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Kouzlo efektivity tkví v dělání správných věcí ve správnou 

chvíli. To si ověřujeme dnes a denně nejen v rovině práce. 

Procházka na čerstvém vzduchu bude v zimě jistě mnohem 

efektivnější okolo poledne, kdy svítí sluníčko, než v šest 

hodin večer, kdy už je tma, padne mlha a je zima. V létě to 

bude přesně naopak. Chodit na zdravotní procházky okolo 

poledne ve 35 °C ve stínu nedává smysl. Občas vidím, jak 

se jen mírnou změnou načasování stane z jinak dobré věci 

nesmysl. Aktuálně se to týká třeba protikoronavirových 

opatření. 

Také nesnášíte „psa“ ? V podstatě jde o snahu lineární-

mi opatřeními automaticky regulovat exponenciální jev 

v podobě epidemie. Navíc v nestabilním prostředí, kdy se 

mění ochota lidí daná opatření respektovat. To se mi od 

začátku jevilo jako kvadratura kruhu – řešení matematicky 

nemožné. A také se to v praxi potvrdilo. Na systému PES 

a obdobných projektech mi nejvíc vadí to, že blokují jinou 

práci. Že se celý podzim pracovalo na „psovi“ místo na 

plánování očkovací strategie a zajištění vakcín. K tomu opět 

trochu matematiky. Chceme-li se viru zbavit, měli bychom 

dle odhadů proočkovat minimálně 70 % obyvatel, což je cca 

14 milionů dávek (dvě na osobu). To vše by se mělo stihnout 

v době, kdy je vakcína ještě aktivní, což je šest měsíců. 

Pak totiž vše začíná nanovo…  Z toho plyne (jak zjistíme 

jednoduchým výpočtem), že to znamená proočkovat KAŽDÝ 

pracovní den 110 000 lidí. 

Na postupu Izraele je vidět, že si také vzali do ruky kalku-

lačku a že se lze ideálu alespoň přiblížit. V Evropě to vypadá, 

že to nezvládneme. Potom bychom už nyní měli připravovat 

jiná řešení akceptující tento stav. Moje generace si totiž 

zavřených hranic a všemožných zákazů užila už dost.
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Ve společnosti Verpackungsberatung Hage GmbH & CO.KGO si již před mnoha lety uvědomili, že 
digitalizace znamená komplexní změnu. Vizi on-line obchodu měli již v roce 2016. Díky používaným 
technologiím měli přístup k softwaru, na kterém je založen on-line shop od Durstu. 

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

Boxitut: chytrá 
výroba obalů

Nový Durst Smart Shop v kombinaci s tiskárnou Durst 

Delta WT 250 přinesl firmě pružnost a kreativitu ve výrobě 

obalů a jejich e-shop se rychle stal hitem.

Ursula Hage a její manžel začali podnikat v roce 1998. Spo-

lečnost Verpackungsberatung Hage GmbH & CO.KGO od té 

doby vyrostla z malého podniku o dvou lidech v mezinárod-

ního výrobce obalů s třiceti zaměstnanci a ročním obratem 

přes pět milionů eur (140 000 000 Kč). 

PřECHOD NA DIgITáL
V roce 2011 se firma začala orientovat na digitální výrobu. 

Nejdříve investovali do řezacího plotru, později do digitální 

velkoformátové tiskárny. Společnost dodává svoje produkty 

do mnoha různých průmyslových odvětví, jako je nábytkář-

Poptávka po 
individualizovaných 

dárkových obalech 
před Vánocemi 

stoupá

Ofsetová kvalita, 
žádný zápach 

a snadné následné 
zpracování 

dělají z Durst 
WT (technologie 

vodou ředitelného 
inkoustu) ideální 

zařízení pro potisk 
papíru a lepenky

ství, lékařská a laboratorní technika, nástrojová technika 

a automobilový nebo potravinářský průmysl. Plně digitální 

výrobní závod Albfactory, který patří společnosti, se věnuje 

pouze výrobě obalů a displejů z vlnité lepenky. 

