a lidí

Není úhelník jako úhelník. S kombinací elektronického úhelníku Signsetter a nosného pravítka umístíte desku nebo orientační 

tabulku na zeď během několika vteřin a bez pomocníků. Výhodná kombinace úhelníku umístěného na posuvném pravítku ustaví 

desku nejen do vodorovné polohy, ale rovněž odměří správnou vzdálenost od země. Správná poloha je hlášena na displeji a záro-

veň akusticky potvrzena, takže brýle na čtení vůbec nepotřebujete�.



Druhá řada latexových tiskáren od HP, tvořená menšími 

modely Designjet L25500, se vydala prostřednictvím 

svého distributora HSW Signall k zákazníkům v lednu 

tohoto roku. Kromě našich testů jsou tedy k dispozici 

první zkušenosti z praxe. Podívejme se na jejich shrnutí.

Jednoznačně kladné jsou zkušenosti z instalace. Stroje se 

dodávají z výroby bez tiskových hlav a bez inkoustu, technik 

tedy musí po mechanickém sestavení stroje nainstalovat 

fi rmware, tiskové hlavy, provést natažení inkoustu a seřízení. 

U všech zatím instalovaných strojů proběhlo toto zprovoz-

nění bez problémů a bez „dětských nemocí“, které se občas 

vyskytnou u tiskáren nově uváděných do provozu.

Tiskárna vyžaduje dva přívody 220 V protože při provozu 

dost topí z důvodu správného vytvrzení speciálního late-

xového barviva. V praxi je třeba s tím počítat. Nicméně na 

základě zkušeností z „velkého“ latexu víme, že to většině 

materiálů k tisku nevadí. Ohřátí potištěného materiálu 

v zapékací zóně je poměrně krátké a toto zapékání se děje 

až za dráhou tiskových hlav, kde eventuální menší zvlnění 

materiálu teplem nepůsobí těžkosti.

skutečná sPotřeba eLektřiny

Maximální příkon stroje je na prospektu uveden 4,8 kW. To 

může vzbudit obavy z množství tepla a z účtu za elektřinu. 

Některé konkurenční fi rmy na našem trhu začaly šířit jakési 

srovnání nákladů na tisk se svými produkty, kde byl výpočet 

založen právě na tomto údaji o spotřebě. To byla samozřejmě 

zavádějící úvaha, soudné zákazníky to podle množství objed-

naných tiskáren HP DJ L25500 rozhodně neodradilo. Přesto 

jsme pro jistotu provedli vlastní měření s větším 60palcovým 

modelem. Průměrná spotřeba během tisku nám vyšla mezi 

1,9 až 2,4 kW podle toho, jak jsou pro potiskovaný materiál 

nastaveny potřebné pracovní teploty. Stroj topení zapíná se 

začátkem tisku a po tisku je ihned vypíná, když stroj netisk-

ne, spotřebovává zhruba 100 W.

Pokud vezmeme průměrný výkon stroje 12 m2/h (maximum 

je 22,5 m2/h) a cenu jedné kilowatthodiny 5 Kč, tak nás 

elektřina stojí zhruba 80 haléřů až 1 Kč na 1 m2 tisku. 

A přitom tisky vystupují z latexové tiskárny dokonale suché 

a bez zápachu, nemusí se tedy dosoušet dalším přídavným 

topením nebo nechat řadu hodin tzv. odvětrat, jak to často 

bývá u solventních řešení.

Pro určení nákladů na tisk tedy můžeme elektřinu v podstatě 

zanedbat, určující je zde cena za spotřebovaný inkoust a za 

tiskové hlavy, které jsou u těchto bublinkových tiskáren 

spotřebním materiálem. Zde na rozdíl od řady jiných tiskáren 

výrobce stroje tyto úvahy uživateli velice usnadnil, tiskárna 

nabízí webové rozhraní, kde lze přes prohlížeč po počítačové 

síti pohodlně a přesně sledovat spotřebu inkoustu u jed-

notlivých zhotovovaných zakázek, jak je vidět na obrázku. 

Poslední sloupec Ink used udává spotřebovaný inkoust.

sPotřeba inkoustu

Průměrná spotřeba inkoustu vychází na 10–15 ml na m2 tisku, 

hodně tmavé motivy spotřebují až 18 ml. Tyto údaje po pře-

vedení na koruny jen potvrzují údaje od výrobce, který tiskár-

nu nabízí jako alternativu k současným eko a mild solventním 

tiskárnám na trhu. Náklady vycházejí i po započtení tiskových 

hlav srovnatelně, a to solventní technologie své drahé tiskové 

hlavy do ceny tisku nezapočítávají, i když ani jejich životnost 

není neomezená. Údaje o spotřebě indikované tiskárnou jsou 

úplné, tedy zahrnují i inkoust spotřebovaný na automatickou 

údržbu tiskárny a na čištění. To je třeba vzít opět v úvahu 

při srovnávání s jinými technologiemi, často se totiž uvádějí 

jen údaje za inkoust přímo použitý k tisku a na další inkoust, 

který tiše plní odpadní nádobu pod strojem, se zapomíná.

Informace z webového rozhraní tiskárny lze exportovat do 

Excelu pro další výpočty nebo použít jednoduchý výpočtový 

modul přímo zabudovaný v tiskárně. Pak po zadání ceny 

nakupovaného inkoustu a ceny za materiál nám tiskárna 

přímo udává tyto náklady v korunách za každý zhotovený 

tisk ve sloupci Cost value na prvním obrázku.

