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Kompletní celopolepy dopravních prostředků kladou vysoké nároky na použité fólie. Vyžadují flexibilní 
materiály, se kterými se snadno pracuje a které zároveň dobře drží na komplikovaných površích. Nová 
řada litých fólií Mactac ColourWrap tyto požadavky s přehledem splňuje, a navíc nabízí škálu padesáti 
barev a povrchů, vysokou odolnost a luxusní vzhled.

Vlastnosti
 80µm litá fólie pro polep 3D povrchů 
 trvanlivost až osm let
 krásný lesk a jednolitý povrch – varianta lesklá, matná, lesklá metalická, matná metalická
 repoziční čiré bubble free lepidlo na bázi solventu
 šířka 152 cm, návin 25 m

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

Mactac ColourWrap
pro kompletní 3D polepy aut   

...víme jak
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Letos slavím své malé soukromé výročí. V HSW Signall 

pracuji právě dvacet let. Když se ohlížím zpět, vidím, že se 

změnila, nebo dokonce úplně převrátila spousta věcí. Větši-

na našeho obchodu byla před dvaceti lety založena na něko-

lika málo řadách řezacích fólií, dvou typech desek a jednom 

typu orientačního systému. Nyní máme 36 řad řezacích 

fólií, 26 základních skupin desek (plus pár desítek specialit) 

a k tomu mimo jiné přibyly stovky materiálů určených pro 

digitální tisk. O desítkách nových typů tiskových a s tis-

kem souvisejících technologií ani nemluvím. Radikálně se 

změnilo hodně dalších věcí – internet, způsoby komunikace 

a třeba i podíl reklamy na televizním vysílání. Přesto však 

pár věcí zůstalo úplně stejných jako kdysi. Obvykle se týkají 

lidské práce. Dobře nalepit fólii na auto nebo aplikovat tape-

tu na zeď je stejná výzva nyní jako před dvaceti lety. Sice 

přibylo mnoho materiálů, jako jsou bubble free fólie na auta 

nebo samolepicí tapety, které práci usnadní, ale stále je 

potřeba značné zručnosti a zkušeností pro jejich správnou 

aplikaci. Obrovský výběr má totiž i své nevýhody. Kdysi se 

používal k tapetování jeden materiál a jedno lepidlo. Když 

jste se naučili s ním, zvládli jste každou zakázku. V dneš-

ní době existuje mnoho typů tapet z různých materiálů 

a mnoho lepidel, jejichž kombinací vznikají desítky možných 

variant a není vždy úplně jednoduché zvolit správný postup 

práce. Proto je dnes možná více než jindy důležité získávat 

praktické zkušenosti a dovednosti. K tomu vám mají pomoci 

i naše akce nebo články. Připravili jsme například dvoustup-

ňové školení celopolepu automobilů běžnými barevnými 

i potištěnými fóliemi, které proběhne 25.–26. září. Pokud 

používáte samolepicí WallWrap fólie, nepřeskočte stranu 20, 

kde se dozvíte o mnoha úskalích jejich lepení. Na říjen chys-

táme také speciální školení zaměřené na automatizované 

formátování ve firmě Zünd a další akce, o nichž vás budeme 

průběžně informovat.
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veleTrHY A výSTAvY 
nEjVěTší TExTILní VELETRH

Veletrh ITMA se koná jednou za čtyři roky a je to nejdůležitější světová přehlídka technologií pro textilní 

průmysl. Letos jste tu poprvé mohli najít digitální technologie soustředěné do jednoho sektoru. O čem to 

svědčí?

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

Pro pochopení zájmu textilního průmyslu o digitalizaci 

nejenom procesů, ale i výroby musíme krátce popsat situaci 

na trhu. Na konci 20. století se celosvětové výrobní kapacity 

přesunuly do asijských zemí, kde se díky nízkým nákladům 

na pracovní sílu a mnohem benevolentnějším či zcela ab-

sentujícím environmentálním či bezpečnostním předpisům 

dostaly výrobní náklady na zlomek výdajů vyspělých zemí 

Západu.

Textilní průmysl v Evropě a Severní Americe prakticky 

zkolaboval. Před úplným zánikem ho zachránil segment 

technických textilií, který je náročný na technologie 

a kvalitní suroviny. Sem patří i výroba médií pro digitální 

tisk. Nyní ale nastává druhé kolo zpomalení, kdy se na trh 

dostává i toto zboží z Asie v akceptovatelné kvalitě za velmi 

výhodných cenových podmínek. Navíc se začalo projevovat 

ochlazení trhu v Evropě a první dopady poklesu poptávky 

se podle sdělení Asociace textilního a kožedělného průmys-

lu ČR projevily i u našich firem.

ZMěnA PřÍSTuPu
Zásadní změna není technologická, ale generační. Stá-

le větší vliv na trh mají příslušníci generace mileniálů 

a generace Z. Ti jsou jako spotřebitelé zvyklí nakupovat 

Do jaké míry se 
digitalizuje textilní 
průmysl?

Nejvýznamnější 

veletrh technologií 

pro textilní 

průmysl letos 

hostilo výstaviště 

v Barceloně

Digitální tisk 

umožňuje vyrábět 

oděvy lokálně 

a ekologicky podle 

požadavků nové 

generace zákazníků

veleTrHY A výSTAvY 
ITMA 2019
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online a neváhají zaplatit více za produkt, který byl vyroben 

podle jejich etického přesvědčení – ekologicky, lokálně, bez 

zneužívání dětské práce. To všechno digitálně potištěná 

móda splňuje.

Jeden z vystavovatelů Jason Adams, prezident společnosti 

Lectra z USA, uvedl mimo jiné: „Digitalizace dodavatelského 

řetězce pomáhá společnostem dosahovat značných zisků 

a zvyšovat produktivitu prostřednictvím vylepšené organi-

zace a agility výroby. Tato praxe také umožňuje dosáhnout 

vyšší efektivnosti, a tím nejenom splňuje očekávání zákaz-

níků, ale i posiluje obchodní procesy i v jiných oblastech.“

DuRST JE LÍDREM TRHu
Kromě nové generace textilních tiskáren Alpha 330 s pig-

mentovými inkousty jsme na stánku skupiny Durst mohli 

vidět prezentaci softwarových řešení s akcentováním 

funkcionality pro textilní průmysl. Součástí SW Durst 

mohou být speciální textilní nadstavby, které umožní oděv-

ním návrhářům ve 3D prostředí nasimulovat a „obléknout“ 

počítačovou postavu. Tyto virtuální modely jsou nazývány 

Avatar. Oblečenou postavu lze pak umístit před libovolné 

pozadí nebo do prostředí v interiéru či exteriéru a vytvá-

řet povedené vizualizace. Lze ji otáčet, měnit apod. Stejný 

dekor, který má Avatar na sobě, je možné následně připravit 

pro tisk v tiskovém workflow. Je to velmi efektivní nástroj 

nejenom pro výrobu, ale samozřejmě i pro modul online ob-

chodu, který je možnou součástí softwarového ekosystému 

od společnosti Durst.

ZünD SI PORADÍ
Na stánku společnosti Zünd bylo možné vidět vystřihování 

dílů z textilu laserem a kolečkovým nožem pro řezání tex-

tilu Driven Rotary Tool. Pro zvýšení efektivity byl stolový 

plotr vybaven odvíjecí jednotkou Cradle Feeder pro velké 

role textilu. Vysoké efektivity bylo dosaženo také snímáním 

celé pracovní plochy pomocí OCC kamery umístěné nad 

stolem. Pro odborníky z textilního průmyslu bylo rovněž 

zajímavé sledovat, jak lze pomocí softwaru efektivně řešit 

umístění jednotlivých střihových dílů na roli textilu.

SOFTWAROvé náSTROJE
Zřejmě nejdále se s komfortem softwarového řešení dostal 

Durst. Pro stávající uživatele je však k dispozici hned 

několik dalších řešení. Výrobci tiskových softwarů si jsou 

vědomi potenciálu textilní výroby, takže kromě speciálních 

textilních verzí oblíbených tiskových programů je k dispozi-

ci i doplněk od Adobe pro textilní průmysl pro Photoshop. c

Nejnovější model 

tiskárny Durst 

Alpha 330 řady 5

Digitální potisk 

textilu vstupuje 

do každodenního 

života

Zájem o digitální 

výrobu mají i silní 

výrobci textilu 

z Asie

Neodmyslitelnou 

součástí digitálního 

výrobního řetězce 

jsou i plotry Zünd
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SOFTWAre 
Onyx

Onyx 19 je 

v současnosti 

nejlepším řešením 

pro všechny tiskové 

aplikace

Stánek společnosti 

Onyx Graphics na 

veletrhu FESPA 2019

Poslední verze nejoblíbenějšího tiskového softwaru u nás představuje špičkové rip řešení pro 

velkoformátový tisk a také pro workflow tiskového provozu. S nejnovější verzí přicházejí inovativní 

technologie Spark Engine a DeviceLink+.

Verze ONYX 19 přináší nové špičkové technologie, směřující 

ke zvýšení výkonu a větší konzistenci barev. S tímto soft-

warem mohou poskytovatelé velkoformátového tisku směle 

nabízet služby v dalších oblastech tisku, včetně oblasti soft 

signage a potisku textilu.

OHROMuJÍCÍ nOvInKy
Technologie Spark Engine je nová výkonná platforma s po-

kročilými kompresními algoritmy, která zvyšuje rychlost 

ripování až o 400 % a výkon tiskárny až o 200 %. Nová tech-

nologie vykreslování, která je součástí technologie Spark 

Engine, zvyšuje rychlost zpracování úloh vytvořených 

funkcí Job editoru Step & repeat dokonce až o 600 %.

Provedli jsme s novou verzí několik srovnávacích testů, 

které uvedené zvýšení výkonu plně potvrdily, a u počítače 

se slabším hardwarem je dokonce předčily.