MODERNIzACE ON-LINE SHOPu
Ursula Hage a její manžel se rozhodli v roce 2019 dále upgra-

dovat a modernizovat svůj on-line shop pomocí nového 

profesionálního Durst Smart Shop řešení pro e-commerce. 

Jejich zákazníci tak získají ještě více flexibility a kreativity. 

Nový on-line shop Boxitut-shop.de začal fungovat v březnu 

2020. 

E-shop s vylepšenou grafikou, novým menu i navigací je uži-

vatelsky přívětivý, systém je mnohem přímočařejší a díky 
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Zákazník může 
v prostředí Durst 
Smart Shop snadno 
tvořit vlastní návrhy, 
využívat šablony 
nebo nahrát svá 
vlastní data

Boxitut-shop.de, 
e-shop založený 
na Durst Smart 
Shop

1) Vyberte si 
standardní obal 
podle svých 
požadavků 

2) Pokud vám 
nevyhovují 
standardní rozměry, 
můžete je změnit

3) V editoru vytvořte  
design podle 
vlastních představ

4) Animovaná 3D 
vizualice poskytne 
náhled hotového 
obalu ze všech úhlů

Durst Smart Editoru je celý proces mnohem snazší a rychlejší. Klient se 

může inspirovat mnoha produktovými doporučeními a finální produkt 

získá ve všech ohledech mnohem rychleji.

užITEčNá VYLEPšENí
Podle Ursuly Hage, výkonné ředitelky společnosti, jsou navíc zákazníci 

nadšeni z možnosti stáhnout si návrh a vytvořit kompletní design ve 

vlastním marketingovém oddělení nebo pomocí vlastního softwaru. Pro 

dokončení objednávky jej jednoduše znovu nahrají do e-shopu. K dispozici 

je i 3D náhled, který je zvláště důležitý pro finální odsouhlasení produktu. 

Design obalu je možné navrhovat mimořádně přesně, v řádu milimetrů.

OD NáVRHu PO VÝROBu
Údaje o zakázce se v čistě digitální formě přenášejí on-line do výrobního 

oddělení, které je výborně vybaveno. Krátké dodací lhůty a nízké náklady 

zaručuje moderní tiskárna Durst Delta 250 WT s vodou ředitelnými 

inkousty, vhodnými k potisku vlnité lepenky.

NADěJNé VYHLíDkY
Ursula Hage je přesvědčena, že díky modernímu e-shopu vstoupí spo-

lečnost určitě na nové trhy. Firmy využívají 

při podnikání internet stále více a současná 

situace i blízká budoucnost také preferují 

bezkontaktní obchodování. „Naše digitální 

produkce nám poskytuje velkou výhodu. Data 

generovaná v on-line shopu lze odeslat do 

výroby bez další kontroly – to je klíčový prvek 

tohoto řešení,“ tvrdí výkonná ředitelka s tím, 

že produkty a služby Durst vřele doporučuje. 

„Podpora je zcela kompetentní a implementací 

nového systému nás profesionálně provedla 

krok za krokem. Zákazníci náš on-line shop 

Boxitut vysoce oceňují,“ uzavírá Ursula 

Hage. c

„Potřebovali jsme on-line shop, který by v sobě spojoval 

vysokou odbornost a nabízel zákazníkům správné ceny. 

Durst pro nás byl profesionálním partnerem, 

který nás na cestě za takovým e-shopem doprovázel 

cílevědomě, spolehlivě a kompetentně.“

Ursula Hage, výkonná ředitelka, 

Verpackungsberatung Hage GmbH & Co. KG
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Výběr typu obalu

Zadání rozměrů

3D vizualizace

Tvorba designu



4 HSWINFO LEDEN 2021

výSTAvY A vELETrHY 
DESIgnBLOk

1) a 4) Silky Gang

2) Gabriel Loci

3) a 5) Panconnect

6)  Relaxační 
centrum 

Designbloku od 
Jana Plecháče
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Loňský, už 22. ročník největší tuzemské přehlídky designu a módy byl zčásti ovlivněn druhou vlnou 
coronavirové pandemie. Vstupenky se daly zajistit jen pro dané časové okno a sektor a platila i další 
omezení. Další změnou byl také přesun z holešovického výstaviště do prostor Gabriel Loci, bývalého 
kláštera svatého Gabriela na pražském Smíchově.

