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ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

velký přehled digitálních tiskáren  a deskových materiálů | onyx trufit podrobně | podlahovky 



Všichni se dnes snaží ochránit své zaměstnance a zákazníky před možnou nákazou. V HSW jsme rozšířili sortiment 

čirých plastů, abychom mohli nabídnout vhodná řešení k výrobě potřebných pomůcek. 

Na čiré ochranné přepážky, které jsou instalovány v interiérech prodejen, nabízíme extrudovaný a litý akrylát, 

polyesterové desky PET-G a A-PET a také SAN. Všechny materiály jdou řezat na fréze nebo na laseru a mimo 

A-PET jdou i tepelně tvarovat. Nejčastěji používané tloušťky desek na tyto přepážky jsou 3–6 mm. 

Hojně využívané jsou i obličejové štíty, které se vyrábějí z čirých desek v síle 0,5–1 mm. V HSW zákazníkům 

nabízíme polyesterové desky PET-G a A-PET, které mají na rozdíl od jiných materiálů výborné optické vlastnosti. 

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701 (Čechy), +420 212 220 702 (Morava)
e-mail: prodej@hsw.cz, brno@hsw.cz, www.hsw.cz

Transparentní desky z HSW 
nejen k výrobě ochranných bariér a prostředků  

...víme jak
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Toto číslo našeho časopisu vychází poprvé po devatenácti 

letech bez jeho hlavního redaktora Františka Kaveckého, 

který počátkem léta změnil oblast svého působení. Spolu 

s ním odešla z českého a slovenského signmakingu jedna 

z velkých osobností, která měla velký vliv na komunikaci 

a rozvíjení celého oboru. František byl skoro dvacet let neje-

nom redaktorem HSWinfo, ale také redaktorem newsletteru 

Signinvention, který vydávala společnost ABF, a podílel 

se i na mnoha dalších oborových aktivitách ve prospěch 

všech. Po celou tu dobu si dokázal udržet nadhled a pro mě 

až renesanční energii ve snaze posunovat a rozvíjet tradiční 

signmaking a velkoformátový tisk stále dál. Vzpomínám si 

na dávné doby, kdy jsme spolu tvořili zdánlivě nesmyslné 

inzeráty na velkoformátové stroje typu Scitex Turbojet, 

i když poptávka po takto výkonných (a také velmi drahých) 

tiskových strojích byla naprosto nulová. Jenže už o pouhé 

dva roky později jsme prodali Turbojet i dalších jedenáct tis-

káren typu Scitex a rozvinutý trh XXL tisku se stal realitou 

i v České a Slovenské republice. A takto nenápadně dokázal 

František ovlivnit spoustu dalších oblastí tisku a reklamy. 

Já mu přeji v jeho novém působišti hodně úspěchů, a kdyby 

se mu zastesklo, tak má v HSW dveře stále otevřené…         
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pŘedSTAvujeme 
upLATnění DIgITáLníHO TISku v kORpORáTním DESIgnu 

Covidová krize pomalu odeznívá a zaměstnanci, kteří byli nuceni pracovat z domova, se vracejí do svých 
kanceláří. „Home office“ se ukázal – pro někoho možná překvapivě – jako funkční řešení, přesto má 

„analogová“ komunikace a setkávání zaměstnanců mimo virtuální realitu stále svoje opodstatnění a v řadě 
případů jsou nenahraditelné.

hana mannová | marketing | hana.mannova@hsw.cz

Back to…
…office

Členové týmu, kteří se vracejí po delší době na své místo 

v kanceláři nebo výrobě, však můžou zažít menší kulturní 

šok. Při každodenním chození na pracoviště začnou téměř 

všichni trpět jakousi „slepotou“ a omšelou malbu, vybledlé 

motivační plakáty a kalendáře, zastaralý navigační systém 

a chybějící tabulky na dveřích přestanou vnímat. 

na první pohled to vypadá…
Všichni sice ještě trefí do zasedačky, kuchyňky i na záchod, 

ale je takové pracovní prostředí v souladu s firemní kultu-

rou? Odráží a reprezentuje to, jak chce být firma vnímána 

navenek? Přispívá to k dosažení jejích cílů? Řeknou si pří-

padní návštěvníci – ať už z řad dodavatelů, zákazníků, nebo 

konkurence: „Hm… tak tady pracují profesionálové, ti asi 

vědí, co dělají…“? Nebo je napadne úplně jiná věta? Zkuste se 

na „svoji“ firmu podívat očima nově příchozích. Možná vás 

překvapí, co uvidíte.

přece to tak nenecháme
Když nebudete s tím, jak vaše prostory vypadají, spokojeni, 

nabízejí se různá řešení – od těch dílčích až po komplexní. 

Určitě je dobré zbavit se všeho nefunkčního, nepotřebného 

a nevzhledného. Pokud se oprostíte od sentimentu a úvah 

typu „je to k ničemu, ale jednou by se to mohlo hodit“, dá 

se tato část zvládnout rychle a bez zvláštních dovedností. 

Dál už to může být trochu složitější, a pokud nemáte mezi 

kolegy či zaměstnanci někoho, kdo rozumí architektuře, 

designu, je i trochu psycholog, grafik, odborník na materiály 

ve stavebnictví a interiéru a má vaši důvěru, raději se obrať-

te na profesionály.

Firemní interiérový 
design v továrně 

francouzské 
společnosti 

Gattefossé, předního 
poskytovatele 

speciálních přísad 
a formulačních 

řešení pro 
kosmetický 

a zdravotnický 
průmysl

třetí vítězství s mactacem
Inspirací vám může být francouzská agentura SIX & CIE 

– Six et Compagnie, která se může pochlubit už třetím vítěz-

ným projektem z pěti, jež letos přihlásila do soutěže Mactac 

Creative Awards. SIX & CIE je volné sdružení patnácti firem, 

které se specializují na návrh a tvorbu firemních interiérů. 

Klientům navrhnou řešení na základě pečlivého prostudo-

vání všech důležitých vstupních faktorů, jako jsou firemní 

identita, stávající rozvržení prostor nebo porozumění chodu 

a cílům společnosti. 

Výsledkem je atraktivní prostor s účelně rozvrženými 

pracovními, reprezentativními a relaxačními zónami, 

funkční a estetické orientační značení, grafické zpracování 

loga a grafických prvků na fasádě, podpora jednorázových 

událostí – výstav, prezentací a další služby, které pomáhají 

budovat identitu zadavatele v souladu s jeho cíli. c
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Připravili jsme pro vás souhrn odpovědí zákazníků z České 

a Slovenské republiky.

Jak to vidíme u nás
Řada zákazníků (36 %) očekává ve druhé polovině letošního 

roku mírný meziroční pokles produkce. Optimistickou 

zprávou je, že více než čtvrtina (27 %) předpokládá mírný 

nárůst. 

Další technologický vývoj je podle respondentů potřebný 

v kategorii hybridních tiskáren (tisk na desky a role) 

a rolových tiskáren.  

Poměrně pravidelné rozložení odpovědí nastalo u otázky 

„Které technologické vlastnosti jsou podle Vás důležité pro 

další vývoj?“. Většina účastníků volila produktivitu a rozvoj 

dalších funkcí, příslušenství a zacházení s materiály, 

následovaly inkousty, kvalita, software a ohleduplnost 

k životnímu prostředí. 

Celých 56 % účastníků označilo pro dosažení ideální kvality 

tisku velikost tiskové kapky v rozmezí 5–7 pl. 

produktivita a optimalizace výroby
Poměrně překvapující jsou odpovědi na otázku vhodné 

produktivity. Pro třetinu účastníků je to 200 až 500 m2/hod. 

Společnost Durst naslouchá svým zákazníkům a vývoj produktů přizpůsobuje jejich potřebám. Proto 
Durst uskutečnil v květnu letošního roku mezi svými zákazníky průzkum na téma vývoje trhu 
a očekávaných technologických inovací.

Durst zajímá váš názor
marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

a pro další třetinu dokonce 500 až 1000 m2/hod. To potvrzuje 

trend potřeby vyššího výkonu tiskových technologií. Často 

nejde o celkovou kapacitu zařízení, ale o nárazový výkon, 

který rozhodne, zda zakázku získáte, nebo ne, protože ji 

nestihnete včas vytisknout. 

U otázky „Jaké vlastnosti a příslušenství je nutné ke 

zvýšení efektivity Vaší výroby?“ označila větší část 

účastníků jako velmi důležitou optimalizaci výroby 

prostřednictvím systémů ERP (Enterprise Resource 

Planning – Plánování podnikových zdrojů) a jeho propojení 

s výrobou prostřednictvím softwarových platforem. Velkou 

váhu mají také integrované dokončovací systémy, jako 

velmi důležité je označilo 43 % účastníků. 

řešení pro automatizaci procesů
Význam softwarové integrace potvrdila také otázka 

„Jaká forma integrace nebo řešení je ve Vaší společnosti 

nezbytná pro automatizaci vnitřních procesů?“. Hodnocení 

„velmi důležité“ dalo 57 % účastníků integraci řídicích 

systémů (ERP, API – Application Programming Interface) 

s tiskovými a dokončovacími systémy (pro optimalizaci 

zásob, správu objednávek, generování nabídek, řízení 

a sledování spotřebního materiálu), 43 % dalo tuto důležitost 

e-commerce řešení a analytickým systémům pro vzdálenou 

údržbu, diagnostiku a preventivní servis.

důležitost vodou ředitelných inkoustů
Na 71 % respondentů označilo jako nezbytný další vývoj 

u vodou ředitelných inkoustů, a to z důvodů využití na 

konkrétní aplikace a jejich certifikací pro tyto zakázky. 

Důležitost vodou ředitelných inkoustů vnímáme všichni. c

očekávaná meziroční produkce
 Mírný růst 27 %
 Růst 9 %
 Beze změny 9 %
 Mírný pokles 36 %
 Prudký pokles 18 %

velikost kapky
 10 pl 33 %
 5–7 pl 56 %
 Méně než 5 pl 11 %

potřebná produktivita
 Do 100 m2/hod 22 %
 Od 100 do 200 m2/hod 11 %
 Od 200 do 500 m2/hod 33 %
 Od 500 do 1000 m2/hod 33 %

důležitost vývoje 
uv inkoustů

 Velmi důležitý 14 %
 Důležitý 72 %
 Nedůležitý 14 %

důležitost vývoje 
vodních inkoustů

 Velmi důležitý 72 %
 Důležitý 14 %
 Nedůležitý 14 %

pŘedSTAvujeme
pRůzkum SpOLEčnOSTI DuRST
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pŘeHled 
DIgITáLní  vELkOfORmáTOvé TISkáRny v nABíDcE HSW SIgnALL

Tiskárnu je třeba 
vybírat s ohledem 

na převažující 
typ aplikací. Bude 

to potisk textilu,  
výroba štítků nebo 

velkoformátová 
reklama?

Někteří z nás ještě pamatují, jak vypadala nabídka velkoformátových tiskáren na přelomu tisíciletí. 
Všichni významní výrobci měli tehdy ve své nabídce dva až tři modely. Mezitím se digitální tisk rozrostl 
všemi směry. Nabídka je tak široká, že není snadné se v ní orientovat. Proto vám přinášíme přehled 
tiskáren, které naše společnost nabízí. 