Technologie DeviceLink+ je zcela nový systém snadno ovla-

datelných prvků správy barev pro dosažení konzistentní ba-

revnosti bez nutnosti načtení dat z nových vzorkovnic nebo 

použití zařízení k měření barev. Uživatelé ocení možnost 

snadné automatizace color managementu. Systém zajišťuje 

konzistenci barev u výstupů stejného motivu z různých 

tiskových technologií, stejně jako automatické vytváření 

DeviceLink profilů a podporu jejich používání.

Do verze ONYX 19 byly přidány nové tiskové rastry Enhan-

ced Stochastic, Line Stochastic a Screen Stochastik, které 

poskytují vyšší kvalitu tisku.

ONYX 19 je prvním a zatím jediným řešením, které umožňu-

je vytvářet profily technologií iccMAX verze 5, jež zajišťuje 

vysokou přesnost a kvalitu zpracování barev. 

Ve spojení s nejnovějším Adobe PDF Print Engine (APPE) 

5.1 je tento software nejlepším řešením pro všechny tiskové 

aplikace.

nADšEné PřIJETÍ
„Jsme ohromeni reakcí odborné veřejnosti na ONYX 19 

a zpětnou vazbou, kterou jsme získali od představení této 

nové verze na veletrhu FESPA,“ řekl Bryan Manwaring, ře-

ditel produktového marketingu společnosti Onyx Graphics. 

„Zákazníci, kteří viděli technologii Spark Engine při práci, 

oceňují možnost vyšší výrobní kapacity. Technologie Devi-

ceLink+ vytváří nové možnosti, jak dosáhnout vynikajícího 

barevného výstupu. Celý proces nastavení barevnosti lze 

přitom automatizovat pouhým kliknutím na tlačítko,“ dodal 

Bryan Manwaring.

Pro uživatele služby Onyx Advantage je nová verze k dispo-

zici po aktualizaci jejich hardwarového klíče. Ostatní musí 

nejprve tuto službu zakoupit a své licence aktualizovat. c

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

OnYx 19
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partnerství 
přináší ovoce
Spolupráce společností Zünd a MindCUT Studio přináší digitální efektivitu i do textilního průmyslu. 

Švýcarský výrobce špičkových modulárních stolových plotrů a portugalský specialista na software 

předvedli perfektně sladěný systém.

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

Uživatelé stolových plotrů Zünd mohou počítat s vysokou 

efektivitou i při zpracování textilních materiálů. Díky 

spolupráci se společností MindCUT Studio mají k dispozi-

ci vysoce efektivní modulární software pro automatické 

řezání textilu. Spolupráce obou firem trvá již několik let, ale 

v plné síle se projevila na letošním veletrhu ITMA. Textilní 

průmysl totiž začal prahnout po digitálních řešeních. Pro 

úspěšné působení na trhu je dnes totiž nutná flexibilita a co 

nejkratší čas na uvedení výrobku do prodeje.

MindCUT Studio pro Zünd nabízí modulární softwarové 

řešení, které do značné míry automatizuje digitální řezání 

textilií – od diagnostiky materiálů až po vytváření výrob-

ních značek a snadnou separaci vystřižených dílů – v dobře 

navrženém, důkladně integrovaném, komplexním digitál-

ním pracovním postupu.

OvER CuTTER CAMERA JE KLÍčEM
V prvním kroku zachycuje kamerový systém materiál, jeho 

přesnou polohu a rozměry. Nezáleží na tom, zda je tkanina 

vzorovaná, jednobarevná nebo digitálně potištěná. V přípa-

dě tištěných textilních aplikací zachytí systém Over Cutter 

Camera všechny registrační značky současně. Pokud nejsou 

žádné registrační značky k dispozici, může OCC alternativ-

ně zaznamenat polohu dílů na základě tištěných obrysů. 

Jestliže nejsou k dispozici žádná data o řezu, existuje 

možnost vygenerovat je automaticky v aplikaci MindCUT 

Studio. 

PřEDEJÍT CHyBáM
Textilní metráž není nikdy dokonalá. Vždycky se může vy-

skytnout chyba struktury, která konečný výrobek znehod-

notí nebo odsune do nižší kategorie. Využití systému OCC, 

tedy snímání celé pracovní plochy plotru kamerou, umož-

ňuje nejenom efektivně rozmístit jednotlivé díly střihu, ale 

také předem zkontrolovat kvalitu tkaniny, evidovat defekty 

a rozložit jednotlivé části střihu tak, aby se poškozeným 

zónám vyhnuly.

řEšEnÍ nA MÍRu
Výhodou modularity hardwaru i softwaru je možnost nasta-

vit systém podle individuálních potřeb konkrétního zákaz-

níka. Právě na takovéto možnosti řešení na klíč směřovala 

většina dotazů na veletrhu. Přesvědčivým argumentem 

byly úspěchy dosavadních instalací. c

Textilní průmysl 

získal díky spolupráci 

společností Zünd 

a MindCUT Studio 

perfektně sladěný 

systém

Software od MindCUT 

Studio automatizuje 

digitální řezání textilií

Systém také kontroluje 

materiál

Zünd na veletrhu ITMA 

2019
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výSTrOj A výZBrOj
Hp STITCH S1000

vySOKá KvALITA
Tiskárna používá termální hlavy s nativním 

rozlišením 1200 dpi. Výstupy z této tiskárny 

poskytují v oblasti sublimace nejtmavší 

černou barvu spolu s nejširším barevným 

gamutem na trhu. To je záruka zářivějších 

a přesnějších barev a tím i spokojenosti 

zákazníka.

BEZKOnKuREnčnÍ PRODuKTIvITA
Ve srovnání s konkurenčními technologiemi 

nabízí tato tiskárna výrazně vyšší 

produktivitu. Produkční rychlost může být 

až 220 m2/hod., přičemž uvedená maximální 

rychlost tisku se pohybuje na hranici 

350 m2/hod. 

Slogan, s nímž společnost HP přináší na trh vůbec poprvé svou řadu sublimačních tiskáren HP 

Stitch, je velmi výstižný. Tvrdí totiž, že i když v HP sublimaci nevymysleli, podstatně ji vylepšili. 

Můžete sami posoudit, jestli to v případě vlajkové lodi této nové řady platí.

OPAKOvATELnOST
Tiskárna vyniká i díky automatickým 

kontrolním mechanismům, jako je 

kompenzace vypadlé trysky, velmi přesné 

optické měření posuvu média a zabudovaný 

spektrofotometr. U 95 % barev se při 

opakovaných tiscích dosahuje přesnosti 

s odchylkou menší než 1,5 dE.

KOOPERACE BEZ RIZIKA
Přesnost barevného podání díky knihovně 

profilů lze dosáhnout i při souběžném tisku 

na více tiskárnách. To je silný argument pro 

majitele globálních značek, kteří mohou 

využít tiskaře se stejnou technologií pro 

komplexní kampaně v různých regionech.

DLOuHý PROvOZ BEZ DOZORu
Konstrukce tiskárny umožňuje potiskovat 

jak termotransferový papír, tak přímo 

role textilního materiálu. Jejich šířka se 

může pohybovat v rozmezí 635–3200 mm 

a hmotnost do 300 kg. Tiskne se v režimu 

CMYK a pro každou barvu je k dispozici 

10 litrů inkoustu v zásobníku.

SnADná výMěnA TISKOvýCH HLAv
Uživatelé oceňují u termálních hlav HP 

snadnou údržbu. Výměnu nemusí provádět 

servisní technik, obsluha tuto operaci zvládne 

hravě sama. Tisková hlava je chápána jako 

spotřební materiál, stejně jako u latexových 

tiskáren. c

Hp Stitch S1000
David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz



SPORTOvnÍ ODěvy
Jedním z prvních způsobů využití digitálního 

sublimačního velkoformátového tisku byla 

výroba dresů. Moderní funkční tkaniny s ob-

sahem polyesteru ještě více rozšiřují možnosti 

tohoto oboru. Výrobci tak mohou oslovit 

i individuální rekreační sportovce.

MóDA
Sublimaci lze využít nejenom na 100% poly-

ester, ale i na jeho směsi. Tato technologie se 

v módním průmyslu uplatňuje stále častěji. 

Renomované oděvní značky i lokální návrháři 

využívají digitální tisk již dnes a nové, lepší 

možnosti této technologie přispějí k jejímu 

dalšímu rozšiřování.

SOFT SIgnAgE
Sublimace má své uplatnění i v čistě re-

klamním průmyslu. Stále rostoucí poptávka 

po textilních bannerech, výstavních stáncích, 

vlajkách nebo textilních grafikách do prezen-

tačních systémů je zárukou rentability této 

technologie. Toto odvětví stále dynamicky 

roste.

SvěTELná REKLAMA
Prosvětlená textilní grafika se může s klidem 

zařadit do kategorie soft signage a dostupnost 

napínacích rámů s LED prosvětlením umož-

ňuje tiskařům vstoupit do světa světelné 

reklamy bez vysokých investic. Atraktivitu 

tohoto odvětví asi není potřeba zdůrazňovat.

InTERIéROvé DEKORACE
Sublimace poskytuje dlouhodobou životnost 

a stabilitu barev i pro interiérové dekorace. 

Nová tiskárna přináší skutečně stabilní barvy 

pro široké spektrum polyesterových a směso-

vých tkanin a disponuje užitečnou knihovnou 

profilů a nastavení.

POTAHy nA náByTEK
Nápaditý design dokáže z křesel, sedaček 

a různých polstrovaných částí nábytku 

vytvořit originální solitérní prvek interiéru. 