PoDrobnÝ PřeHLeD o nákLaDecH

Druhý obrázek ukazuje modul pro zadávání cenových údajů, 

u materiálu se zadají rozměry návinu materiálu a jeho cena, 

lze ještě zadat nějakou fi xní částku (na založení atp.) připo-

čtenou k ceně každé zakázky. Další vlastností tiskáren řady 

  Po zadání ceny nakupovaného inkoustu a ceny za materiál nám 

tiskárna přímo udává tyto náklady v korunách za každý zhotovený tisk. 

Náklady se zapisují ve sloupci Cost value.

HP Designjet L25500
první zkušenosti z provozu



  Modul pro zadávání 

cenových údajů. 

U jednotlivých materiálů 

se zadají rozměry návinu 

materiálu a cena za roli, 

tiskárna pak tyto údaje 

zpracuje do nákladů 

jednotlivých zakázek. 

K zefektivnění cenotvorby 

lze ještě zadat nějakou fi xní 

částku připočtenou k ceně 

každé zakázky.

  Zatržením tlačítka  Flex-

cut funkci aktivujete

L25500, která slouží ke zjednodušení obsluhy, je automatická 

korekce posuvu média ve stroji – systém OMAS opticky 

sledující pohyb média strojem. 

V praxi zcela odpadá dolaďování krokování (step adjuste-

ment) posuvu, které se u jiných tiskáren provádí zcela běžně 

a vyžaduje určitý čas, materiál a zkušenou obsluhu. Zde 

toto až na vzácné výjimky obsluha vůbec neřeší, korekce je 

automatická a výsledkem je přesný soutisk barev, a tím trvale 

vysoká kvalita tisku. Prostě se založí médium a tiskne se. 

Velmi snadno a dobře se na tento komfort zvyká. 

Latexová technologie se tedy již osvědčila, pevně se zabyd-

luje na trhu velkoformátových tiskáren a oslovuje stále širší 

skupinu uživatelů takovýchto strojů. Výhody této technologie 

lze snadno vidět v praxi, a proto je na místě, že ekologický 

tisk latexovými inkousty proniká v podobě nových strojů HP 

Scitex XL600 a XL800 do světa nejproduktivnějších průmys-

lových tiskáren.

František Kavecký
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Program Summa Winplot opět lepší

Tradiční součástí dodávky řezacích plotrů 

Summagraphics je program pro řezání Summa Winplot 

pro Windows. Jde o jednoduchý program dodávaný 

zdarma, jejž používají uživatelé, kteří využívají řezací 

plotry Summa jen občas nebo nepotřebují dokonalejší 

programy, jako je například CoCut. 

Program Winplot se stále vylepšuje při zachování jedno-

duchosti obsluhy. Současná verze 6.9 již nabízí možnost 

ovládání v češtině.

snaDnÝ vÝsek arcHu 

Zajímavou novinkou je zjednodušení výroby archů potiš-

těných samolepek, které se na závěr vyseknou pomocí 

funkce fl ex-cut – náhrady klasického výseku perforovaným 

řezem. Flex-cut umí plotry Summa již dlouho, jeho použití 

přes Winplot bylo však dosud trochu kostrbaté. Nejprve se 

provedlo vyřezání samolepicí fólie a pak se znova na archu 

provedl fl ex-cut. Pro přesné sesazení řezu s tiskem se musely 

dvakrát načítat pomocné OPOS značky.

To je již minulostí, dnes umí Winplot načíst OPOS značky, 

vyřezat samolepky a hned provést výsek fl ex-cutem na jeden 

povel i z Winplotu. Podmínkou je navrhnout dráhu pro fl ex-

cut červenou barvou. Takový kompletní návrh z CorelDraw je 

na prvním obrázku. Obsahuje nápisy Tisk k vytištění na fólii 

společně s černými OPOS značkami na obvodu motivu.

červená a černá

Černou barvu mají elipsy pro dráhu řezacího nože pro běžný 

ořez a červenou barvou je vyznačena dráha pro výsek celého 

aršíku fl ex-cutem.

Na dalším obrázku jsou data k řezání v okně Winplotu. Celý 

proces odstartujeme tlačítkem OPOS řezání v liště programu 

nad motivem.

Václav Poselt, technický specialista odd. marketingu HSW Signall



Swissqprint Oryx – trochu jiné UVčko
 Swiss made tiskárna s nekompromisními parametry,

 bezkonkurenční kvalitou tisku a řadou specializovaných funkcí 

 pro tisk na desky, role i malé předměty.

Špičková kvalita tisku 1200 dpi včetně bílé, laku, Lc, Lm, O, G, B nebo přímých barev

Stejně dobrá pro potisk desek, rolí i malých předmětů 

Nečekaný výkon (max. 77m2/hod resp. 38m2/h pro fotografie)

Maximální formát desky 2,54 m o tloušťce 5 cm a hmotnosti 400 kg

Dokonalé mechanické provedení

www.hsw.cz

Stojí za pozornost.

Pro přesné technické specifikace a pro předvedení tiskárny pište na produkt@hsw.cz.

Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: 241 029 411, fax: 241 029 499
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: 543 217 213-4, fax: 543 217 216
e-mail: brno@hsw.cz

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