Na velkoformátové tiskárny je možné nahlížet z mnoha 

úhlů. Jejich správná kombinace má zásadní vliv na úspěch 

provozu. Zde jsou ty nejvýznamnější aspekty.

vstupní investice a náklady na provoz
Jedním ze základních kritérií je, kolik zařízení stojí a za 

kolik na něm budu vyrábět. V kombinaci s výkonem a další-

mi provozními náklady si lze spočítat návratnost investice. 

Výsledná cifra může být na začátku hodně nepřesná, ale 

dává alespoň základní vodítko, zda je investice ekonomicky 

smysluplná.

aplikační možnosti
Zjednodušeně „co můžu s tiskárnou vyrábět“. Na úplně 

základní úrovni je to vlastně obor, ve kterém podnikám 

nebo budu podnikat. Na tiskárnu pro výrobu obalů budou 

kladeny jiné požadavky než na tiskárnu pro potisk textilu. 

V signmakingovém oboru toto základní dělení znamená, 

zda chci tisknout jenom na rolové nebo i na pevné substráty. 

technologie tisku (uv, latex, eco solvent 
apod.)
Volba technologie v mnoha případech nahrazuje kritérium 

aplikačních možností. Signamaking je již zcela digitální. 

Většina uživatelů si dobře uvědomuje, na jaké zakázky 

potřebuje UV a na jaké sublimační tiskárnu. Tato zkratka 

může být ale i zavádějící. V době „úvéčkové“ se zdá tato tech-

nologie nejvhodnější na všechno. Ale není to tak. Na papír je 

lepší vodou ředitelný inkoust, na textil sublimace atd.

výkon
Doplňuje výše uvedené. Signmaking příliš nepřeje pláno-

vání, proto je důležitá nárazová kapacita tiskárny (zakázku 

dostanu, pokud ji dokážu vytisknout za jeden den), ne 

celková – rozložená pravidelně v čase. Nejdříve je potřeba 

vybrat správný tiskový mód, který vyhoví kvalitou. Zásadní 

vliv na produktivitu má celý výrobní proces. Nějaký čas 

trvá, než obsluha založí materiál, než ho vyloží, nastaví 

novou zakázku atd. Technologie s různými koncepcemi mají 

různé poměry času, kdy tisknou, a času pro další operace 

(např. hybridní UV tiskárna s beltem má vyšší průměrnou 

produkti vitu než true flatbed tiskárna). Důležitý vliv na 

celkový výkon má stupeň automatizace, který při vhodné 

skladbě zakázek produktivitu výrazně zvyšuje. 

další parametry
Obvykle jsou vázané na potiskovaný materiál. Je to např. 

jeho šířka a tloušťka. Mohou to být ale také požadavky na 

zdravotně zcela nezávadné řešení (vodou ředitelné inkous-

ty) nebo na plně automatizované řešení (vyšší výkon nebo 

snížení počtu zaměstnanců ve výrobě).

Pro orientační informaci o výši investice jsme použili tato 
cenová pásma:

 ○ vysoká: 10 mil. Kč a výše;

 ○ středně vysoká: 5–10 mil. Kč;

 ○ střední: 1–5 mil. Kč;

 ○ nízká: do 1 mil. Kč.

marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

přehled 
velkoformátových 
tiskáren 
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uv

Hybridní (pro desky i role) – vysoké zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Automatizace Investice Info Obrázek

Durst 
Rho 2500

1200 m2/hod 250 cm 1000 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Vysoká

Mimořádná kvalita 
a výkon 

Durst 
Rho 1330

1250 m2/hod 250 cm 600 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Vysoká

Nejrychlejší 
multipass tiskárna

Durst 
Rho 1312

620 m2/hod 250 cm 1000 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Vysoká

Výborná kvalita 
a vysoký výkon

Hybridní (pro desky i role) – střední a vyšší zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Automatizace Investice Info Obrázek

Durst 
P5 210/ 350

350 m2/hod 210/ 350 cm 1000 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Středně 
vysoká

Rolové i deskové 
mat. do šířky 3,5 m

Durst Rho P10 
200/ 250 HS 
Plus LED

400 m2/hod 200/ 250 cm 1000 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Středně 
vysoká

Výhodná 
kombinace výkonu, 

kvality a ceny

Durst Rho P10 
200/ 250 Plus 
LED

240 m2/hod 200/ 250 cm 1200 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Střední

Výhodná 
kombinace výkonu, 

kvality a ceny

Durst 
Rho P10 160

100 m2/hod 160 cm 1200 dpi
Bez 

automatizace
Střední Cenově atraktivní 

Rolové – střední a vyšší zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Investice Info Obrázek

Durst Rho 
512R Plus/ LED

364 m2/hod 520 cm 1200 dpi Vysoká
Tisk až na tři role současně, 

oboustranný tisk, potisk textilu

Durst Rho 
312R Plus/ LED

305 m2/hod 330 cm 1200 dpi
Středně 
vysoká

Tisk na dvě role současně, 
oboustranný tisk, potisk textilu

Deskové – nízké zatížení

Tiskárna Max. tisková plocha Kvalita Vlastnosti tisku Investice Info Obrázek

Mutoh 
XpertJet 
461/ 661UF

483 × 594 mm (A2+, 661UF) 
483 × 329 (A3+, 461UF)

1440 dpi, 
kapka od 3,7 pl, 

bílá a lak

Vynikající kvalita 
včetně detailů, 
bílá barva a lak

Nízká
Potisk reklamních 

předmětů 
a speciální aplikace
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hp latex (vodou ředitelný inkoust)

Hybridní (pro desky i role) – střední a nižší zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Vlastnosti tisku Investice Info Obrázek

HP Latex 
R2000 Plus

86 m2/hod 250 cm 1200 dpi

Vynikající 
kvalita, opravdu 
bílá barva, bez 
zápachu, žádné 

lámání inkoustů

Střední

Nezávadný vodou 
ředitelný inkoust 

na deskové i rolové 
materiály

HP Latex 
R1000 Plus

56 m2/hod 163 cm 1200 dpi

Vynikající 
kvalita, opravdu 
bílá barva, bez 
zápachu, žádné 

lámání inkoustu

Střední 

Nezávadný vodou 
ředitelný inkoust 

na deskové i rolové 
materiály

Rolové – střední a nižší zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Investice Info Obrázek

HP Latex 3600 180 m2/hod 320 cm 1200 dpi
Středně 
vysoká

Tisk na dvě role současně, oboustranný 
tisk, potisk textilu, vysoká kvalita 

120 m2/hod, role do 300 kg

HP Latex 1500 74 m2/hod 320 cm 1200 dpi Střední
Tisk na dvě role současně, oboustranný 

tisk, potisk textilu, vysoká kvalita 
45 m2/hod, role do 160 kg

HP Latex 
570/ 560

91 m2/hod 163 cm 1200 dpi Nízká
3l (570) nebo 0,775l (560) cartridge, 
oboustranný tisk, potisk textilu, 

role do 55 kg

HP Latex 
375/ 365

50 m2/hod 163 cm 1200 dpi Nízká
3l (375) nebo 0,775l (365) cartridge, 
oboustranný tisk, potisk textilu

HP Latex 335 50 m2/hod 163 cm 1200 dpi Nízká
Také v provedení s řezacím plotrem 

(Print & Cut)

HP Latex 315 48 m2/hod 137 cm 1200 dpi Nízká
Také v provedení s řezacím plotrem 

(Print & Cut)

pŘeHled 
DIgITáLní  vELkOfORmáTOvé TISkáRny v nABíDcE HSW SIgnALL

Velkou předností 
vodou ředitelných 

inkoustů je jejich 
nezávadnost 

a absence zápachu – 
– vlastnosti, které 

ocení interiéroví 
designéři, architekti 

a především 
koncoví zákazníci 
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durst Wt (vodou ředitelný inkoust)

Archové – vysoké zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Automatizace Investice Info Obrázek

Delta SPC 130 9350 m2/hod 130 cm 800 dpi
Plná 

automatizace
Vysoká

Single pass tisk, 
digitální alternativa 
flexotisku, vhodné 
také pro obaly na 

potraviny

Delta WT 250 400 m2/hod 250 cm 1000 dpi
Plná nebo ¾ 

automatizace
Vysoká

Alternativa 
ofsetového tisku, 
vhodné také pro 

obaly na potraviny

eco solvent

Rolové – nižší zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Investice Info Obrázek

Mutoh 
XpertJet 
1641/ 1682

87 m2/hod 
(1682)

163 cm 1440 dpi Nízká Pro menší provozy a nižší zatížení

pigmentový nebo sublimační inkoust (potisk textilu)

Rolové – vysoké zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Investice Info Obrázek

Durst Alpha 
190/ 330

1470 m2/hod
190 cm (190)
330 cm (330)

600 dpi Vysoká
Pigmentový inkoust pro přímý a nepřímý 

potisk textilu a papíru

Rolové – střední a nižší zatížení

Tiskárna Max. rychlost Max. šířka Kvalita Investice Info Obrázek

HP Stitch 
S1000

350 m2/hod 320 cm 1200 dpi Střední
Sublimační inkoust pro přímý a nepřímý 

potisk textilu

HP Stitch 
S500

110 m2/hod 163 cm 1200 dpi Nízká
Sublimační inkoust pro přímý a nepřímý 

potisk textilu

HP Stitch 
S300

62 m2/hod 163 cm 1200 dpi Nízká
Sublimační inkoust pro přímý a nepřímý 

potisk textilu

pŘeHled

DIgITáLní  vELkOfORmáTOvé TISkáRny v nABíDcE HSW SIgnALL
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pŘedSTAvujeme 
kOmpLETní pORTfOLIO DESkOvýcH mATERIáLů

Z dlouholetých zkušeností víme, že signmakingový trh je velmi dynamický a neustále se vyvíjí a mění. Aby 
byla naše nabídka deskových materiálů vždy dostatečně široká a aktuální, stále ji rozšiřujeme a upravujeme. 
Můžete si tak vybrat nejvhodnější řešení. Pojďme si tedy kompletní portfolio desek představit. 

david vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz

Náš sortiment desek je rozdělený do sedmi produktových 

skupin a nabídka je skutečně široká.

1.1 lehčené desky
Do této produktové skupiny řadíme desky s polyuretano-

vým, polystyrenovým nebo papírovým jádrem. Povrchová 

vrstva je tvořena papírem, pěněným PVC nebo houževna-

tým polystyrenem. Desky jsou primárně určeny k výrobě 

veškerých interiérových a dekorativních aplikací. Jejich 

hlavní výhodou je velmi nízká hmotnost a snadná manipu-

lace. Jsou ideální k přímému potisku a polepu, některé se 

dají i velmi dobře ohýbat pro tvorbu 3D aplikací.

1.11 sendviče s polyuretanovým Jádrem
Mezi nejvíce prodávané lehčené desky patří sendviče s poly-

uretanovým jádrem. 

Production PU board (Foam X) – lehčená deska s polyureta-

novým bílo-žlutým jádrem a povrchem z bílého recyklova-

ného papíru. Jde o základní variantu desek s polyuretano-

vým jádrem. Je určena zejména pro digitální tisk a sítotisk. 