Řada tiskařských firem ve světě kooperuje 

s nábytkáři a nové tiskárny od HP jim mohou 

pomoci rozšířit nabídku a dosáhnout vyšší 

produktivity. c

Typické aplikace

výSTrOj A výZBrOj

Hp  STITCH S1000

HSWINFO ZÁŘÍ 2019        7



8 HSWINFO ZÁŘÍ 2019

TecHNOlOgIe v průmYSlu 
STOLOVý pLOTR ZünD g3

Zda se takto vyrábějí všechny lyže, nevíme, ale špičkové závodní modely i lyže pro běžné sportovce 

v Novém Městě na Moravě určitě ano. Navštívili jsme výrobní závod společnosti Kästle CZ, a tak vám to 

můžeme potvrdit z první ruky.

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

Co může mít společného signmaking a lyžování? Je to 

technologie Zünd. Její univerzálnost vyhovuje vysokým 

nárokům ve výrobě reklamy stejně jako v průmyslu. Výroba 

špičkových lyží není výjimkou a fanoušci ikonické značky 

Kästle se s výsledky práce stolního plotru Zünd již mohli 

seznámit.

náHRADA vODnÍHO PAPRSKu
V roce 2007 se objevily na trhu lyže s oválným otvorem 

ve špičce. Hollowtech, tedy viditelně odlehčená špička lyže, 

je dnes nezaměnitelným znakem Kästle. Tato technologie je 

přitom moderním rozpracováním třicet let staré inovace. 

Dříve se k formátování jednotlivých vrstev používal vodní 

paprsek, dnes je velká část přesunuta na Zünd G3 XL-3200.

Díky tomu lze mnohem rychleji měnit operace, řez je přes-

nější, a co je nejdůležitější – pracovní prostředí je mnohem 

čistší. 

SLOžITý SEnDvIč
První lyže v okolí Nového Města na Moravě vyrobil Adolf 

Slonek z Rokytna v roce 1896 a založil tak tradici, která trvá 

dodnes. Anton Kästle vyrobil v roce 1924 lyže z jasanového 

dřeva a tento materiál se používá dodnes. Sportovně laděné 

modely Kästle jsou lyžemi s dřevěným jádrem (většinou 

kombinace jasanu a stříbrné jedle), titanalem (extrémně 

pevný hliník), kvalitními lamináty a ABS bočnicemi po celé 

délce lyže. Vynikající hranění a precizní vedení oblouku jsou 

u těchto lyží tradičně na vysoké úrovni.

Přesnost tvarování jednotlivých vrstev sendviče je pro 

kvalitu lyží velmi důležitá. A tak jsme rádi, že jsou v továr-

ně s plotrem Zünd, který jsme jim  nainstalovali, více než 

spokojeni. c

Lyže 
se vyrábějí 
na Zündu

Díky Kästle CZ žije 

i značka Artis

Přesnost řezu je 

pro složitý sendvič 

rozhodující

Typický prvek 

lyží Kästle vzniká 

na Zündu

Lyže, hory a Zünd 

patří k sobě

KARBON

CLASSIC 
SANDWICH-SIDEWALL
CONSTRUCTION

KARUBA 
WOOD CORE



Objednávka dalších dvou průmyslových tiskáren Alpha 330 od Spoonfloweru je důkazem, že 

filozofie společnosti Durst ohledně digitalizace textilního průmyslu je správná.

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

Americká společnost Spoonflower je především výrob-

cem ložního prádla a stolního textilu. Své podnikání 

založila na on-line obchodování a digitálním tisku. 

Spoonflower umožňuje jednotlivcům navrhovat, tisk-

nout a prodávat své vlastní tkaniny, tapety a výrobky 

k výzdobě interiéru. Od svého založení v roce 2008 staví 

firma na individualismu, potřebě sebevyjádření a vytvá-

ří spojení mezi designéry a těmi, kteří chtějí přinést 

design do svých domovů.

Společnost Spoonflower disponuje více než milionem 

grafických vzorů, z nichž si dokáže vybrat téměř každý 

podle svého vkusu a stylu. Vznikla tak spíše digitální 

komunita než klasická forma nabídky a poptávky.

uDRžITELná výROBA
Firma provozovala dvě tiskárny Durst Alpha 330 a nyní 

se rozhodla svou technologickou základnu rozšířit 

o další dva stroje, ovšem již z nejnovější generace Durst 

Alpha 330 Series 5. Jeden je objednaný pro provoz v USA 

a druhý pro výrobu v Berlíně. Oba nové stroje budou 

osazeny pigmentovými inkousty.

Spoluzakladatel společnosti Gart Davis řekl: „Pigmen-

tový tisk je technologií budoucnosti, kterou používáme 

již dnes díky tvrdé práci a silnému partnerství s firmou 

Durst. Naše spolupráce v oblasti tisku dekorů pro domá-

cí využití je úspěšná.“„Alpha produkuje krásné tkaniny 

s precizním, jemným potiskem, širokým gamutem 

a dobrou životností, což je důvod, proč jsme investovali 

do dalších dvou pigmentových tiskáren Alpha 330. To 

vše se děje ekologickou cestou a naši zákazníci tento 

přístup vysoce oceňují.“ dodal.

Udržitelnost provozu navíc podtrhuje skutečnost, že 

veškerá výroba je na objednávku a nic se nevyrábí 

do zásoby. c

Durst pomáhá 
digitalizovat 
textilní průmysl

TecHNOlOgIe v průmYSlu
DuRST ALpHA

Okamžik, kdy se Gart 

Davis a Christoph 

Gamper, CEO 

společnosti Durst, 

dohodli na dalších 

dvou tiskárnách Durst 

Alpha 330

Web společnosti 

Spoonflower umožňuje 

nejenom vybrat si 

z knihovny dekorů, ale 

také načíst svůj vlastní 

motiv a aplikovat ho 

na různé výrobky

Výsledek workshopu 

společnosti 

Spoonflower 

v navrhování vlastních 

dekorů

Více informací najdete 

na webových stránkách 

www.spoonflower.com
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To je pohled Martina Plandora, jednatele společnosti Luna ateliér, s. r. o., po tom, co do své výroby 

nainstalovali stolní plotr Zünd G3 3200. Díky němu se mohla nabídka společnosti rozšířit o další atraktivní 

aplikace.

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

Přestěhování společnosti do průmyslového areálu Napako 

v ulici Magistrů na Praze 4 přineslo zvětšení výrobní plochy 

na 1000 m2 a možnost dále ji navýšit. Ostatně už dnes by se 

další plocha hodila.

PROJEKTy S PřIDAnOu HODnOTOu
„Soustřeďujeme se na realizaci ucelených projektů,“ vysvět-

luje Martin Plandor a dodává: „Nabízíme návrh designu, 

výrobu jednotlivých prvků a také instalaci. Právě tento 

ucelený řetězec nám umožňuje dosáhnout na projekty 

s přidanou hodnotou. Soutěžit o velkoobjemové zakázky pro 

nás nedává smysl.“ Firma, jak říká, vybudovala technologic-

ký řetězec a vytvořila tým pro realizaci atypických zakázek, 

kde se očekává hodně kreativity a schopnost dotáhnout 

projekty na klíč. „Velmi nám v tom pomáhá naše kovovýro-

TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů 
ZünD g3 � Hp LATEx 560

Zünd jsme si měli 
pořídit už před 
čtyřmi roky

ba. Jsme silní v projektech interiérů nebo vytváříme loga až 

po světelnou realizaci,“ konstatuje Martin Plandor.

PROč ZvÍTěZIL ZünD g3?
Atypické projekty vyžadují hodně práce. Tvarový ořez 

jednotlivých prvků z různých materiálů byl důvodem, proč 

se firma začala ohlížet po stolním plotru. „Rozhodujícím 

faktorem pro náš konečný výběr byly dobré reference 

a naše dobrá dlouholetá zkušenost s dodavatelem,“ přiznává 

Martin Plandor. „Kdybych měl přiřadit váhu jednotlivým 

argumentům,  40 % bych dal samotnému technickému 

řešení plotrů Zünd. Líbí se nám modularita řešení i mož-

nost doplňovat nástroje, a tak posilovat finishing podle 

aktuálních potřeb společnosti. Dalších 30 % bych dal dojmu, 

který na nás udělala organizace výroby a švýcarská kvalita. 
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Díky této kameře je 

proces finishingu 

jestě rychlejší

Zünd G3 3200 ve 

společnosti Luna 

ateliér

Velké projekty 

vyžadují efektivitu



TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů 

ZünD g3 � Hp LATEx 560
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Vlastní kovovýroba 

je konkurenční 

výhodou

Grafika pro polep 

aut vzniká na 

tiskárně HP Latex 

L 560

Součástí know-how 

společnosti jsou 

i zkušení aplikátoři

Stejně důležitý byl však i servis HSW Signall, kde máme 

jistotu maximální vstřícnosti a odbornosti. S touto investicí 

jsme váhali, protože zápasíme s prostorem, ale dnes vidím, 

že tento stroj měl být v naší výrobě již několik let,“ dodává.

Objemy tisku tapet a plakátů dosáhly ve společnosti Luna 

ateliér kritického objemu, kdy se již nedaly řezat ručně.

nOvé ZAKáZKy
Po instalaci rozšířil řadu nástrojů jako první oscilační nůž. 

S novou UV tiskárnou s pracovní šířkou 3,2 m  získala firma 

možnost rychlé produkce tisků na kartony, vlnitou lepenku 

či desky Kapa.  „Proto jsme se rozhodli i pro stejně široký 

stolový plotr. Hodně zakázek se ale tiskne také na textil. 

Díky vysoké přesnosti plotru dokážeme vytvářet i orientač-

ní systémy s informací pro nevidomé. Na Zündu využíváme 

také nástroj pro paspartování,“ vysvětluje Martin Plandor.

SySTéM PRO TExTILnÍ gRAFIKu
Luna ateliér má v nabídce systém pro textilní grafiku 

Multiprofile. Elegantní hliníkové profily umožňují vytvářet 

různé instalace, od obyčejných vypínacích rámů přes ty 

prosvětlené až po samonosné veletržní expozice a displeje. 

Formátování textilních tisků pro tyto instalace tvoří stále 

větší objem práce. Přesnost řezu totiž velmi usnadňuje další 

zpracování, například přišití silikonového profilu k ukotve-

ní do profilu.

HP LATEx L 560 PRO CARWRAPPIng
Další technologií, kterou  instalovali v provozu společnosti 

Luna ateliér, je latexová tiskárna HP Latex L 560. „Latexové 

tisky využíváme především při potisku fólií k polepu aut. 

V tomto ohledu je latexová technologie nepřekonatelná,“ 

konstatuje Martin Plandor. Důležitá je pro společnost 

rovněž  univerzálnost tiskárny, takže slouží jako záložní  

ke všem dalším tiskovým strojům. „Díky snadné obsluze 

a možnosti okamžitě s tisky dále pracovat je naší první 

volbou v případě malých a akutních zakázek,“ říká Martin 

Plandor.

PROFESIOnALITA PřI InSTALACI
Úspěch při získávání náročných projektů a dodávek tapet 

je založený na zkušeném aplikačním týmu. Právě dodávka 

na klíč je zárukou kvalitně odvedené práce a dává možnost 

poskytnout klientem očekávaný rozsah služby bez obav 

o kvalitu finalizace celého projektu. Přejeme týmu společ-

nosti Luna ateliér hodně dalších zajímavých projektů.  c 

Atypické zakázky 
vyžadují hodně kreativity 
a schopnost dotáhnout 
projekty na klíč.
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Pro svá vyjádření potřebuje Jiří Žlebek prostor. Plocha mu 

zkrátka nestačí.  

„Orientace na sochařskou tvorbu začala na konci šedesátých 

let minulého století. 

Jeho osobitý styl krystalizoval v sedmdesátých letech. 

Byly to dokonale řemeslně zpracované figurální dřevěné 

a polychromované sochy s držadly pro přenášení pochyb-

ných hrdinů“, konstatuje Anežka Šimková, kurátorka Muzea 

umění Olomouc.

Autor je teoretiky umění zařazován mezi představitele 

„české grotesky“ ve výtvarném umění. „Od počátku mě fas-

cinovali papaláši a jejich svět,“ říká Jiří Žlebek a dodává: „Ta 

nabubřelost a prázdnota mě inspirovaly.“

Tak vznikaly busty z cyklu „přenosných hrdinů“, série soch 

s podtitulem Zavazadla. 

Sochy se dají složit do podoby kufrů a cestovních zavazadel. 

Aluze na zavazení, překážení něčemu a zakazování něčeho 

je nesporná.

Z 2D DO 3D
Jiří Žlebek svá díla pečlivě připravuje nejenom formou skic, 

ale pro využívání mechanických prvků dokonce formou 

technických výkresů. „Vždycky mě fascinoval Leonardo 

da Vinci jako vynálezce. Chtěl jsem, aby mé sochy a objekty 

nabízely možnost interakce. Jsou to exponáty, kterých se 

lidé mohou dotýkat, dají se skládat, přestavovat. Také názvy 

jsou pro mne důležité. Název sochy je prvotním impulsem 

k jejímu vytvoření. Na počátku přece bylo slovo,“ říká Jiří 

Žlebek. 

SOCHOBáSně IvAnA LAngERA
Spolupráci Jiřího Žlebka se signmakingem vyprovokoval 

vlastně Ivan Langer, který připravoval svou třetí publikaci 

z cyklu V síti. Inspirace Apollinairovými kaligramy dala 

vzniknout obrazům tvořeným slovy básně. Po setkání se 

sochařem dostala myšlenka posunout básně do 3D prostoru 

konkrétní kontury a obohatila náš jazyk o novotvar – socho-

báseň.

„Firmu Grapo nápad tak zaujal, že dala k dispozici svou tech-

niku a um. Využili jsme frézování, vrstvení barev do reliéfů, 

aplikovali jsme písmenka vyřezaná na plotru a kombinovali 

různé materiály. Pro mne byla tato spolupráce jak s autorem, 

tak se specialisty z Grapa velmi obohacující,“ uzavírá Jiří 

Žlebek.

Díla Jiřího Žlebka najdeme ve veřejných sbírkách Národní 

galerie v Praze, ale také v Muzeu umění Olomouc. Svému 

rodnému městu věnoval roky práce na modelu olomoucké 

pevnosti z roku 1758, který je dnes k vidění v areálu Korunní 

pevnůstky v Olomouci. Model o rozměrech 7,5 × 6,5 m je 

zatím proveden v sádře, čeká na další fázi a tou je odlití 

do definitivního materiálu, bronzu. Potom bude instalován 

v exteriéru prostoru Korunní pevnůstky v Olomouci.̋ c

Když plocha nestačí
Se jménem Jiřího Žlebka jsou ve výtvarném světě spojeny především sochy s mobilními prvky, které jsou 

vyjádřením autorova smyslu pro humor, někdy až  sarkastický. 

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

Sochobáseň Ivana 

Langera 

Titulní strana: 

Vladař, 1975 – foto 

Zdeněk Sodoma* 

Zavazadlo, 1985 – foto 

Markéta Lehečková*

meDAIlON 
jIří žLEBEK
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meDAIlON 
jIří žLEBEK 

Ikaros, 1967 – foto Zdeněk Sodoma* Rozlet, 1989 – foto Zdeněk Sodoma*

Zavazadlo  Naléhavý projev, 1989 – foto Zdeněk Sodoma* Řečník, 1981 – foto Lumír Čuřík*

Sochobásně – instalace Vernisáž výstavy a křest knihy SochobásněKniha Ivana Langera Sochobásně V síti
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Volební vozík, 1990 – foto Lumír Čuřík*

Fotografie označené 

hvězdičkou 

reprodukujeme 

s laskavým svolením 

Muzea umění Olomouc 

Tři Grácie, 2013

Komise pro využití volného času, 1986 – foto Lumír Čuřík*

meDAIlON

jIří žLEBEK
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pŘeDSTAvujeme 
DISpLEj SYSTéMY

Tato novinka v nabídce výstavních a prezentačních systémů potěší všechny náročné zákazníky. 

Expolinc Frame je absolutní špičkou ve svém segmentu a dokáže nabídnout plnohodnotné zázemí i pro 

veletržní prezentace.

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

Expolinc Frame

Prémiové výstavní a prezentační systémy švédské 

společnosti Expolinc jsou na našem trhu nepřehlédnutelné. 

Dokážou usnadnit organizaci různých akcí, přednášek 

i veletržních prezentací. Svou mobilitou, funkčností, 

vysokou estetickou úrovní a užitkovou hodnotou uspokojí 

i nejnáročnější klienty.

„Systémy Expolinc jsou prémiový produkt, který je třeba 

zákazníkům náležitě odprezentovat,“ vysvětluje Roland 

Sudarma ze společnosti Expolinc. „Velmi dobrou referencí je 

opakovaný nákup systémů stávajícími zákazníky, kteří nás 

inspirují ke stále novým řešením.“

OD STOJAnu PO vELETRžnÍ STánEK 
Systém Expolinc Frame v sobě spojil několik vysoce 

ceněných funkcí. Do jeho profilů snadno vypnete textil 

s vytištěnou grafikou, můžete ji prosvítit a sestavit 

prezentační stojan, stěnu, ale také plně vybavený 

veletržní stánek. Stěna může být volně stojící, rohová, 

několikanásobně zahnutá i s uzavřeným zázemím. Dají 

se využít LED prosvětlovací moduly a uchytit reflektory. 

Pokud potřebujete do expozice integrovat police, vitríny 

či LCD obrazovky, můžete systém Frame doplnit o stěnu 

PopUp Magnetic a využít přenosné stolky. 

uDRžITELnOST
„Ekologická stránka je pro značku Expolinc stejně důležitá 

jako vysoká funkčnost,“ tvrdí Roland Sudarma s tím, že pro 

společnosti, které pravidelně navštěvují veletrhy a využívají 

prezentační systémy, je práce s textilem velice jednoduchá. 

„Tento materiál lze snadno recyklovat a doživotní záruka 

na naše systémy zase zaručuje dlouhou životnost a nenutí 

uživatele investovat do nového systému kvůli jedné 

zlomené součástce,“ dodává. Právě uživatelskou přívětivost 

a schopnost společnosti zajistit funkčnost prezentačních 

systémů opravdu dlouhodobě uvedli zákazníci jako důvod, 

proč se k  produktům firmy vracejí, i když pro některé 

kampaně vyzkoušeli i levnější konkurenční systémy. 

„Dlouhodobá funkčnost je z hlediska udržitelnosti určitě 

důležitější než pouhá možnost recyklování materiálu, ze 

kterého jsou systémy vyrobeny,“ uzavírá Roland Sudarma. c

Systém Frame 

disponuje 

profily, které 

umožňují sestavit 

prezentační stojan, 

stěnu, ale také plně 

vybavený veletržní 

stánek
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KDO jE KDO 
V HSW SIgnALL

Díky dvěma desetiletím práce v logistice 

dodavatelů pro signmaking patří Rosťa k vete-

ránům oboru. Pracuje jako vedoucí našeho 

skladu v Brně, kam nyní přibyde ještě více 

zboží.

Jak se v Brně poperete s navýšením zásob 

materiálů pro digitální tisk a dalším zbožím?

Adekvátně se zvětšila skladová plocha, takže 

snadno. Několik let jsme tu měli jenom desko-

vé materiály, ale za své praxe jsem hodně pra-

coval i s materiály pro digitální tisk a řezanou 

reklamu, takže vím, co to obnáší.

Je něco, co tě dokáže rozhodit?

Za ta léta už asi nic. Ctím profesionalitu a sna-

žím se dělat svou práci na 100 %. Signmaking 

už není mladý obor a naštěstí je v něm hodně 

profesionálů. Nákup – obchod – logistika, to 

je jeden řetězec a na jeho funkčnosti závisí 

spokojenost zákazníka. A o tu nám všem jde.