Ideální pro jednoduché POP/POS aplikace.

Kapa Line – kvalitní lehčená deska s polyuretanovým 

jádrem a povrchem z bílého chromokartonového papíru. Je 

vhodná pro digitální tisk a sítotisk. Určena je pro tvorbu 

architektonických modelů a prezentací stejně jako pro aran-

žování, výstavnictví apod.

Kapa Plast – prémiová lehčená deska s šedým nebo bílým 

polyuretanovým jádrem a povrchem z bílého chromokarto-

nového papíru s tenkou plastovou vrstvou. Je vhodná pro 

digitální tisk a sítotisk. Určena je pro výrobu 3D modelů, 

výstavnictví apod.

Kapa Color – prémiová lehčená deska s polyuretanovým 

jádrem oboustranně krytá barevným chromokartonovým 

papírem s plastovou vrstvou. Je vhodná pro kreativní apli-

kace, aranžování, výstavnictví apod. 

Kapa Mount – prémiová lehčená deska s polyuretanovým 

jádrem oboustranně krytá chromokartonovým papírem 

vyztuženým dvěma tenkými hliníkovými vrstvami. Je 

vhodná pro digitální tisk a sítotisk. Určena je zejména pro 

kašírování fotografií a plakátů, hliníková vrstva zaručuje 

větší tuhost a stabilitu.

Kapa Fix – prémiová lehčená deska s polyuretanovým 

jádrem oboustranně krytá chromokartonovým papírem 

a opatřená jednostrannou nebo oboustrannou lepicí vrst-

Široký výběr 
deskových 
materiálů 
v HSW Signall

Lehčené desky 
se uplatí hlavně 

v interiéru

Desky Dispa 
jsou extrémně 

lehké, dostatečně 
pevné a 100% 

recyklovatelné
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vou. Je vhodná pro přímé kašírování fotografií a plakátů na 

samolepicí vrstvu.

Kapa Graph – prémiová lehčená deska s černým nebo 

bílým polyuretanovým jádrem a matným černým nebo 

bílým papírem. Díky stejnobarevnému jádru odpadá rušivý 

pohled na hranu desky. Je vhodná pro designové záležitosti, 

paspartování a tvarování.

Kapa Tex – prémiová lehčená deska s bílým polyuretano-

vým jádrem oboustranně krytá impregnovaným latexo-

vým papírem se strukturou malířského plátna. Je vhodná 

pro digi tální tisk a sítotisk. Lze taky jednoduše frézovat 

a ohnout, a docílit tak efektu malířského plátna nataženého 

na rámu.

1.12 sendviče s voštinovým Jádrem
Další kategorií lehčených desek jsou voštinové sendviče.

Papírová voština (Ecoline produkt) – lehčená deska 

s voštinovým jádrem z recyklovaného papíru oboustranně 

krytá bílým papírem. Je 100% recyklovatelná. Díky výborné 

rovinnosti je vhodná k přímému digitálnímu potisku. I přes 

nízkou váhu je extrémně pevná, a navíc i samonosná. Je 

vhodná pro výrobu POS/POP, uplatní se ve výstavnictví, 

případně při výrobě nábytku.

1.13 sendviče s polystyrenovým Jádrem
Do skupiny lehčených desek patří i desky s polystyrenovým 

jádrem.

Gatorfoam – lehčená deska s polystyrenovým jádrem a vel-

mi tvrdým černým nebo bílým impregnovaným papírem. Je 

vhodná pro přímý potisk nebo polep. Používá se zejména ve 

výstavnictví a pro náročnější aplikace, kde je potřeba tvrdší 

deska než Kapa.

Smart X (Ecoline produkt) – lehčená deska s tvrdým poly-

styrenovým jádrem a povrchem z houževnatého polystyre-

nu. Díky jeho pevnosti a odolnosti se dá použít i v exteriéru. 

Je vhodná pro přímý potisk či polep. Používá se hlavně ve 

výstavnictví a na aplikace, kde je potřeba použít lehký, ale 

zároveň tvrdý a odolný materiál.

1.14 sendviče s papírovým Jádrem
Desky s papírovým jádrem označujeme jako display boardy.

Dispa (Ecoline produkt) – prémiový pětivrstvý papírový 

sendvič s embosovaným jádrem, oboustranně krytý polo-

matným papírem. Je 100% recyklovatelný a vhodný pro digi-

tální tisk a sítotisk. Je extrémně lehký, přitom dostatečně 

pevný. Používá se pro nejrůznější reklamní kampaně.

KATZ Display Board (Ecoline produkt) – je ideální ekologic-

ká varianta plastových desek, buničinové jádro je obou-

stranně potaženo polomatným papírem. Je 100% recyklo-

vatelná a vhodná pro digitální tisk a sítotisk. Používá se 

hlavně na POP/POS, závěsné displeje nebo na volně stojící 

reklamní plochy.

1.15 pvc sendviče 
Poslední kategorií lehčených desek jsou PVC sendviče.

Classic-Viscom PVC – lehčená deska s polystyrenovým 

jádrem oboustranně krytá pěněným PVC v síle 1 mm. Je 

vhodná pro digitální tisk či polep. Při zakrytí jádra se dá 

pou žít i v exteriéru. Používá se hlavně pro výrobu reklam-

ních stojanů, ve výstavnictví a pro vybavení obchodů.

1.2 pvc desky
Do této skupiny patří produkty z pěněného a tvrzeného PVC 

(hlavně fólie, ale také desky). PVC je jedním z nejvíce vyu-

žívaných materiálů, jelikož se dá velice dobře zpracovávat 

a také na něj lze dobře tisknout. Pěněné PVC je tradičním 

deskovým materiálem pro výrobu reklamy. Tvrzené PVC 

se využívá hlavně jako fólie pro tisk, výrobu cedulek, štítků 

i jako ochranná fólie na plakáty či letáky. Nejznámějším ma-

teriálem z této produktové skupiny jsou desky z pěněného 

PVC. 

Simopor S (dříve Simopor Light) – prémiová deska z pěněné-

ho PVC určená pro běžné interiérové a exteriérové aplikace. 

Je vhodná pro digitální tisk a sítotisk, stejně jako pro fólio-

vou grafiku. Je určena hlavně k výrobě reklamních cedulí 

a stojanů, používá se ve výstavnictví apod. 

Forex Classic – prémiová deska z pěněného PVC určená pro 

běžné interiérové a exteriérové aplikace. Je vhodná pro digi-

tální tisk a sítotisk, stejně jako pro fóliovou grafiku. Forex 

Classic má vyšší hustotu než jiné běžné PVC desky, je tudíž 

ideální na náročnější aplikace.

EX-CEL Grafix – ekonomická lehčená deska z pěněného 

PVC určená pro běžné interiérové a exteriérové aplikace. Je 

vhodná pro digitální tisk a sítotisk, stejně jako pro fóliovou 

grafiku. Její výhodou je sněhově bílý povrch a nižší cena. 

EX-CEL Impress – prémiová deska z pěněného PVC v tloušť-

kách 24 a 30 mm speciálně určená pro tvorbu plastických 

písmen.

KATZ Display Board

Classic-Viscom PVC

EX-CEL Impress

EX-CEL Grafix

Forex Classic
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Coplast AS-X (Ecoline produkt) – prémiová koextrudovaná 

deska s pěněným jádrem z šedého PVC recyklátu obou-

stranně krytá kompaktní PVC fólií. Je vhodná pro přímý 

potisk stejně jako sítotisk či polep. Je velmi pevná a odolná 

proti povětrnostním vlivům, což zajišťuje dlouhou život-

nost i v exteriéru. Výhodou jsou i přirozené antistatické 

vlastnosti. 

Do produktové skupiny PVC desek patří i tvrzené PVC fólie 

a desky.

PVC fólie čirá – čirá lesklá PVC fólie pro interiérové a 

exteriérové aplikace. Je vhodná pro digitální a ofsetový tisk 

a sítotisk. Určena je hlavně k výrobě štítků, obalů, kancelář-

ských složek apod.

PVC fólie čirá antireflexní – čirá antireflexní PVC fólie pro 

interiérové a exteriérové aplikace. Je vhodná pro digitální 

a ofsetový tisk a sítotisk. Určena je hlavně k ochraně letáků 

a plakátů, zabraňuje nežádoucímu odrazu světla.

PVC fólie bílá – bílá matná nebo lesklá PVC fólie pro 

interiérové a exteriérové aplikace. Je vhodná pro digitální 

a ofsetový tisk a sítotisk. Určena je hlavně k výrobě cedulek, 

identifikačních karet, informačních plakátů apod. 

PVC desky – tvrdé PVC desky ve více barevných provede-

ních pro interiérové a exteriérové aplikace. Dají se ohýbat, 

tvarovat, případně polepit či potisknout. 

1.3 hliníkové sendviče
Do této produktové skupiny patří sendvičové desky s poly-

ethylenovým jádrem oboustranně krytým hliníkovými 

plechy v síle 0,12–0,50 mm. Nejčastěji bývají označovány 

jako bondy, jelikož první výrobce hliníkových kompozitních 

desek svůj produkt nazval Alucobond. Předností hliníko-

vých sendvičů je velká odolnost a pevnost, nízká tepelná 

roztažnost, možnost ohybu a tisku či polepu.

Ibond – široká škála rozměrů a variant provedení dělá 

z Ibondu jednoznačně nejvíce prodávaný hliníkový sendvič 

v HSW. Ideálně hladký, matný nebo lesklý povrch je vhodný 

k přímému potisku nebo polepu. Dá se velmi dobře ohýbat, 

je určen hlavně k výrobě informačních systémů, totemů, 

reklamních tabulí apod. 

Profit ACP ECO – ekonomická varianta v provedení bílá 

mat/primer coating se sílou hliníkové vrstvy 0,15 mm. Je 

vhodná k přímému jednostrannému potisku nebo polepu. 

Je určena hlavně pro ploché, nenáročné aplikace nebo jako 

zádní strana světlených reklamních boxů. 

Dilite – prémiový hliníkový sendvič s tloušťkou hliníkové 

vrstvy 0,21 mm. Je vhodný pro náročné tiskové aplikace.

1.4 pp desky
Do této produktové skupiny patří dutinkové polypropyle-

nové desky a také PP fólie. Polypropylen je ideální alterna-

tivou PVC, dá se totiž velmi dobře recyklovat, a splňuje tak 

náročné ekologické požadavky. Při ošetření coronou se dá 

na polypropylen tisknout, dobře se zpracovává, je možné jej 

tvarovat a svařovat. 

Iprinto smooth UV (Ecoline produkt) – polypropylenová 

deska pro interiérové a exteriérové aplikace s ideálním 

hladkým povrchem a vnitřní bublinkovou strukturou, 

která zaručuje extrémní tuhost. Je vhodná pro digitální tisk 

a sítotisk nebo polep. Je určena hlavně k výrobě reklamních 

tabulí, POP/POS, uplatnění najde i ve výstavnictví. 

Biprint (Ecoline produkt) – polypropylenová deska pro inte-

riérové a exteriérové aplikace s vnitřním žebrováním, které 

zajišťuje dostatečnou tuhost při velmi nízké hmotnosti. Je 

vhodná pro digitální tisk a sítotisk nebo polep. Je určena 

zejména k výrobě reklamních tabulí, krabic, obalů a jiných 

nenáročných aplikací.