Kde vidíš sám sebe tak za 5–10 let?

Ve skladu. Mě to prostě baví .

Rostislav Strejček

Součástí týmu servisního střediska fi-

nančních služeb skupiny Vink pro Českou 

republiku a Slovensko je Jana již více než rok. 

Toto středisko pracuje v sídle HSW Signall 

v Horních Počernicích, takže jeho pracovníky 

všichni bereme jako kolegy.

Z jakého oboru jsi do skupiny Vink přišla?

Stručně řečeno přišla jsem z financí do financí. 

V životě ale člověk může zažít i velký paradox. 

Nastoupila jsem do práce po mateřské „do-

volené“. I po roce mám pocit, že si moje mysl 

dokáže u čísel příjemně oddechnout.

Nejsou finance ve srovnání se signmakingem 

příliš fádní?

Signmaking je v budově HSW Signall všude 

přítomen a já ho vnímám jako obor, který 

dokáže hodně zpříjemnit člověku prostředí, 

ale na otázku odpovím protiotázkou: Má 

někdo pocit, že v čase finančních uzávěrek je 

v oblasti financí klidno a fádně?

Čeho si v práci nejvíce ceníš?

Party všech lidí kolem sebe, nejenom v našem 

středisku.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Jakákoli kromě 

dechovky.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Vždy ta, kterou 

aktuálně čtu. 

Momentálně ale 

nemám na čtení moc 

čas.

Nejoblíbenější 

jídlo: Losos, rukola 

a čokoláda.

Záliby: 

Snění, cestování, 

relax a pohoda.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Až budete mít pocit, 

že všechno je špatně, 

obejměte svoje 

dítě. Uvědomte si, 

že dokud tu je živé 

a zdravé, všechno 

ostatní jsou jen 

malichernosti!

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Rodinu, kafe 

a prsten, který 

mi splní všechna 

přání .

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Osmdesátky.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Cokoliv od Arthura 

C. Clarka.

Nejoblíbenější 

jídlo: Pizza quattro 

formaggi.

Záliby: 

Rodina, pes, 

fotografování.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Jak ty na mě, tak já 

na tebe…

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Fotoaparát, můj 

polštářek, nůž… 

velkej nůž.

Kdo je kdo?

jana Frantová
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TecHNOlOgIe v průmYSlu 
ZünD g3

Letecký průmysl hledá stále lehčí materiály, které dokážou snížit hmotnost a zajistit přísné nároky na 

bezpečnost. Jedním z nich jsou kompozity z uhlíkových vláken. Pro jejich formátování trh dlouhodobě 

využívá stolní plotry Zünd. 

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

Budoucnost 
výroby letadel

Projekt letadla Pilatus PC-24 je jedinečný tím, že jde o busi-

ness jet, který je díky nízké hmotnosti schopný přistávat 

na nezpevněných přistávacích plochách, tak jako turbovr-

tulová letadla této třídy. Proto v nabídce výrobce najdeme 

i verze pro záchranáře a transport nemocných. 

MATERIáL Z MRAZáKu
Výchozím materiálem pro části letadla z kompozitu je pře-

dem impregnovaný materiál z uhlíkových vláken. Materiál 

je dodáván v rolích mrazírenskými kamiony a skladován 

v mrazničkách při teplotě -19 ° C. Před zpracováním se role 

vyndají, aby dosáhly pokojové teploty. Při ní můžou zůstat 

jen po dobu pěti až dvaceti dnů. Pak začne pryskyřice 

reagovat a dochází k vytvrzování materiálu. Pilatus Aircraft 

zpracovává denně asi pět rolí o ploše zhruba 90 m2, ročně je 

to přibližně 90 000 m2. 

Letadla Pilatus PC-

-24 jsou ve své třídě 

jedinečná



PATnáCT LET SPOLuPRáCE
Pilatus se spoléhá při zpracování speciálních materiálů na digitální sys-

témy Zünd už více než 15 let. První stolový plotr řady PN stále spolehlivě 

pracuje. Zvýšená poptávka po součástkách z uhlíkových vláken však 

začala převyšovat kapacitu výroby, což vedlo v roce 2019 k přidání nejmo-
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TecHNOlOgIe v průmYSlu

ZünD g3

Nový plotr Zünd 

G3 L-2500 umožnil 

zvýšit míru 

automatizace 

výroby 

Letadla vznikají 

i z takhle malých 

dílů

Díky nízké 

hmotnosti dokáže 

Pilatus PC-24 využít 

i malá letiště

dernějšího plotru Zünd G3 L-2500. Systém G3 

umožnil do značné míry celý proces automa-

tizovat. Aby nedošlo k záměně dílů, je nový 

plotr vybaven inkjetovým modulem, který 

každý díl označí. Toto řešení vychází přímo 

z komunikace obou společností a je příkladem 

pověstné švýcarské preciznosti.

DIgITáLnÍ FORMáTOvánÍ ZvýšILO 
EFEKTIvITu
Některé konstrukční prvky letadla jsou vyrá-

běny ze stovek kompozitních dílů. Jejich šab-

lony jsou uloženy v digitální knihovně, která 

okamžitě zaznamenává i ty nejmenší změny, 

které přicházejí z oddělení konstrukce.

Pro úspěch společnosti Pilatus je důležité 

zaměření na trvalé zvyšování produktivity. 

Patrick Rohrer, systémový manažer pro 

projektové řízení společnosti Pilatus Aircraft, 

říká: „Při práci s nákladnými materiály, jako 

jsou kompozity z uhlíkových nebo skleněných 

vláken, se vždy hledá nejvyšší účinnost a op-

timalizace. Neustále pracujeme na zlepšování 

využití materiálu a tím i snižování objemu 

odpadu.“

Díky softwaru Zünd Cut Center se poda-

řilo míru odpadu snížit z 30 na 20 %. Vyšší 

efektivity se dosáhlo i tím, že rozložení dílů 

pro maximální využití plochy materiálu lze 

kombinovat z více souborů. Proto je důležité 

přesné označování každého dílu. c
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jAK NA TO 
WALLWRAp FóLIE

Radosti a strasti 
lepení WallWrap fólií 

PVC samolepicí fólie určené k polepu zdí se hned od počátku staly jedním z nejoblíbenějších materiálů 

v sortimentu potisknutelných tapet. Vedla k tomu především příznivá cena a jednoduché lepení s využitím 

známých postupů.

Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

Hlavní výhodou WallWrap PVC fólií je čistá aplikace bez 

nepořádku a bez nutnosti měnit naučené pracovní postupy 

platné pro běžné lepení tapet. Díky silnému lepidlu jsou na-

víc vhodné nejen k polepu zdí, ale i jiných (často problema-

tických) povrchů, jako jsou dřevotříska, polystyren (desky 

SmartX), polypropylenové panely, guma atp. Polep zdí PVC 

samolepicí fólií však má i svá úskalí, na něž není dobré zapo-

mínat. Chování samolepicí fólie nalepené na stěně se totiž 

v mnoha ohledech velmi liší od téže fólie nalepené na kva-

litním nesavém podkladu. Podívejme se na nejzásadnější 

komplikace polepu zdí na jednom konkrétním příkladu.

PRvnÍ KOMPLIKACE – SRážEnÍ PvC FóLIE
To, že se PVC fólie sráží, je obecně známé a víceméně s tím 

počítáme. Mnohem méně si však uvědomujeme, že toto 

srážení ovlivňuje nejen použití kvalitnějšího materiálu (mo-

nomerické/polymerické měkčení nebo výrobní technologie 

válcováním/litím), ale také adheze lepidla k podkladu. To 

znamená, že pokud je fólie nalepená na kvalitním podkla-

du, srazí se mnohem méně, než když je tatáž fólie nalepená 

na podkladu s menší adhezí nebo na podkladu méně soudrž-

ném. To můžete občas vidět na zapomenutých vzorcích 

ponechaných na silikonovém papíru (obr. 1). I na formátu A5 

se nízká adheze lepidla vůči podkladovému papíru projeví 

ve sražení vzorku až o několik mm. Jenže při tapetování 

stěn jde o neobvykle velké plochy, a tím se zmnohonásobí 

i deformace. Pokud na malém vzorku došlo ke sražení o dva 

milimetry, pak to u stěny na fotografii vpravo, která je 

dlouhá deset metrů a vysoká čtyři metry, může být i přes 

deset centimetrů. To je obrovské číslo, které může zachránit 

jenom síla adheze lepidla fólie k podkladu.

KOMPLIKACE DRuHá – ADHEZE LEPIDLA 
WallWrap PVC fólie používají velmi silná lepidla, přesto 

však jejich adheze na stěnách není tak dobrá, jako je adheze 

obyčejných fólií na kvalitních podkladech. Stěny jsou oproti 

materiálům užívaným v reklamě více strukturované, méně 

soudržné, a co hůře – jsou porézní. Díky tomu mají samolep-

ky na zdech o dost horší adhezi, a navíc ji mění v průběhu 

času – například kvůli změnám ve vlhkosti zdí. Častou chy-

bou je také použití penetrace, která je pro akrylátová lepidla 

samolepicích fólií zcela nevhodná.

TřETÍ KOMPLIKACE – ZPůSOB LEPEnÍ
PVC fólie jsou pružné, což je pro běžné lepení obvykle 

výhodou. Díky tomu můžeme fólii mírně natáhnout a tím 

dorovnat drobné nepřesnosti mezi jednotlivými pásy, 

které vznikají při tisku, ořezu a také při samotném lepení. 

Na zdech však tyto dorovnávací deformace ještě více zvýší 

už tak nebezpečné pnutí fólie a obvykle se právě v těchto 

místech začnou objevovat problémy. Ukázky jsou na foto-

grafiích 2 a 3. Na rozdíl od lepení na homogenní podklad se 

fólie po dotyku se zdí již nesmí zvedat, protože na lepidle 

zůstávají nečistoty, které dále snižují jeho adhezi. To klade 

velké nároky na přesnost práce.