Biplex (Ecoline produkt) – polypropylenová deska pro 

interiérové a exteriérové aplikace s vnitřním žebrováním, 

které zajišťuje dostatečnou tuhost při velmi nízké hmotnos-

ti. Jelikož není ošetřena coronou, nelze na ni přímo tisknout. 

Je určena zejména k výrobě obalů a krabic, používá se i ve 

výstavnictví.  

Do této produktové skupiny patří i fólie.

PP fólie (Ecoline produkt) – polypropylenová fólie vhodná 

zejména pro interiérové aplikace. Má výbornou odolnost 

proti zlomení, dá se ohýbat, vysekávat, případně svařovat. 

pŘedSTAvujeme 
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Coplast AS-X

PVC fólie

Ibond je 
jednoznačně 

nejprodávanější 
hliníkový sendvič 

v  HSW Signall



Je vhodná pro digitální a ofsetový tisk a sítotisk. Je určena 

hlavně k výrobě kancelářských složek, obalů, krabiček, 

uplatnění najde i v designu. 

1.5 hips desky
Do této produktové skupiny patří desky z houževnatého 

polystyrenu (z anglického výrazu high impact polystyrene 

– HIPS). Jelikož mají HIPS desky nízkou odolnost proti UV 

záření, jsou primárně určeny jen pro interiérové aplikace. 

Desky se dají dobře tepelně tvarovat, obrábět, lepit, v men-

ších tloušťkách i vysekávat. Jsou vyráběny v lesklém nebo 

matném provedení (lesk/mat nebo mat/mat). HIPS lze velmi 

dobře recyklovat, proto jej lze označit za ekologický produkt.

HIPS bílý (Ecoline produkt) – bílá lesklá nebo matná deska 

z houževnatého polystyrenu. Je vhodná pro digitální tisk 

a sítotisk, v malých tloušťkách rovněž pro ofsetový tisk. 

Určena je hlavně k výrobě reklamních tabulí a stojánků, 

informačních cedulek, kancelářských potřeb apod. Při mini-

málním objemu 500 kg lze vyrobit jakýkoli odstín a formát 

(minimálně 500 × 500 mm). 

HIPS barevný (Ecoline produkt) – barevná lesklá nebo 

matná deska z houževnatého polystyrenu. Je vhodná pro 

digitální tisk a sítotisk, v malých tloušťkách rovněž pro 

ofse tový tisk. Určena je hlavně k výrobě reklamních tabulí 

a stojánků, informačních cedulek, kancelářských potřeb 

apod. Při minimálním objemu 500 kg lze vyrobit jakýkoli 

odstín a formát (minimálně 500 × 500 mm). 

1.6. a-pet a pet-g desky
Do této produktové skupiny patří polyesterové desky A-PET 

(amorfní polyethylentereftalát) a PET-G (polyethylente-

reftalát s glykolem), případně PET GAG (sendvičová deska 

s vnitřním jádrem z A-PET oboustranně krytá tenkou 

vrstvou PET-G). Polyesterové desky mají výbornou rázovou 

houževnatost, výborné optické vlastnosti a dají se dobře 

zpracovávat veškerými dostupnými technologiemi. Poly-

estery lze velmi dobře recyklovat, lze je tedy využívat tam, 

kde je kladen důraz na ekologii. 

A-PET (Ecoline produkt) – čirá nebo opálová polyesterová 

deska určená pro interiérové a exteriérové aplikace. Vyrábí 

se buď v lesklém, nebo matném (antireflexním) provedení. 

Dobře odolává UV záření, stejně tak různým chemikáliím. 

Je vhodná pro digitální tisk a sítotisk, v malých tloušťkách 

rovněž pro ofsetový tisk. A-PET je těžko hořlavý materiál. 

Využívá se převážně pro rovné aplikace (při ohybu za tepla 

zbělá), jako jsou štítky, části obalů, kryty plakátů, ve větších 

tloušťkách taky k opláštění autobusových zastávek apod. 

PET-G (Ecoline produkt) – čirá polyesterová deska určená 

pro interiérové a exteriérové aplikace. Je ideálním materiá-

lem pro zpracování hlubokým tažením za tepla. Je vhodná 

pro digitální tisk a sítotisk, v malých tloušťkách rovněž pro 

ofsetový tisk. PET-G je těžko hořlavý materiál. Využívá se 

hlavně k výrobě tvarovaných dílů, stojánků, přepravních 

boxů apod. 

PET GAG (Ecoline produkt) – čirá nebo bílá koextrudova-

ná polyesterová deska kombinující A-PET a PET-G (vrstva 

PET-G/jádro A-PET/vrstva PET-G). Je vhodná pro digitální 

a ofsetový tisk a sítotisk. Využívá se hlavně v obalovém 

průmyslu. 

1.7 pmma desky
Do této produktové skupiny patří extrudované a lité desky 

z polymetylmetakrylátu (PMMA, lidově označovaného jako 

plexisklo). PMMA desky mají vynikající optické vlastnosti, 

vysokou odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. 

Dají se snadno formátovat, potisknout, tepelně tvarovat, le-

pit či leštit. Akrylátové desky se dají velmi dobře recyklovat, 

mohou se tedy využívat i pro aplikace, kde je kladen velký 

důraz na ekologii. 

PMMA extrudované (Ecoline produkt) – akrylátová deska 

určená pro interiérové a exteriérové aplikace. Vzhledem 

k velkému požadovanému objemu pro výrobu při extruzi je 

standardní sortiment omezen na čiré, opálové, bílé a černé 

provedení. Oproti litému akrylátu mají extrudované desky 

mnohem lepší tloušťkovou toleranci. Jsou vhodné pro digi-

tální tisk a sítotisk a jsou určeny hlavně k výrobě stojánků, 

výplní, krytů, světelné reklamy apod. 

PMMA lité (Ecoline produkt) – akrylátová deska určená 

pro interiérové a exteriérové aplikace. Vzhledem k malému 

požadovanému množství pro výrobu je litý akrylát dostup-

ný ve velmi široké škále barevných odstínů, povrchového 

provedení a tlouštěk. Lze jej přímo potisknout či polepit. 

Nejčastěji se využívá pro složité tepelné tvarování, výrobu 

světelné reklamy, 3D písmen z bloků, stěn akvárií a bazénů 

apod. c

pŘedSTAvujeme

kOmpLETní pORTfOLIO DESkOvýcH mATERIáLů        
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HIPS desky jsou vhodné 
pro zpracování za tepla 
a pro potisk

PMMA desky jsou odolné 
a snadno  se zpracovávají 

A-PET desky se 
využívají pro rovné 
aplikace
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A zatímco se všichni pomalu přesouvají do třídy, na 

konci chodby rozrazí lítačky mladík s mohutnou hřívou 

kudrnatých vlasů a až nepřirozeně zářivýma modrýma 

očima. Přestože jeho vypracovaná postava svědčí o síle, 

spíš táhne, než nese, objemný balík malířských pláten 

různých – převáž ně velkých – rozměrů.

Nejen spolužáci, ale i pan profesor kreslení uznale (a trochu 

nevěřícně) prohlíží množství olejomaleb, které rozhodně 

nevypadají jako práce patnáctiletého kluka. Téhož roku 

se tyto a další obrazy objeví ve výstavních prostorách 

školy a vzbudí náležitou pozornost. Kupodivu ne všichni 

pedagogové je hodnotí pozitivně – jeden se pohoršuje nad 

půvabným a naprosto nevinným aktem, jiný studentovi 

doporučuje, aby si – když ho tak zajímá kubismus – raději 

udělal nějaké kopie děl „toho pikase a braka“.

Ale Vladimír Kafka rozhodně nikoho kopírovat nebude. 

V umění ani v životě. Od té (zřejmě) první, školní výstavy 

uplynulo více než 40 let a Vladimírův život se ubíral nebo 

spíš pádil, proudil, řinul se, vzpínal, tryskal, dělal přemety, 

ale také kolébal a konejšil s ohromným zaujetím, opravdo-

vostí a energií. Byl to život, který by vydal na román, a i kdy-

by v něm nebylo nic přidáno ani zveličeno, čtenář by mohl 

pochybovat, jestli to není jen autorova odvážná fabulace. 

Diagnóza vážné nemoci v dětství, provázená prognózou 

brzké smrti, iniciační duchovní zážitek v Egyptě, ztráta 

nohou i zázemí, bezdomovectví, ale také láska ve své pravé, 

nezprofanované podobě a pomoc mnoha lidem – zejména 

onkologickým pacientům, které západní medicína odepsala, 

při nalezení jejich vnitřní síly, vedoucí k uzdravení. Opravdu 

toho na jeden život není málo. 

Na následujících stranách se můžete podívat na některá 

Vladimírova díla. Více informací, fotografií a videí najdete 

na webu https://www.stvoreni.com/ a facebooku https://
www.facebook.com/vladimir.kafka.311 c

všechno dělat naplno

Paprsky zářijového slunce se opírají do barevných vitráží v oknech školy a skupinka studentů druhého 
ročníku s deskami domácích prací postává před učebnou přípravného kreslení. Ti zodpovědnější mají 
v deskách formátu A2 kresby předmětů, přírodnin a jednoduchá zátiší, ti ostatní doufají, že jejich rychlé 
skici z posledních prázdninových dnů nevzbudí příliš kritiky.

hana mannová | marketing| hana.mannova@hsw.cz

Nahoře: Orloj, olej na 
plátně, 40 × 105 cm, 2017

Na protější straně dole:
Obloha na zemi, olej na 
plátně, 50 × 62 cm, 2017

Na titulní straně:  
Obloha v katedrále, 

akryl na plátně, 
72 × 50 cm, 2017

medAIlON 
vLADImíR kAfkA
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medAIlON

vLADImíR kAfkA

Genius loci, olej a vosk na plátně, 145 × 140 cm, 2017 Divoká voda, olej na plátně, 90 × 190 cm, 2017
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medAIlON 
vLADImíR kAfkA

Místo pro město, akvarel, 72 × 57 cm, 2017

Pražský most, rozmývaná kresba tuší, 22 × 34 cm, 2017 Návrat, kresba propisovací tužkou a tuší, 72 × 50 cm, 2017

Královská cesta, olej, uhel a vosk na sololitu, 40 × 90 cm, 2017

Řeka, akvarel, 60 × 90 cm, 2017
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medAIlON

vLADImíR kAfkA

Prostor, olej na plátně, 110 × 85 cm, 2001 Prostory, akryl na plátně, 135 × 105 cm, 2001 Pramen, pastel, 90 × 57 cm, 2017

Obloha, akvarel, 90 × 57 cm, 2017 Mapa duše, rozmývaná kresba, 72 × 42 cm, 2017
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Hodně výrobců reklamy se v situaci spojené s omezeními v souvislosti s pandemií spoléhalo na své 
e-shopy. Očekávali, že se zákazníci z velké části automaticky přesunou z reálného do virtuálního světa 
obchodu a své objednávky uskuteční přes internet. 

František kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

zákazníci se 
nepřesouvají 
automaticky

Toto očekávání se naplnilo jenom částečně 

ve vybraných segmentech a překvapivě také 

u středně velkých e-shopů. Naději dával 

přesun komunikace do virtuálního světa. 

Mobilní operátoři ohlásili násobně zvýšenou 

spotřebu dat. Průzkum společnosti Roivenue 

však ukázal, kam zájem směřoval.

nárůst i pokles
Průzkum se uskutečnil mezi 52 e-shopy ze 

tří evropských zemí. Ukázal, že v segmentu 

elektroniky se zvýšil zájem u 75 % a v seg-

mentu potravin u 64 % e-shopů. V případě 

oděvů však až 64 % prodejců zaznamenalo 

snížení poptávky.

nestačí být velký
Nejhůře se krize projevila u nejmenších 

a největších podniků. Až 60 % největších 

a téměř polovina nejmenších firem 

zaregistrovala pokles o více než 20 %. Krize 

naopak pomohla některým středně velkým 

firmám. Více než 30 % z nich dokázalo 

zvýšit růst svých výnosů o více než 20 %. 

Specialisté agentury Roivenue upozorňují 

na vazbu mezi analýzou dat a poptávky 

a prodejním úspěchem. Firmy, které situaci 

vyhodnocovaly denně, měly mnohem lepší 

výsledky než firmy analyzující svá data týdně 

či s ještě větším odstupem. Tady se projevil 

vliv velikosti obchodu. Malé firmy nemají dostatek kapitálu ani energie 

na efektivní vyhodnocování svých dat, zatímco velké e-shopy nejsou 

dostatečně pružné. Jako velká výhoda se ukázala asistenční služba, 

která dokázala zákazníkům pomoci zorientovat se ve specializovaných 

segmentech.

Zdroj: Roivenue, duben 2020

změna ve způsobu komunikace
V centru pozornosti se vlivem dobrovolné i nucené izolace ocitly také 

programy umožňující videohovory. Po mnoho let pro ně byl symbolem 

program Skype. Dnes se děti učí přes Zoom a pro vedení svých porad jej 

využívají také firmy. Místo stovek kilometrů a hodin času strávených 

na cestě kvůli osobnímu setkání můžete s kolegy diskutovat od svého 

pracovního stolu. Tato zkušenost může podle analytiků v mnohém změnit 

naše chování i ve světě obchodu. c

Graf – velikost 
podniku ve srovnání 

s meziročním 
nárůstem/poklesem 

v eurech
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kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Oddělení finančních služeb před časem hle-

dalo výpomoc. Lucka se ukázala tak dobrou 

pracovnicí, že dnes je naší kolegyní a pevnou 

součástí našeho týmu.

Co pro tebe znamenal signmaking před prací 
v HSW Signall a co znamená teď?
Před prací jsem pojem signmaking úplně ne-

znala, v tuto chvíli vím, že jde o reklamu a tisk, 

které můžeme vidět skoro na každém kroku.

Tušila jsi, kolik podob může mít reklama?
V rámci studia jsem měla také předmět 

marketing, kde jsem získala určitý přehled 

o reklamě, ale nebyl dost široký. Díky práci ve 

společnosti HSW Signall se mi obzor o podo-

bách reklamy dostatečně rozšířil…  

Co se ti v HSW Signall líbí?
V HSW se mi velice líbí přátelské a pohodové 

prostředí, možnost sebevzdělávání a společné 

akce (např. teambuilding). 

Lucie Šťastná

V tomto vydání HSWinfo představujeme naši 

kolegyni, kterou zná většina z vás pouze po 

hlase. Jana je totiž posilou našeho telefonního 

prodeje. 

Před nástupem do HSW Signall jsi pracovala 
v oboru signmakingu. V čem je teď tvoje 
práce jiná?
Stojím teď sice na druhé straně, ale v podstatě 

je to stále stejná práce, jde především o komu-

nikaci se zákazníkem. 

Změnila současná krize způsob této komu-
nikace?
Určitě ne, zákazníků si vážím za každé situace 

a snažím se vyhovět jejich potřebám.

Jak snášíš fakt, že znáš většinu klientů jenom 
po hlase?
Nemám s tím žádný problém.

ANKETA
Oblíbená hudba: 
Pink Floyd. 

Nejoblíbenější 
kniha: 
Mám ráda detektivky 

a sci-fi.

Nejoblíbenější jídlo: 
Špagety aglio e olio.

Záliby: 
Všechny sporty.

Oblíbený citát či 
přísloví: 
Nečiň jiným, co sám 

nemáš rád.

Tři věci, které bys 
chtěla mít s sebou 
na pustém ostrově: 
Zápalky, zbraň 

s náboji, pitnou vodu.

ANKETA
Oblíbená hudba: 
Mirai, 90’s.

Nejoblíbenější 
kniha: 
Hvězdy nám nepřály.

Nejoblíbenější jídlo: 
Těstoviny – italská 

kuchyně.

Záliby: 
Cestování, sport, 

kultura.

Oblíbený citát či 
přísloví: 
Chovej se k druhým 

tak, jak chceš, aby se 

oni chovali k tobě.

Tři věci, které bys 
chtěla mít s sebou 
na pustém ostrově: 
Rodinu, láhev 

dobrého vína 

a dobrou náladu… .

kdo je kdo?

Jana veselá



SOFTWAre 
Onyx TRufIT
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V minulém čísle jsme vás informovali o novém produktu Onyx TruFit společnosti Onyx Graphics. Dnes se 
s tímto programem seznámíme podrobněji.

Jan havle | technický specialista | jan.havle@hsw.cz

Onyx Trufit podrobně

Onyx TruFit je program určený pro přípravu 

tiskových dat se zaměřením na co nejefek-

tivnější umístění tištěných objektů a nejlepší 

využití médií. Inteligentní nesting šetří díky 

programu Onyx TruFit cenný čas a snižuje 

odpad médií až o 50 %. Program je možné 

provozovat na platformách Windows i Mac 

OS a vygenerovaná data se dají zpracovat 

v libovolném ripu.

automatické seskupení 
tiskových úloh s ohledem na 
JeJich tvar – tzv. trueshape 
nesting
ONYX TruFit používá umělou inteligenci k vy-

hledávání milionů kombinací pro optimální 

využití tiskového média. 

 ○ Grafické soubory je možné vkládat do pro-

gramu z jakéhokoli umístění pomocí funkce 

Drag & Drop.

 ○ Po načtení souboru program automaticky 

vyhledá ořezové cesty (pro řezací plotr) 

podle předdefinovaných přímých barev 

nebo vrstev.

 ○ Provede automatické seskupení načtených 

souborů podle zadaných parametrů.

 ○ Během seskupování zobrazuje program 

procento využití tiskového média a jeho 

úsporu.

všechna potřebná nastavení se 
prováděJí zcela Jednoduše
Pomocí intuitivních nástrojů nastavíte rychle 

a jednoduše i složitá seskupení s mnoha 

soubory.

 ○ Jedním kliknutím myši můžete vytvořit 

ořezovou cestu okolo grafiky.

 ○ Nástrojem pro oboustranný tisk připravíte 

jednoduše tisková data pro lícovou i rubo-

vou stranu.

1) Trueshape 
nesting je funkce 
automatického 
seskupení tiskových 
úloh s ohledem na 
jejich tvar

2) Vytvoření ořezové 
cesty okolo obrazu 
jedním kliknutím

 ○ Nástrojem pro úpravy Bézierových křivek můžete vytvořit ručně novou 

ořezovou cestu nebo upravit ořezové cesty stávající.

 ○ Pro každou grafiku nastavíte potřebný počet kusů, můžete změnit 

velikost (zadáním konkrétní hodnoty nebo procentuálně).

 ○ Pro seskupení můžete použít přesahy (bleed) jednotlivých seskupova-

ných položek.

 ○ Nastavíte pravidla rozestupů mezi seskupovanými položkami. Volit 

můžete mezi rozestupy mezi ořezovými cestami, mezi přesahy nebo 

můžete zadat konkrétní odstup od grafiky (offset).

1

2



HSWINFO ZÁŘÍ 2020      19

SOFTWAre

Onyx TRufIT

3) Nastavením 
posuvníku u několika 
parametrů zpřesníte 
vygenerovanou 
ořezovou cestu

4) Oboustranný tisk 
zapnete jedním 
kliknutím myši

5) Pomocí nástroje 
pro Bézierovy křivky 
můžete jednoduše 
tvarovat ořezové cesty

6) Program umožňuje 
provést manuální 
úpravy seskupeného 
rozvržení. Jednotlivé 
objekty můžete 
posouvat, otáčet, 
kopírovat nebo mazat.

vytvoření ořezové cesty okolo obrazu Jedním 
kliknutím

 ○ Pomocí nastavení posuvníku u několika parametrů zpřesníte vygene-

rovanou ořezovou cestu.

 ○ Vygenerované ořezové cestě můžete přiřadit libovolný nástroj řezacího 

plotru.

 ○ Pro každou změnu nastavení se zobrazí ukázka ořezové cesty. Jakmile 

odpovídá výsledek vašim požadavkům, kliknutím na tlačítko vygeneru-

jete finální ořezovou cestu.

vytvoření tiskových dat pro oboustranný tisk
 ○ Oboustranný tisk zapnete jedním kliknutím myši.

 ○ Můžete vybrat mezi variantou „front to back“, používanou u průsvit-

ných médií, kde na zadní straně je obraz vytištěný zrcadlově, nebo 

„front to front“, používanou u neprůsvitných médií.

 ○ U varianty „front to front“ můžete volitelně na zadní stranu použít 

jinou grafiku.

vytváření nebo úpravy ořezových cest za zlomek 
času

 ○ Pomocí nástroje pro Bézierovy křivky můžete jednoduše tvarovat 

ořezové cesty.

 ○ Pro vytváření nových ořezových cest jsou k dispozici nástroje pro kres-

lení přímek, pravoúhelníků, kružnic nebo elips a křivek.

 ○ U ořezové cesty můžete přidávat nebo ode-

bírat uzlové body.

 ○ Nepotřebné ořezové cesty můžete z grafiky 

odstranit.

 typy nástroJů pro řezací plotry 
a Formáty médií

 ○ K základním řezacím nástrojům si můžete 

přiřadit přímé barvy nebo vrstvy. Po na-

čtení zdrojového souboru potom program 

automaticky nastaví objekty s příslušnou 

barvou/vrstvou jako ořezové cesty.

 ○ Při seskupování grafik na médium je nutné 

nastavit jeho rozměr. Program umožňuje 

vytvořit seznam používaných formátů a ty 

pak pouze vybírat z rozbalovací nabídky.

náhled a úpravy rozvržení před 
tiskem

 ○ Původní vlastnosti jednotlivých grafických 

souborů zůstávají i po seskupení zacho-

vány včetně přímých barev, průhledností 

a správy barev.

 ○ Program umožňuje provést manuální 

úpravy seskupeného rozvržení. Jednotlivé 

objekty můžete posouvat, otáčet, kopírovat 

nebo mazat.

 ○ Stránku můžete oříznout na velikost rozvr-

žení s možností nastavení velikosti okrajů.

vytvoření výstupních pdF 
souborů pro libovolné print 
& cut WorkFloW

 ○ Pomocí exportní funkce vygeneruje pro-

gram PDF soubor s informacemi o ořezo-

vých cestách, vložených do souboru ve 

formě přímé barvy, použitelný v libovolném 

ripovacím programu.