2

1

3

Na vzorku  velikosti 

A5 (obr. 1) se fólie 

srazí o několik 

milimetrů, kolik 

to bude na stěně 

dlouhé  deset metrů?

Příklady deformací, 

které vzniknou 

nerovnoměrným 

natažením fólie 

(obr. 2 a 3)
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řEšEnÍ A DOPORučEnÍ
Při lepení monomerické samolepky na zeď musí lepič odolat 

snaze vyrovnávat nepřesnosti mezi pásy natahováním fólie. 

Lepší je ponechat méně přesně nalepený pás než následně 

řešit jeho odlepování. Je třeba soustředit se na minimální 

natažení fólie během snímání silikonového papíru a zabrá-

nit náhodnému kontaktu fólie se zdí nebo vícenásobnému 

odlepování fólie od stěny. Pokud se fólie nalepí rovnoměrně, 

pak se její napětí rozloží do celé lepené plochy a i horší ad-

heze obvykle postačí k tomu, aby udržela fólii na správném 

místě. 

Jakmile však začne docházet k rozdílům v pnutí fólie vlivem 

lepení nebo ke změnám v adhezi lepidla na lepené ploše, ri-

ziko problémů se skokově zvyšuje. Z tohoto důvodu je třeba 

dbát i na homogenní podklad. Nevhodné jsou kombinace 

odlišných nátěrů na jedné ploše či různě vyspravovaná 

místa, rizikové je lepení v rozích a na nerovných površích 

atp. Zcela nevhodné jsou také dílčí řezy na fólii (viz obr. 4 a 5) 

provedené za účelem lepšího navázání grafiky jednotlivých 

pásů. Výsledkem je opět porušení rovnoměrného pnutí fólie, 

které má na vzhled a trvanlivost grafiky negativní dopad, 

jenž se časem stále zhoršuje.

nEZATRACuJTE KLASICKé TAPETy
Osobně jsem velkým příznivcem klasicky lepených tapet, 

protože vím, že když kvalitním lepidlem dobře nalepím 

vliesovou tapetu Neschen Performance, tak to, co na stěně 

uvidím druhý den ráno po nalepení, tam vydrží beze změny 

i deset let.  O monomerických PVC fóliích to rozhodně říci 

nemohu. Sice existují kvalitnější lité PVC fólie, zde však 

zase hraje roli jejich vysoká cena. Proto PVC samolepku 

přednostně volím pro nesavé povrchy, krátkodobé aplikace 

a menší plochy.

POužITÍ DALšÍCH SAMOLEPICÍCH MATERIáLů
Novinkou v sortimentu samolepicích materiálů určených 

na zdi jsou samolepicí vliesové tapety Neschen Wallpaper 

L-UV Adh. Na rozdíl od PVC samolepek jsou samolepicí vlie-

sové tapety podstatně pevnější a za normálních podmínek 

je při lepení nelze natáhnout. Také srážení vliesové tapety 

v čase je mnohem menší než u PVC. Tím se snižuje pnutí 

vzhledem k podkladu a přirozeně se eliminuje mnoho z výše 

uvedených chyb při práci s PVC samolepkou. Nevýhodou 

těchto tapet zatím může být to, že jsou učené pouze pro late-

xové a UV tiskárny. Kvůli nasákavosti vliesu bych byl také 

opatrný v prostorách s kolísáním vlhkosti. Další novinkou 

je samolepicí PVC fólie Neschen Performance Wall-Grip. Jde 

sice také o PVC samolepku, ale na rozdíl od konkurenčních 

monomerických materiálů má polymericky měkčené PVC 

vyšší předpokládanou životnost a menší vnitřní pnutí. c

4

5

3
7

26

4

5

6

7

Přelepení fólie na 

fotografiích 6 a 7 

sice vypadá hrozně, 

ale na rozdíl od 

předchozích ukázek si 

jich na zdi samotné ani 

nevšimnete



22 HSWINFO ZÁŘÍ 2019

jAK NA TO 
KALIBRACE

Populární sestava pro výrobu samolepicí reklamy – HP Latex Print & Cut – obsahuje kromě tiskárny 

a řezacího plotru i ovládací program FlexiPRINT and Cut HP edition. Jde o poměrně mocný nástroj, který 

obsahuje návrhový modul Designer a tiskový modul Production Manager. 

václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

Vedle řady nástrojů pro přípravu motivů 

k tisku a ořezu zahrnuje program i generátor 

ICC profilů. To znamená, že i když máme 

latexovou tiskárnu HP Latex 310, 315, 330 

nebo 335, které neobsahují vestavěný 

spektrofotometr jako modely HP Latex 360 

a vyšší, můžeme si podle své potřeby vytvořit 

barevné profily, a tak dostat barevnost tisků 

na správnou úroveň. Musíme ovšem použít 

externí spektrofotometr, jako je například 

hojně rozšířený Xrite i1iO.

vyTvářÍME KALIBRACI
Postup tvorby kalibrace není složitý, zde 

si popíšeme jednotlivé kroky potřebné 

pro dosažení správného výsledku. Práci 

zjednodušuje samotný princip správy barev 

u tiskáren HP Latex 3xx. Jde o tzv. Contone 

tiskárny, které si část zpracování dat k tisku 

provádějí interně a automaticky. Na uživatele 

pak zbývá skutečně jen několik málo 

jednoduchých kroků s minimálním rizikem 

chyby.

Nejprve na HP tiskárně založíme novou 

kalibraci, nejlépe klonováním již hotové 

podobné kalibrace. Postup je dobře popsán 

v manuálu k  tiskárně, zde se mu tedy 

nebudeme věnovat. Založení kalibrace 

ukončíme přeměřením materiálu pomocí 

funkce tiskárny ColorCalibration. Color 

calibration provedeme pro zvolený materiál jen jednou, ICC profil však 

musíme zhotovit pro každý tiskový mód zvlášť.

ICC PROFIL
Dále již postupujeme v programu Flexi Production Manager volbou Setup-

Color profiler, kde stiskneme Create ICC output profile. Tím se nastartuje 

modul tvorby barevných kalibrací, ze kterého však díky Contone principu 

tisku použijeme pouze část pro vlastní ICC profil. Kalibraci musíme pouze 

správně založit a pojmenovat.  

V části Driver options je třeba vybrat profilovaný materiál a správný tis-

kový mód. Vpravo v okně pak napíšeme název kalibrace včetně tiskového 

módu a sycení, to nám následně pomůže při tisku zvolit správný profil. 

Tlačítkem Next  se posunujeme dále až k vlastnímu ICC profilování. 

Pouze v sekci Linearization musíme stiskem Neutral linearization zvolit 

linearní průběh.

Tvorba barevných 
kalibrací s FlexipRInT 
and Cut Hp edition

1

1) Založení profilu
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Pak už se dostaneme k vlastní tvorbě ICC profilu. V sekci Characterization 

nastavíme typ použitého měřidla a velikost měřicího terče. Nejlepší je 

zvolit velký terč s 1485 měřicími poli a stiskem Print target jej vytisknout.

Po vytištění terč změříme a program nakonec spočítá ICC profil. Výpočet 

můžeme ovlivnit nastavením generování K kanálu a velikosti profilu. 

Nic však nepokazíme, pokud necháme pro začátek výchozí hodnoty dle 

obrázku.

SPRávně POJMEnOvAT A ZAřADIT
Vytvořený ICC profil pro zvolený tiskový 

mód se pak zařadí do seznamu ICC profilů a je 

možné ho před tiskem vybrat a použít. Flexi-

PRINT nesváže nový ICC profil s materiálem 

a tiskovým módem automaticky, tuto volbu si 

musíme ohlídat sami. Pro snadnou orientaci je 

důležité profil včetně tiskového módu přesně 

pojmenovat, jak je vidět na horním obrázku.

To se provádí v sekci Color correction – Out-

put profile. V seznamu profilů jsou totiž také 

původní ICC profily z tiskárny, které právě 

tímto postupem chceme nahradit svými vlast-

ními přesnějšími kalibracemi. Na závěr ještě 

obrázek tiskárny s měřicími terči, dole je jako 

první terč Color Calibration, nad ním terč pro 

změření ICC profilu pro externí spektrofoto-

metr Xrite i1iO. c

2

3

4

5

6

2) Linearizace  

3) Tisk ICC  terče

4) Nastavení 

parametrů výpočtu 

ICC profilu

5) Přiřazení profilu 

k materiálu

6) Měřicí terče HP 

L335
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V dalším pokračování seriálu o deskových materiálech se podíváme na tenké fóliové materiály 

vyráběné z polyvinylchloridu (PVC), polypropylenu (PP) a polykarbonátu (PC). Jsou to ideální 

materiály pro potisk a následný výsek do finálního tvaru. Hlavní uplatnění najdou v interiérových 

aplikacích, PVC lze však bez problémů použít i v exteriéru. 

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

POLyvInyLCHLORIDOvé (PvC) FóLIE 
Mají vysokou rázovou houževnatost, odolnost proti UV 

záření a povětrnostním vlivům. Velmi dobře se dělí, ohýbají 

za studena i za tepla, je možné je prošívat i svařovat. Jsou 

vhodné na sítotisk, ofset i digitální tisk. Hlavní využití 

najdou při výrobě štítků, cedulek, displejů, karet nebo 

obalů. Poslouží ovšem  i jako ochrana plakátů. Nejčastěji 

se používají v čirém provedení s oboustranně lesklým nebo 

jednostranně antireflexním povrchem. K tisku se pak 

nejvíce používá bílá barva v provedení mat/mat. Pro výrobu 

školních a kancelářských potřeb se běžně využívají barevné 

fólie v provedení mat/mat nebo lesk/lesk. V HSW Signall 

je ve formátu 1400 × 1000 mm běžně dostupná čirá barva 

v provedení lesk/lesk v síle 0,2 mm až 0,5 mm, dále pak čirá 

barva v provedení antireflex/lesk v síle 0,3 mm až 0,5 mm 

a bílá barva v provedení mat/mat v síle 0,2 mm až 0,5 mm. 