 ○ Před výstupem si můžete určit, zda se 

vytvoří jeden vícestránkový PDF soubor, 

obsahující všechna vygenerovaná rozvržení 

a stránky, nebo zda vytvořit více samostat-

ných PDF souborů.

 ○ Můžete nastavit umístění pro ukládání PDF 

souborů a syntaxi jeho názvu.

 ○ Při použití ripu ONYX můžete proces au-

tomatizovat. V Onyxu si vytvoříte šablonu 

Quick Set pro automatizované print & cut 

workflow a výstup generovaných PDF 

souborů nasměrujete do příslušné horké 

složky. c

3

4

5

6
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mATerIÁlY 
řEŠEní pRO pODLAHOvOu gRAfIku

na 
podlahu to, 
co opravdu 
funguje
Poptávka po materiálech na podlahovou grafiku neustále roste. Proto vám chceme dát pár tipů 
a doporučení co, jak a kde používat. Budeme se věnovat materiálům pro interiérové polepy pro krátkodobé 
a dlouhodobé kampaně.

Jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

na podlahu bez lamina
Zřejmým kladem použití potisknutelné fólie, kterou není po 

tisku nutno opatřit ochrannou vrstvou, je časová úspora. 

Odpadá zde proces laminace. I tady samozřejmě platí „něco 

za něco“. Záleží na tom, jakou tiskovou technologii použí-

váte. Každý inkoust má svoji vlastní míru trvanlivosti a 

odolnosti proti oděru. Osobně tuto variantu doporučuji pro 

krátkodobé aplikace, bleskové kampaně a při zakázkách, 

které vyžadují velkou rychlost zpracování s požadovanou 

trvanlivostí 3–6 měsíců. V tomto segmentu jednoznačně 

volím produkty Neschen Print’n’Walk.

proč používat v kategorii „polep bez 
lamina“ právě materiály neschen?
Protože certifikace „protiskluzu“ je platná včetně potisku. 

Tedy i pro solventní, latexové a UV inkousty. To je opravdu 

velká přidaná hodnota. Na trhu se často objevují mate-

riály, které tento bonus nemají, a když jsou potištěny, jejich 

certifikace v podstatě ztrácí platnost. To se vám s produkty 

Neschen nikdy nestane. 

Jaké typy Fólie nabízíme v této kategorii?
Neschen UV dot Print’n’Walk – bílá satinová fólie s bodo-

vým lepidlem Easy Dot.

 ○ Neschen UV dot Print’n’Walk transparent – čirá satinová 

fólie s bodovým lepidlem Easy Dot.

 ○ Neschen UV Print’n’Walk Power-Tack – bílá satinová fólie 

s lepidlem Power Tack.

 ○ Neschen Solvoprint dot Print’n’Walk R10 – bílá satinová 

fólie se strukturou pláství a s bodovým lepidlem Easy 

Dot, jež si zaslouží podrobnější představení.

v čem Je neschen solvoprint print’n’Walk 
r10 unikátní?
Tento materiál se dodává nejen v klasickém bílém prove-

dení, ale také ve dvou barevných verzích – žluté a červené. 

1) Výhodou 
ustálených značek 
a symbolů je jejich 

srozumitelnost. 
Nemusíme umět  

španělsky, abychom 
pochopili, že 

máme dodržovat 
bezpečnou 
vzdálenost. 1
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Výrazně to prodlužuje „stálobarevnost“. Fólie je ideální pře-

devším pro vymezení prostor, pro různé značky s krátkým 

a jasným sdělením. Potiskne se černě nebo bíle a je hotovo. 

Výsledný polep pak vydrží déle, protože probarvená fólie se 

prostě „neošlape“.

na podlahu s laminem
Někdy je třeba použít osvědčenou tradiční techniku potisku 

fólie a následné laminace. Zpracování trvá déle, ale delší je 

i trvanlivost. Na výběr je několik typů lamin s životností 

až jeden rok a různými stupni „protiskluznosti“. U dlouho-

dobých typů aplikací doporučuji používat kombinace ga-

rantované výrobcem. U krátkodobých pak využít naši řadu 

„Profit“. Je potřeba se vždy zamyslet, do jakého prostoru je 

grafika určena.

co doporučuJeme v této kategorii?
 ○ Neschen Filmolux FGS – mimořádně odolná laminace s 

životností až jeden rok.

 ○ Profit Floor Lam 100 – ekonomická verze pro krátkodobé 

aplikace.

na co si dát neJvětší pozor při aplikaci 
podlahové graFiky?
Podklad musí být vždy řádně očištěn. Doporučujeme pou-

žití izopropylalkoholu. Nikdy neaplikujte grafiku zároveň 

s hranou dlažby. Pod okraj fólie se tak mnohem snadněji 

dostanou nečistoty a ta se začne odlepovat. Odlepení hrozí 

také aplikacím s ostrými rohy, čím více jsou zaoblené, tím 

lépe. Dá se říct, že ideální tvar pro podlahovou grafiku je 

kruh, a pokud to není možné, alespoň oblé tvary. 

vážně se dá na podlahu použít i lepidlo 
easy dot?
Ano je to možné. Výrobce tento postup otestoval a použití 

lepidla Easy Dot garantuje. Obecně převládá mýtus, že fólie 

musí na podlaze extrémně držet. Jenže co když ji chcete po 

skončení kampaně sejmout? Je třeba myslet i na tuto fázi 

zakázky, takže doporučuji použít na běžných površích sní-

matelná, popřípadě jednoduše odstranitelná lepidla. Pouze 

pokud je podklad problematický – hrubý, porézní apod. – je 

na řadě lepidlo High-Tack. c

mATerIÁlY

řEŠEní pRO pODLAHOvOu gRAfIku

4) …a červeném 
provedení

2) Strukturovanou 
barevnou fólii 
stačí potisknout 
černě nebo bíle 
a podlahové značení  
je hotovo

3) Probarvený 
Neschen Solvoprint 
Print’n’Walk R10 se 
strukturou pláství 
a lepidlem Easy Dot 
se  dodává také ve 
žlutém…

2

3

4
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mATerIÁlY  
EASy DOT S BODOvým LEpIDLEm pRO SnADnOu ApLIkAcI A ODSTRAnění – II. pOkRAčOvání

neschen solvoprint easy dot Whiteout
Jde o 100 mic silnou, monomericky měkčenou PVC fólii 

s vyšší opacitou. Lepidlo je standardní (tedy permanentní) 

easy dot, avšak díky způsobu jeho nanesení v jednotlivých 

bodech je materiál aplikovatelný na různorodé povrchy bez 

vzniku bublin. Uplatnění nalezne zejména v oblasti podla-

hové grafiky a výstavnictví.

Pro podlahovou grafiku lze fólii zkombinovat s protisklu-

zovou laminací, například Neschen easy clear sand pro 

až šesti měsíční aplikace, a využít vyšší opacity tohoto 

materiálu v případě barevně nejednotných podkladů (napří-

klad šachovnicová dlažba), které by mohly obyčejnou fólií 

prosvítat.

Za normálních okolností laminování easy dot materiálů pří-

liš nedoporučujeme, protože bodově nanesené lepidlo vytvá-

ří na povrchu filmu jemnou strukturu, a tak při laminaci 

dochází k výraznějšímu silveringu. Pro podlahovou grafiku, 

kde se bavíme o pohledové vzdálenosti zaručeně větší než 

1,5 metru a kde textura ochranné laminace silvering zamas-

kuje, to však při použití kvalitního laminátoru není problém.

Tento materiál si najde cestu také na výlohy, kde oceníte niž-

ší průsvitnost vzhledem k místním světelným podmínkám.

neschen solvoprint easy dot 180
V tomto případě navíc dosahujeme vyšší opacity materiálu 

zvětšenou tloušťkou PVC filmu. Celých 180 mic silné PVC 

vytváří velmi neprůhlednou vrstvu pro zamaskování staré 

Originální 
neschen easy dot 
20× jinak 
V první části našeho přehledu originálních materiálů s bodovým lepidlem jsme si vysvětlili obecné výhody 
práce s easy doty od Neschenu a v čem spočívá jejich technologický náskok oproti zbytku trhu. Pozornému 
čtenáři jistě neujde, že v minulém čísle HSWinfo bylo v nadpisu článku o easy dotech „19× jinak“ a nyní 
titulek uvádí „20× jinak“. 

Ujišťuji vás, že nejde o chybu. Od vydání minulého článku 

totiž opět jeden materiál přibyl. Od samého začátku jsme se 

v Neschenu rozhodli vyvíjet materiály s označením „easy 

to apply–easy to remove“ s cílem vytvořit „jednu velkou 

rodinu“. A jako každá správná rodina i ta naše se neustále 

posouvá vpřed, větví se a rozrůstá.

V dnešním díle bych rád navázal na předchozí článek a před-

stavil vám dva Neschen easy dot materiály s vyšší kryvostí. 

Té není dosaženo použitím šedého lepidla, ale větším množ-

stvím bílého pigmentu ve hmotě PVC filmu. Pokud bychom 

použili šedé lepidlo, výsledkem by byla standardní fólie 

s šedými puntíky lepidla a v prostoru mezi jednotlivými 

body by se materiál choval jako jakýkoli jiný.

V nabídce Neschen easy dot máme dva materiály s vyšší 

kryvostí.

richard bachora | export sales manager Neschen Coating GmbH | r.bachora@neschen.de

1) Solvoprint easy dot 
180, wall-tattoo retail 

design, Valletta, Malta

2) Solvoprint easy 
dot whiteout, 

reklamní kampaň na 
tmavě šedé fasádě 
obchodního domu, 

Soul, Jižní Korea 2

1
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mATerIÁlY

EASy DOT S BODOvým LEpIDLEm – II. pOkRAčOvání

doporučujeme používat profily s nižšími teplotami, než je 

pro tyto stroje obvyklé, a především vždy používat navíječ. 

Předejde se tak možnému „tunýlkování“ neboli zvedání PVC 

filmu od podkladového papíru v důsledku náročné dráhy 

vedení materiálu strojem.

V příštím díle se podíváme na podlahové fólie na bázi easy 

dot technologie. Bez nutnosti laminace. c

3) Solvoprint easy dot 
whiteout, reklamní 
kampaň na výloze 
čerpací stanice 
v průběhu mistrovství 
světa ve fotbale, 
Reykjavík, Island

5) Solvoprint easy dot 
whiteout, reklamní 
kampaň na výloze 
restaurace v průběhu 
mistrovství světa ve 
fotbale, Reykjavík, 
Island

4) Solvoprint easy 
dot 180 se uplatní na 
stěnách galerie…

6) …i obchodu 
s oblečením

grafiky nebo ho lze podobně jako solvoprit easy dot white-

out použít na podlahu. Stejně tak je tento materiál vhodný 

k výrobě wall-tattoo.

V praxi jsme se například setkali s aplikací, kdy dánský 

řetězec supermarketů používal solvoprint easy dot 180 tak, 

že vždy lepil novou reklamní grafiku přímo na starou, třeba 

čtyři nebo pět kampaní za sebou, a až následně odstranil 

všechny vrstvy najednou.

Kromě zvýšené opacity je velkou výhodou tohoto silného 

materiálu také jeho snadná aplikace. Na pohodlné lepení 

easy dot tiskových materiálů jsme si již zvykli, ale kombi-

nace bodově naneseného lepidla s takto silným PVC filmem 

dělá ze solvoprint easy dot 180 ten nejjednodušeji apliko-

vatelný materiál na světě. To oceníte zejména při práci 

s většími formáty.

Oba výše uvedené materiály lze potisknout eco solventní-

mi, latexovými a UV vytvrzovanými inkousty. V případě 

potisku materiálu easy dot 180 na HP latexových tiskárnách 

3

5

6
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Náš obor charakterizuje vysoký stupeň digitalizace. Přesto k ní mají stále některé části našeho 
podnikání velmi daleko. V době vysokého tlaku na cenu stále provádíme podstatnou část získávání 
a zadávání zakázek stejným způsobem jako před mnoha lety. Způsobem, který je v dnešní době 
nákladný a pomalý. 

marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Modernější cestou je Web-to-Print, služba, 

která zjednodušuje a zrychluje celý proces 

získávání a realizace zakázek. Web-to-Print je 

e-commerce v tiskových službách. I přesto, že 

v tiskovém průmyslu jde o jednoznačný trend, 

ve velkoformátovém tisku na své prosazení 

stále spíše čeká. 

síla tradice a chyběJící řešení
Důvodem je síla tradičního způsobu, jak 

tiskové služby nabízet, a nedostupnost řešení 

Durst SmartShop
nová cesta k zákazníkům

1) SmartShop nabízí 
prémiové řešení 
pro zákaznickou 

úpravu produktů 
velkoformátového 

tisku

2)–5) Pro ověření 
kvality návrhu lze 

využít funkci mock-
up a prohlédnout si 
produkt v reálném 
prostředí, ať už jde 
o návrh čalounění, 

tapet, oděvů, závěsů, 
nebo jakýchkoli 
jiných produktů

1

2
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pŘedSTAvujeme

E-cOmmERcE v TISkOvýcH SLužBácH

šité ho na míru velkoformátovému tisku. V této oblasti byli zákazníci, 

kteří chtěli využívat Web-to-Print, odkázáni buď na vlastní řešení, nebo 

na univerzální produkty, které nezohledňovaly specifika našeho odvětví.

Web-to-print pro 21. století
Durst SmartShop přináší změnu. Je to velmi vyspělý Web-to-Print systém, 

který vyvinula společnost Durst, známá svými špičkovými digitálními 

tiskárnami. SmartShop nabízí prémiové řešení pro zákaznickou úpravu 

produktů velkoformátového tisku. Společně se Smart Editorem umožňuje 

produkty navrhovat a upravovat a zároveň si je v reálném čase prohlížet. 

Vedle úplně svobodného prostoru pro návrh produktu můžete svým 

klientům připravit šablony, jež mohou personalizovat např. přidáním 

textu nebo loga. Pro ověření kvality návrhu může váš klient využít tzv. 

mock-up funkci, tzn. prohlédnout si produkt v reálném prostředí. Tisková 

data jsou následně automaticky zaslána do výroby. 

hlavní výhody smartshopu
 ○ 24/7 – vašim klientům jste k dispozici 

neustále, mají také stálý přístup k infor-

macím o dodacích lhůtách, skladových 

zásobách atd.

 ○ Vyšší prodeje – automatizovaný proces 

a větší škála dostupných produktů zvýší 

vaše prodeje.

 ○ Optimalizace dodavatelského řetězce – jed-

nodušší přístup klientů k vašim produktům 

vám pomůže zlepšit fungování dodavatel-

ského řetězce, např. zjednodušit příchozí 

objednávky a vylepšit procesy.

 ○ Lepší komunikace – SmartShop je přehled-

ná platforma pro komunikaci s vašimi kli-

enty, předchází nedorozuměním a omezuje 

chyby.

 ○ Maximální konverze – integrovaná marke-

tingová analýza a další podpůrné nástroje 

pomáhají zvýšit váš konverzní poměr.

 ○ Rychlejší odezva – jednoduchá administra-

ce znamená, že můžete kdykoli okamžitě 

provádět změny svých produktů a reagovat 

tak na nejnovější trendy.

 ○ Brána do digitální produkce – zajišťujeme 

hladkou integraci s Durst Workflow nebo 

vaším vlastním produkčním prostředím.

 ○ Úplný servis – jsme s vámi při plánování 

vašeho e-byznysu, jeho změnách a spuštění 

e-shopu.

 ○ Vytváření nezávislých sekcí pro různé cílo-

vé skupiny klientů – SmartShop umožňuje 

oslovit přímo různé cílové skupiny, např. 

pro franšízu můžete nabídnout různé pro-

dukty podle lokality. c

4.0

24/7

Více informací najdete na 

https://durst-professional-services.com/en/smart-shop

3

5
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TIp NA výleT 
JIžní TyROLSkO

LED diodami, které v noci mění barvu stejně jako pixely 

v digitálním tisku. Pixelovaná fasáda nového sídla odkazuje 

na odbornost společnosti ve světě digitálního zobrazování 

od zpracování obrazových dat a tisku až po konečný výstup. 

Fasáda vyvolává také dojem rozšiřujícího se vodního toku, 

který evokuje schopnost Durstu působit na různých trzích 

a v různých odvětvích. 

Durst se ročně účastní více než dvaceti různých veletrhů po 

Durst, messner 
a Lumen

Společnost Durst byla založena před více něž 80 lety a s příchodem nového milénia a počátkem digitální 
éry tisku se dokázala vyprofilovat ve světového lídra trhu. Firma ctí trvalé hodnoty, investuje do vývoje 
a udává trend v ekologických aspektech výroby digitálních tiskáren. 

Naše spolupráce s Durstem začala v roce 2000. Od té doby 

jezdím pravidelně do jižního Tyrolska, do Brixenu, kde sídlí 

hlavní výrobní závod, vedení společnosti a nově také nej-

větší zákaznické centrum a showroom digitálních tiskáren 

na světě. Díky Durstu jsem měl možnost podívat se i na zají-

mavá místa, k jejichž návštěvě bych vás, budete-li v Brixenu 

nebo okolí, rád pozval.

brixen, durst cec 
V dubnu 2019 otevřel Durst v Brixenu novou futuristickou 

budovu, kde sídlí vedení společnosti a zákaznické centrum 

CEC (Customer Experience Center) – největší democentrum 

digitálních tiskáren na světě – s plochou více něž 5000 m2. 

Idea budovy a její ikonický design byly poprvé představeny 

před více než 50 lety, tehdy se však stavba nerealizovala. 

Do současného vzhledu ji dotvořilo architektonické studio 

Monovolume z Bolzana. Budova připomíná plovoucí „křídlo“ 

se šestipodlažní věží a tvoří dominantu Brixenu, viditelnou 

z hlavní dálnice A22, spojující sever Itálie s jihem. Plášť 

budovy z hliníkového kompozitu má 850 oken lemovaných 

david hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz

Messnerovo 
horské muzeum, 

unikátní moderní 
betonová budova 

od architekty 
Zahy Hadid, je 

věnováno vývoji 
vysokohorského 

lezení a výstupům, 
které Messner 

realizoval

Lumen – Muzeum 
horské fotografie 

nabízí  úžasnou 
podívanou

Fasáda nové budovy 
Durstu připomíná 

rozšiřující se vodní 
tok

2

3

1



TIp NA výleT

JIžní TyROLSkO

HSWINFO ZÁŘÍ 2020      27

příjemné vidět v muzeu i „českou stopu“ v podobě videa 

Adama Ondry z jeho výstupu na El Capitan. Prohlídka 

muzea trvá zhruba hodinu a potěší i nádhernými výhledy 

na vrcholy Dolomit.

kronplatz, muzeum lumen
Necelých 300 metrů od Messnerova muzea najdete další 

místo, které stojí za návštěvu: Lumen – Muzeum horské 

fotografie. Bylo otevřeno v prosinci 2018 v místě původní 

horní stanice lanovky Kronplatz Plan de Corones 2275 m. 

Jde o unikátní prosvětlenou budovu s výstavní plochou přes 

1800 m2, věnovanou historii a současnosti horské fotografie. 

Expozice Lumiére – začátky horské fotografie představu-

je staré fotoaparáty o hmotnosti až 250 kg, které museli 

horolezci po částech vynášet na vrchol, aby mohli fotografie 

horských masivů pořídit. Pro děti je v muzeu i temná komo-

ra s ukázkou celého původního chemického procesu výroby 

fotografií včetně jejich vyvolávání a zvětšování. V moderní 

části věnované digitální fotografii, pixelům a „jedničkám 

a nulám“ se dozvíte, z kolika komponentů je složen digitální 

fotoaparát a jak fungují procesory v dnešních fotoaparátech 

i mobilních telefonech. V expozici věnované 3D zobrazování 

si můžete prohlédnout se speciálními brýlemi řešení Durstu 

a „proletět“ se nad vrcholem Kronplatzu díky panoramatic-

kému pohledu Eagle’s Point of View 360°. Takový pohled na 

údolí zažívají paraglideři, kterých potkáte na vrcholu také 

plno. Zrcadlová místnost o ploše 300 m2 umožní vyzkoušet 

si, zda budete mít závrať nebo ne. V partnerské expozici 

značky Red Bull jsou k vidění ty nejlepší adrenalinové 

fotografie Illume. Vrcholem návštěvy je „závěrka“ – origi-

nální architektonický prvek vybudovaný v místě původní 

horní stanice kabinové lanovky na Kronplatz z roku 1963. 

V místnosti, která slouží pro prezentace, uvidíte film, v jehož 

závěru se otevře okno v podobě asi šestimetrového modelu 

závěrky fotoaparátu a nabídne dechberoucí pohled na celé 

údolí. Součástí budovy je i výborná restaurace s tyrolskou 

kuchyní AlpiNN. Budete-li poblíž, určitě se sem zajeďte 

podívat.  c

celém světě. Ty však stále více ztrácejí svou váhu, a proto 

se v Durstu rozhodli vybudovat přímo vedle své továrny 

největší zákaznické centrum digitálního tisku na světě. 

Můžete se zde podívat na nejnovější představitele digitál-

ních tiskáren pro velkoformátovou grafiku širokých až pět 

metrů nebo hybridní modely zastoupené zejména novou 

řadou P5, stejně jako na tiskárny Tau určené k tisku obalů 

a etiket, tiskárny Alpha k potisku textilu nebo tiskárny 

Gamma k potisku keramiky. Najdete zde i speciální stroje, 

jež tisknou na reflexní fólie k výrobě dopravních značek. 