Barevné fólie se dají dovézt převážně v provedení mat/mat, 

síle 0,3 mm a formátu 1300 × 1000 mm. 

POLyPROPyLEnOvé (PP) FóLIE
Vyznačují se mimořádnou houževnatostí a pružností. Dají 

se vysekávat, sešívat, nýtovat nebo svářet. Povrch je ošet-

řen coronou, takže jsou PP fólie vhodné pro všechny běžné 

druhy tisku. Největší využití najdou v obalovém průmyslu 

a při výrobě kancelářských potřeb. Uplatnění ale najdou 

i v designovém nábytkářství či jako potištěné reklamní 

pVC, pp a pC fólie

plakáty. Nejčastěji se používají v provedení písek/mat v čiré 

a bílé barvě. V HSW Signall je ve formátu 1400 × 1000 mm 

dostupná čirá barva v síle 0,5 mm a 0,8 mm, bílá barva v síle 

0,3 mm, 0,5 mm a 0,8 mm a černá barva v síle 0,8 mm.  

POLyKARBOnáTOvé (PC) FóLIE 
Jsou určeny pro náročné aplikace, kdy je materiál namáhán 

teplotně, mechanicky i chemicky. Lze je snadno potisk-

nout a vysekávat. Nejčastěji se s nimi setkáme ve  výrobě 

řídicích a informačních panelů, etiket, vyrábějí se z nich 

kryty palubních desek v dopravních prostředcích apod. 

Běžně se tiskne na spodní stranu, kdy je barva chráněna 

samotnou fólií a nelze ji setřít. V HSW Signall je ve formátu 

1400 × 1000 mm a provedení velvet/mat dostupná čirá barva 

v síle 0,125 – 0,475 mm. c

mATerIÁlY 
FóLIE

1) PC  fólie 

jsou teplotně, 

mechanicky 

i chemicky dobře 

odolné, a tak je lze 

použít pro náročné 

aplikace

2) PVC fólie se dobře 

ohýbají za studena 

i za tepla a dají 

se prošívat nebo 

svařovat

3) PP fólie se 

využívají zejména  

v obalovém 

průmyslu 

a při  výrobě 

kancelářských 

potřeb

1 2

3
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mATerIÁlY
pROFIT LInE

Co je to profit? Prospěch, užitek, zisk. Přesně takhle toto slovo interpretuje slovník cizích slov. 

profit z profitu 
Jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

Rozhodně nemám v úmyslu tuto definici zpochybňovat, 

protože je zcela přesná. Rád bych se však věnoval něčemu 

jinému. A sice odpovědi na následující otázku.

CO JE TO PROFIT v HSW SIgnALL?
Je to označení řady různých typů materiálů z naší nabídky 

určených pro digitální tisk a laminaci. Pečlivě jsme je pro 

vás vybrali od různých výrobců a sloučili je pod náš vlastní 

brand – Profit Line. Mají skvělé užitné vlastnosti, nejlepší 

možnou cenu v této kvalitě a přinesou prospěch nejenom 

vám, ale i vašim klientům. Některé jsou do této skupiny 

zařazeny zcela nově, jiné jsou pokračovateli dřívější řady 

Production.

výBěR TOHO nEJZAJÍMAvěJšÍHO Z PROFIT LInE
BAnnERy A SÍťOvIny
V této kategorii je naše nabídka nejrozsáhlejší. Snažíme se 

o to, aby šíře materiálů odpovídaly různým typům zakázek. 

Především u nejprodávanějšího produktu – klasického 

coatovaného banneru – je to dobře vidět. 

 Profit PVC Frontlit Standard 510 – kvalitní coatovaný 

banner o gramáži 510 g

Dodává se v šířích 106; 110; 137; 160; 220; 250; 320; 380; 420 

a 500 cm

 Profit PVC Frontlit Light 400 – kvalitní coatovaný 

banner o gramáži 400 g 

Dodává se v šířích 250 a 320 cm

 Profit PVC Backlit Standard 510 – kvalitní coatovaný 

banner o gramáži 510 g

Dodává se v šířích 320 a 500 cm

 Profit PVC Blockout 510 – kvalitní coatovaný banner 

o gramáži 510 g

Dodává se v šířích 106; 137; 160; 250 a 320 cm

 Profit PVC Frontlit 500 Laminated – laminovaný 

ekonomický banner o gramáži 500 g

Dodává se v šířích 106; 137; 160; 250; 320 cm

 Profit PVC Mesh Liner – podlepená síťovina

Dodává se v šířích 250 a 320 cm

FóLIE
Ke klasické perforované okenní fólii jsme přidali dva 

nové základní materiály. A to jak monomerickou, tak 

i polymerickou tiskovou fólii, samozřejmě včetně laminace. 

Oba materiály jsou za výbornou cenu při vysokém 

standardu kvality.

 Profit Monomeric White – monomerická tisková fólie 

standardní tloušťky 100 µm

Dodává se v různých provedeních, šířích a typech lepidla

 Profit Monomeric Lam – monomerická laminovací fólie

Dodává se v různých provedeních a šířích

 Profit Polymeric GreyBack White – polymerická tisková 

fólie

Dodává se v různých provedeních a šířích

 Profit Polymeric UV Lam – polymerická laminovací fólie

Dodává se v různých provedeních a šířích

 Profit One Way Vision – perforovaná okenní fólie 

certifikovaná i pro nouzové východy

Dodává se v šířích 137 a 152 cm

 Profit Ultra Clear Gloss Lam – laminovací fólie pro 

okenní fólii

Dodává se v šířích 137 a 152 cm

PAPÍRy
Zařadili jsme nový papír, který udělá zcela jistě radost všem 

uživatelům latexových tiskáren, pro něž je certifikován, ale 

také uživatelům eco solventů a UV, na nichž skvěle funguje.

 

 Profit Poster Paper Satin 200 g – velmi kvalitní saténový 

papír o gramáži 200 g. Materiál je certifikován pro potisk 

latexovými inkousty a vyznačuje se výborným tiskovým 

výstupem, srovnatelným s fotopapíry.

Dodává se v šíři 137 cm

Toto jsou nejzajímavější materiály naší značky Profit 

Line. Pokud chcete vidět nabídku celou, stačí si zadat 

do vyhledávání na našich stránkách slovo „profit“ a sami 

uvidíte, jak je nabídka široká. c

Produkty označené 

logem Profit Line 

mají skvělé užitné 

vlastnosti a nejlepší 

možnou cenu v této 

kvalitě
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pŘeDSTAvujeme 
BARVY V InTERIéRu

do knihy záložky. Porovnávejte barevnosti a přemýšlejte 

o konkrétním výběru. Pak knihu na pár dní zavřete a podí-

vejte se na zvolenou barevnost ještě jednou a s odstupem. 

Pokud je to stále ono, máte vybráno!“

Barvy bez pravidel
Minulý rok touto dobou vydala Grada Publishing zajímavou publikaci Tvoříme interiér s českou 

designérkou. Kniha je plná rad z praxe designérky Ivy Bastlové a může se pochlubit řadou kladných 

referencí. Rok se sešel s rokem a v nejbližších dnech se na pultech knihkupectví objeví volné pokračování 

této knihy, jež nese název Barvy – trendy – interiéry. Jak název napovídá, tentokrát se kniha zaměří na 

použití barev v interiéru. 

V publikaci však nenajdete žádné teoretické rady, barevné 

kruhy a jiné, občas těžko pochopitelné a v praxi aplikovatel-

né teorie. O každé barvě jsou zde základní informace plus 

zajímavost a pak už si můžete prohlédnout různé odstíny 

barev vždy s konkrétní ukázkou použití v interiéru. Kromě 

odstínů základních barev kniha nabízí také názorné ukázky 

barevných kombinací. Fotografie interiérů jsou doplněny 

o komentáře či rady. 

výBěR nEuSPěCHEJTE
Publikace obsahuje výběr zajímavých fotografií privátních 

interiérů, které jsou seřazeny dle barevnosti. Rady jsou 

konkrétní, jasné a stručné. V této knize nejde ani tak o čtení 

jako o to, nasát inspiraci a ujasnit si vlastní představy 

o svém bydlení. 

Iva Bastlová radí: „Listujte, detailně zkoumejte a vkládejte 

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

Odstíny zelené 

barvy působí 

uklidňujícím 

dojmem nejen 

v přírodě, ale  také 

v interiéru

Kniha obsahuje 

přehled trendů 

vyhlašovaných 

každoročně  na 

veletrhu Heimtextil. 

Tento  s názvem 

Energise je z roku 

2016 (vpravo dole) 

Na více než 200 stranách 

najdete základní 

informace a zajímavosti 

o barvách, ukázky 

interiérů i praktické 

rady a komentáře  
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pŘeDSTAvujeme

BARVY 

nESnAžTE SE POSLOuCHAT A HLEDAT PRAvIDLA
„Lidé se mě často ptají nebo debatují v různých diskuzních 

fórech o tom, jakou zvolit barvu například do nově zaří-

zeného obývacího pokoje. Jsem zastáncem toho, že pokud 

někdo umí poradit s volbou barvy dle takového zadání bez 

ohledu na prostor, jeho návaznost a další konzultace, prav-

děpodobně barvám a interiérům nerozumí,“ je přesvědčena 

Iva Bastlová. „Na barvy nefungují žádné tabulky, které by 

určovaly, co, jak a kam použít. A pokud by na ně existovala 

pravidla, doporučila bych jasně – porušujte je! Výběr barev 

totiž ovlivňuje řada faktorů, mezi nimiž jsou individualita 

a subjektivní dojem na prvním místě,“ uzavírá.

Věřím, že už se na novou více než 200stránkovou knížku 

těšíte. c

nESáZEJTE nASLEPO
Druhá část knihy je odborná. Shrnuje chronologicky barvy 

roku 2015 až 2019 a popisuje jejich volbu a charakteristiku. 

Následuje přehled interiérových trendů za stejné období, vy-

hlašovaných každoročně na významném veletrhu Heimtex-

til ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento sumář je nejen inspi-

rací pro běžné uživatele, ale také praktickou pomůckou pro 

odborníky. Ještě nikde nebyly barvy roku a trendy shrnuty 

tak komplexně. Je těžké odhadovat směřování trhu a prefe-

rence zákazníků bez znalosti souvislostí a historie. A právě 

k porozumění těmto vztahům tato část knihy slouží.

Autorka publikace 

Barvy – trendy – 

– interiéry Iva Bastlová 

ve vzorovém bytě, jehož 

koncept a dozor při 

realizaci zajišťovala na 

veletrhu Design Shaker. 

Více informací o tomto 

projektu najdete v HSW 

info 105.

Výběr barev ovlivňuje 

řada faktorů, mezi 

nimiž jsou individualita 

a subjektivní dojem 

na prvním místě 

V knize nejde ani tak 
o čtení jako o to, nasát 
inspiraci a ujasnit si vlastní 
představy o svém bydlení.
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KrÁTce 
nOVInKY

Řada špičkových automatických řezaček 

Fotoba XL se stále rozrůstá. Model XLA 

zanedlouho doplní stávajících pět strojů této 

řady. Automatické nastavování řezu v ose Y 

podstatně zvyšuje produktivitu formáto-

vání.

Formátování tisků pomocí automatických 

řezaček Fotoba výrazně zvyšuje propustnost 

zakázek. Doposud však bylo potřeba myslet 

na to, aby se zakázky řadily tak, že se na co 

nejdelším úseku média soustředily tisky 

stejného formátu, protože šířku řezů ve směru 

osy Y bylo potřeba nastavit ručně. 

Tento krok u modelu XLA odpadá. Rozteč 

a počet řezů se nyní automaticky nastaví 

samy, a tak mohou být zakázky tištěny tak, 

jak od zákazníků přicházejí. Vše funguje díky 

čárovým kódům, které generuje tiskový soft-

ware a řezačka je pak načte. 

U latexových tiskáren, kde jsou tisky téměř 

okamžitě suché, mohou být formátovány 

kontinuálně. S pomocí nové řezačky Fotoba 

XLA si mohou automatizaci finishingu dovolit 

i firmy, které produkují menší objemy tisku. c

A jako automatizace

Společný podnik, který v květnu tohoto 

roku založily společnosti Durst a Koenig 

& Bauer, má svého výkonného ředitele.

Robert Stabler má globální zkušenosti 

v technologických společnostech, které posky-

tují služby v oblasti polygrafie, digitálního 

tisku a správy dokumentů. Před příchodem 

do Koenig & Bauer Durst působil jako senior 

viceprezident společnosti Xerox a pracoval 

i ve společnostech HP a Agfa. Do nové funkce 

nastupuje od 1. září 2019.

Společnost bude zajišťovat společný vývoj 

a marketing jednoprůchodových digitálních 

tiskových systémů pro průmyslový potisk 

kartonu a vlnité lepenky. Koenig & Bauer 

Durst bude mít sídlo ve Würzburgu v Ba-

vorsku a bude úzce spolupracovat s globální 

sítí obou mateřských společností. Portfolio 

společného podniku bude zpočátku zahrnovat 

Koenig & Bauer CorruJET 170 a Durst SPC 130, 

včetně všech souvisejících služeb, obchodu 

s inkousty a vývoje stroje VariJET 106. c

Robert Stabler v čele 
Koenig & Bauer Durst 
gmbH

Při pohledu na fotografie to může vypadat, 

že představujeme další z inspirativních rea-

lizací v interiéru nějakého obchodu. Omyl, je 

to část showroomu u tiskaře.

Jak ukázat zákazníkům, co vše lze potisknout 

a jak může vypadat jejich prodejna? Jako 

nejsnadnější řešení se společnosti Serigraphie 

de Provence jevilo vytvořit takový interiér 

ve vlastních prostorách. Motivem grafiky je 

logo společnosti.

Potisknutý materiál Deco Fresco od Mactacu 

najdete i v naší nabídce. Tisková fólie s vý-

raznou strukturou je určena pro interiérové 

dekorace v domácnostech, kancelářích a sa-

mozřejmě také v obchodech. Bílá matná PVC 

fólie je opatřena odstranitelným lepidlem. 

Struktura připomíná hrubou omítku. Potisk-

nout se dá na latexových, eco solventních, 

solventních i UV tiskárnách. c

není boutique jako 
boutique



Společnost Parallax Digital Studios, přední 

poskytovatel velkoformátových tiskových 

služeb v USA, investovala do sublimační 

tiskárny HP Stitch S1000. Je to první ostrá 

instalace této tiskárny v USA mimo partner-

ský testovací provoz.

Sublimační tiskárna HP Stitch se připojila 

k nedávno pořízené hybridní tiskárně HP 

Latex R2000 Plus k potisku deskových i fle-

xibilních materiálů a roll-to-roll tiskárně HP 

Latex 3500. Společnost tak staví na technolo-

giích HP a využívá jejich inovace k rozšíření 

nabízených aplikací a zvýšení produktivity. 

„Nová tiskárna HP Stitch nám kromě snadné-

ho sladění barev s výstupy z dalších tiskáren 

poskytuje konzistentně vysoce kvalitní výtis-

ky na papíru a textilu,“ řekl David Clevenger, 

prezident Parallax Digital.

HP Stitch S1000 umožnila společnosti zvýšit 

produkci výstupů ze segmentu soft signage, 

včetně frontlitů a dekoračních tkanin do inte-

riéru, jako jsou záclony, čalounění a dekorativ-

ní polštáře. c
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KrÁTce

nOVInKY

první Hp Stitch 
S1000 tiskne soft 
signage

Zünd na Composites 
Europe 2019

Na veletrhu zaměřeném na zpracování kom-

pozitních materiálů patří společnost Zünd 

k tradičním vystavovatelům. Stolní plotry 

řady G3 převyšují konkurenci svou modula-

ritou a výkonem.

Kromě robustní konstrukce samotných 

stolových plotrů a efektivních nástrojů pro 

formátování kompozitů je klíčem k úspěchu 

integrované workflow. Na výstavě ve Stutt-

gartu předvádí Zünd plotr G3 se systémem 

ochrany před zbytky uhlíkových vláken, 

které vznikají při formátování kompozitů. 

Stolové plotry řady G3 jsou vhodným řešením 

pro poloautomatickou výrobu menších obje-

mů i jako součást plně integrované automa-

tické průmyslové výrobní linky. Díky jejich 

otevřenému rozhraní mohou být plotry G3 

rychle a snadno integrovány do jakéhokoli 

stávajícího workflow systému.

To umožňuje výrobcům vyrábět více dílů 

za kratší dobu, výrazně zkrátit dobu jejich 

uvedení na trh a optimalizovat výtěžnost ma-

teriálu. Tím je zajištěna maximální produkti-

vita a vysoká návratnost investic. Na obrázku 

je letadlo Pilatus PC-24 business jet, jehož 

části vyrobené z kompozitu jsou formátovány 

na plotru Zünd. c

Na veletrhu ITMA 2019 byla představena 

nová linka k potisku textilu, Durst Alpha 

s pátou generací technologie SuperMultipass 

a novým softwarem Durst, který splňuje 

nároky textilního průmyslu.

Nové tiskové systémy Alpha 190/330 Series 5, 

které byly představeny na veletrhu ITMA, 

nabízejí zlepšení v oblasti manipulace s ma-

teriálem, účinnosti a rozmanitosti potisknu-

telného materiálu. Technologická platforma 

přináší udržitelné, flexibilní a škálovatelné 

řešení pro každou aplikaci, a to i jednostup-

ňovou produkci s novým inkoustem Durst 

Advanced Digital Pigment.

Tiskárny řady Alpha 190/330 Series 5 s tech-

nologií SuperMultipass™ poskytují o 30 % 

lepší výkon než srovnatelné systémy. Tato 

nová generace vysoce výkonných tiskových 

systémů integruje nové technologie do tis-

kových hlav, inkoustů, sušicích jednotek 

a do interakce softwaru. Alpha Series 5 může 

mít také patentovaný systém předběžné úpra-

vy SwiftJet umístěný před tiskárnou Alpha. 

Digitální předběžná úprava je zvláště cenná 

pro krátkodobé a rychlé zakázky.

Tiskárny Alpha Series 5 jsou vybaveny novým 

Durst Workflow Print a monitorovacím ná-

strojem Durst Analytics. c

nová Aplha 
od Durstu
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Hybridní latexové tiskárny pro všechny aplikace

HP Latex R2000/1000
Jediné řešení umožňující potisk deskových i rolových materiálů 
jedním strojem a jedním inkoustem bez jakýchkoli kompromisů.

 univerzální pružné inkousty vhodné pro pevné i flexibilní aplikace

 vynikající sytost a žádné žloutnutí bílé barvy ani v exteriéru

 mnohem lepší mechanická odolnost tisku pro použití bez laminace

 tenká vrstva inkoustu zachovávající strukturu tiskového média 

 snadná laminace bez rušivých stop běžných u UV tisků 

 okamžité vytvrzení inkoustu a možnost dalšího zpracování bezprostředně po tisku

 špičková kvalita tisku v rozlišení 1200 dpi

 vysoká produktivita a rychlost tisku

 ekologický provoz, žádné emise ozonu nebo zápach, zdravé a příjemné pracovní prostředí

 jedinečné plnění nejpřísnějších certifikací tisků pro náročné, rizikové a citlivé aplikace

 tapety a dekorace do škol, jídelen, restaurací, zdravotních a wellnes zařízení, hotelů atp.

...víme jak