Zákaznické centrum Durstu určitě stojí za návštěvu. Kance-

láře poskytují zaměstnancům moderní pracovní prostředí, 

democentrum přímo sousedí s výrobní halou a jeho součástí 

je i příjemný bar pro neformální setkání. To vše v objetí 

vrcholů krásných Dolomit.

ikona horolezectví
Region Jižního Tyrolska je spjat s horami a další dvě zají-

mavá místa souvisí s rodákem z Brixenu a světovou ikonou 

horolezectví, dnes již pětasedmdesátiletým Reinholdem 

Messnerem, který jako první na světě zdolal všech 14 osmi-

tisícovek a jako první také sám bez kyslíkového přístroje 

vystoupil na Mount Everest. Dnes žije na svém hradě Juval, 

nedaleko Bolzana, dbá na 100% energetickou i potravinovou 

soběstačnost a nadále inspiruje a ovlivňuje miliony lidí na 

celém světě. Zhruba 30 minut jízdy od Brixenu najdete ve 

výšce 2275 metrů nad mořem na vrcholu masivu Kronplatz 

dvě úžasné budovy, kde – pokud je navštívíte – pochopíte 

jejich spojení s Reinholdem Messnerem i Durstem. 

kronplatz, mmm corones
První stavbou je Messnerovo horské muzeum (Messner 

Mountain Museum) MMM Corones. Unikátní moderní 

betonová budova od architekty Zahy Hadid je věnována 

vývoji vysokohorského lezení a výstupům, které Messner 

realizoval, a ukazuje 250 let historie a vývoje výškového ho-

rolezectví. V němém úžasu budete sledovat vybavení, které 

první horolezci používali a jež v dnešním kontextu působí 

až úsměvně. O to větší respekt si jejich výkony zaslou ží. Je 

4) Vybavení, které první 
horolezci používali, 
může dnes působit až 
úsměvně

5) Expozice Lumiére 
představuje 
staré fotoaparáty 
o hmotnosti až 250 kg, 
které museli horolezci 
po částech vynášet 
na vrchol, aby mohli 
fotografie horských 
masivů pořídit

6) a 7) V muzeu Lumen 
se propojuje příběh 
fotografií Reinholda 
Messnera a společnosti 
Durst

8) Šestimetrový model 
závěrky fotoaparátu 
nabídne pohled na celé 
údolí
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O tiskárnách HP Latex R a HP Stitch jsme 
v našem časopise už několikrát podrobně 
psali. Díky kvalitě tisku, produktivitě a eko-
logickému přínosu jsou oblíbené i v zahrani-
čí.  Společnost Creative Graphics Services, 
americký specialista na velkoformátovou 
grafiku, rozšířila své možnosti tisku a inves-
tovala do tří nových tiskáren HP Latex 
R2000 Plus a sublimační tiskárny HP Stitch. 

V rámci uvolňování bezpečnostních opatření 

během pokračující pandemie se CGS rozhodla 

vybavit místní podniky, komunity a nemoc-

nice značením, které usnadňuje orientaci, 

vyznačuje prostory s ohledem na sociální 

odstup a informuje o zásadách dodržování 

bezpečnostních a zdravotních opatření. Mezi 

nejčastější aplikace patří grafika na dělicí 

příčky, podlahy, samolepky na okna nebo 

označení výdejních míst v obchodech.

I když společnost CGS v současnosti pociťuje 

dopad zdravotních opatření, která vedou 

k ruše ní výstav, veletrhů apod., připojila se 

také k trendu poskytovat dekorace a kulisy 

pro exteriérové nebo virtuální akce a konfe-

renční hovory. c

„Erka“ a „stitch“ 
pomáhají v boji 
s koronavirem

Hamburger 
od opičáka

Burger bar Billy Monkey v Digne-les-Bains, 
hlavním městě departementu Alpes-de-Hau-
te-Provence, dostal novou tvář. Postarala 
se o ni francouzská společnost Serigraphie 
de Provence s použitím samolepicích fólií 
značky Mactac. 

Velkoformátová grafika na výloze restaura-

ce nezapře inspiraci džunglí. Barevné listy 

v různých odstínech zelené v kombinaci 

s fólií s efektem pískovaného skla, která byla 

použita na logo, dávají vstupu do restaurace 

moderní a čistý vzhled.

Velkou výhodou tohoto způsobu dekorace 

je zachování dostatku světla, které dopadá 

do interiéru, přestože plochy jsou polepeny 

skutečně velkoryse. 

Restaurace se nachází nedaleko Musée 

Promenade v Geoparku UNESCO Haute-

-Provence, kam se teď asi jen tak nepodíváme, 

více fotografií si však můžete prohlédnout na 

stránkách Mactac Creative Awards, kde pro 

tento projekt můžete také hlasovat. c

Italský výrobce digitálních řezaček Fotoba 
využil období koronavirové pandemie 
k dokončení nových internetových stránek 
a rozšíření řady nabízených produktů. 

Snaha o co nejrychlejší rozřezání potištěného 

materiálu s co nejmenším zasahováním obslu-

hy je dnes ještě aktuálnější než v předchozích 

letech. Fotoba nabízí celou řadu modelů od 

nových ekonomických řezaček XLE, které 

mají jen základní funkce, ale jsou cenově 

nejdostupnější, po plně automatické řady 

XLD 170, jež mohou být rozšířeny o jumbo 

odví ječe nebo doplněny přesnými funkcemi 

pro výrobu tapet, navíjení hotových rolí mate-

riálu nebo vybaveny noži na řezání textilu. 

Takto vybavené řezačky se skvěle uplatní 

u dnes velmi populárních sublimačních tiská-

ren HP Stitch při výrobě vlajek nebo reklam-

ních polštářů i jako součást automatických 

linek s tiskárnami Canon Colorado nebo HP 

PageWide. Možnosti řezaček Fotoba si nejlépe 

vyzkoušíte na vlastní zakázce. Máte-li zájem, 

kontaktujte nás na techno@hsw.cz. Zajistíme 

pro vás virtuální demo, odešleme váš potiště-

ný materiál přímo do společnosti Fotoba, kde 

on-line uvidíte, kolik času zabere příprava či 

rozřezání konkrétní zakázky. 

Pomůžeme vám s kalkulací návratnosti 

investice nebo s financováním či využitím 

některého z dotačních titulů vhodných pro 

automatizaci. Fotoba nabízí řešení pro různé 

aplikace a produkty, inspirujte se a podívejte 

se na některá videa na https://www.fotoba.

com/documentation/special-applications/. c

fotoba a novinky 
v automatickém 
řezání



Novinku od Neschenu uvítají nejen signma-
keři, ale také umělci, galerie a muzea.

Již celá desetiletí jsou montážní fólie gudy® 

synonymem pohodlného a vysoce kvalitního 

lepení. Od špičkové montáže fotografií a tisků 

až po reklamu v místě prodeje nebo průmys-

lové aplikace – s oboustranně lepicími fóliemi 

gudy® dosáhnete vynikajících výsledků, ať 

už zvolíte ruční, nebo strojovou aplikaci 

pomocí laminátoru. Nová neprůhledná gudy® 

808 PP opaque nabízí řešení pro situace, kdy 

je třeba zachovat věrné podání barev výtisků 

určených na tmavý podklad. S výhodou se dá 

využít i pro aplikaci na desky, které už byly 

použité, jejichž povrch není barevně jednolitý 

a pod novou grafikou by mohl prosvítat.

Gudy® 808 PP opaque je vynikající pro vysoce 

kvalitní laminování digitálních nebo analogo-

vých tisků za studena na obzvláště tmavých 

deskových materiálech, jako je Kapa®color, 

hliník nebo jiné běžné desky.

Zcela neprůhledná oboustranka je ideální 

pro výrobu samolepicích desek, kde by neměl 

podklad prosvítat, ale také pro obzvláště 

hladké černobílé a barevné grafiky a foto-

grafie tištěné na papíru nebo materiálech na 

bázi filmu. S maximální šířkou 160 cm je gudy® 

808 PP opaque vhodná pro montáž velkofor-

mátových tisků a splňuje rostoucí požadavky 

trhu na větší šířky oboustranně lepicích 

fólií. Univerzálnost a snadná manipulace 

činí z gudy® 808 PP opaque vysoce kvalitní 

montážní řešení pro mnoho trhů, od signage 

aplikací až po oblast uměleckých tisků. c
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nová neprůhledná 
gudy® 808 pp opaquenová tiskárna 

HydroSpeed s vodou 
ředitelnými inkousty 
a vysokým výkonem

Signracer uvedl zcela novou řadu digitálních 
tiskáren HydroSpeed, které používají vodou 
ředitelné inkousty.

Základní model tiskne v šíři 180 cm s rychlostí 

až 130 m2/hod. a používá dvě tiskové hlavy 

Kyocera. Výkonnější model HydroSpeed + 

je osazen čtyřmi tiskovými hlavami, vyu-

žívá lineární magnetický pohon a nabízí 

větší tiskovou šíři 190 cm a vyšší výkon až 

320 m2/hod. Nejvýkonnější model HydroSpeed 

Turbo využívá osm tiskových hlav Kyocera, 

nabízí maximální tiskový výkon 520 m2/hod. 

při tiskové šíři 195 cm. Velmi zajímavá je 

nízká spotřeba inkoustu (5–7 ml/m2), vysoká 

odolnost a vysoká kvalita tisku. Tiskárna 

je vhodná pro tisk plakátů, billboardů nebo 

tapet. Tiskárny je možné doplnit a rozšířit 

i o automatickou řezací linku Fotoba a zajistit 

si tak zcela automatický provoz.c

Na tom přece není nic překvapivého, řeknete 
si. Nebylo by – kdyby šlo o člověka. Jenže my 
se bavíme o stolovém plotru značky Zünd, 
a to už začíná být zajímavější.

Tenhle senior pracuje ve firmě Graphics Box 

ve Velké Británii a pořád podává skvělý výkon. 

Nese označení Zünd P-1200 a nainstalován byl 

v srpnu 1990.

Graphics Box je rodinná firma se sídlem 

v srdci Londýna a již více než 35 let poskytuje 

řadu služeb, včetně velkoformátového tisku, 

řezané grafiky, výroby plastických písmen 

a displej systémů.

V 90. letech vyhovoval Zünd P-1200 potře-

bám společnosti lépe než jakýkoli jiný stroj 

a za 30 let, co je v provozu, své majitele nikdy 

nezklamal. Je to však i jejich zásluha – vždy se 

starali, aby plotr běžel na svůj optimální vý-

kon, a po celou dobu měli uzavřenou servisní 

smlouvu se společností Zünd UK.

Dlouhověkost tohoto zařízení svědčí o bez-

konkurenční kvalitě, spolehlivé konstrukci 

a precizním zpracování plotrů Zünd. Je jisté, 

že až tento letitý model doslouží, nahradí jej 

plotr nové řady stejné značky. c

Třicátník ve skvělé 
kondici



 Dokonalá reprodukce a shoda barev

 Snadná opakovatelnost zakázek, dodržení původní barevnosti, přizpůsobení barvám originálního tisku

 Vysoká kvalita tisku v rychlých tiskových módech

 Uživatelská jednoduchost a snadná údržba, výměna tiskových hlav operátorem

 Možnost tisknout přímo na textil nebo na transferový papír

 Pro více informací o tiskárnách HP Stitch nebo prezentaci se obracejte na techno@hsw.cz

 Vzorník materiálů Pongs pro sublimaci objednávejte na produkt@hsw.cz

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701–2, prodej@hsw.cz, www.hsw.cz

OBJEVTE POTISK TEXTILU
tiskárny HP Stitch s vodou ředitelnými inkousty  

HP Stitch S500 najdete v showroomu HSW Signall, modely S300 a S1000 si můžete prohlédnout ve virtuálním showroomu HP

...víme jak