Návštěva výstavy v budově původního kláštera z roku 1891, 

kterou později vlastnila Česká pošta, matně připomínala 

svou atmosférou undergroundové akce z konce 80. let. Krá-

sa historické architektury, kterou poznamenal čas a igno-

rantské úpravy z dob socialismu, tvořila neotřelý rámec 

současnému špičkovému designu a nápaditým instalacím.

POSTIžENí OBOREM
Po všech těch letech strávených v HSW se nemůžeme 

ubránit tomu, abychom design posuzovali nejen z hlediska 

funkčnosti a estetiky, ale už nějak automaticky přemýšlí-

me, jestli by se daná věc dala (třeba i částečně) realizovat 

s použitím našich materiálů či technologií. Z tohoto aspektu 

nás zaujalo více produktů, ale protože všem se věnovat 

nemůžeme, představíme vám aspoň dva. 

PANCONNECT
V dnešní době je vybavení kanceláří, jednacích místností, 

ale i domácností nemyslitelné bez pohodlného, flexibilního 

a snadno dostupného zapojení do elektrické sítě, interneto-

vého připojení a dalších konektorů. Prodlužovačka z OBI 

mnoho parády nenadělá ani na obyčejném stole, co teprve 

když máte kancelář zařízenou elegantním designovým 

nábytkem. Společnost Panconnect vyvíjí a vyrábí modulár-

ní, konfigurovatelné přípojné panely, které splňují nejvyšší 

nároky na vzhled i funkci.

Více na www.panconnect.eu

SILkY gANg
Luxusní hedvábné šátky zdobí originální motivy pohádko-

vých ilustrací v pečlivě vybraných barevných škálách. Na 

rozdíl od slavných šátků značky Hermès však nejsou tištěny 

sítotiskem, ale digitálně. Kvalita tisku je excelentní – pro-

kreslené detaily, skvělé barevné podání a vynikající průtisk 

na rubovou stranu jsou opravdu překvapivé i pro zkušené 

tiskaře.

Více na www.silkygang.cz

PříšTě SNAD už BEz ROušEk
Doufejme, že další ročník Designbloku bude probíhat za 

příznivějších okolností, tolik inspirace a skvělých nápadů na 

jednom místě totiž najdete jen zřídka. 

Více na www.designblok.cz/cz/galerie c

Hana Mannová | marketing| hana.mannova@hsw.cz

Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz
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Desky Iprinto smooth UV jsou vyrobeny z polypropylenu, 

který se dá 100% recyklovat, a již při jejich výrobě se používá 

až 30 % recyklátu PP. Právem lze tedy Iprinto zařadit mezi 

eco friendly materiály. 

k POTISku I POLEPu
Desky Iprinto smooth UV mají dokonale hladký povrch, 

jsou tedy vhodné pro přímý potisk či polep fóliemi. Díky 

bublinkové struktuře jsou extrémně tuhé a mají hladký 

povrch bez viditelných komůrek. Používají se hlavně 

k výrobě reklamních tabulí nebo POS/POP, uplatnění ale 

najdou i ve výstavnictví. 

FORMáTY
V HSW Signall jsou desky dostupné ve formátu 

3050 × 2050 mm v tloušťkách 2,6 mm (600 g/m2), 3 mm 

(900 g/m2) a 4,5 mm (1200 g/m2). Projektově lze ale dodat 

i tloušťky 2,4 mm (450 g/m2), 5 mm (1500 g/m2), 8,4 mm 

(2000 g/m2) a 10 mm (3000 g/m2). 

Absolutní novinkou jsou desky o síle 12 mm a 15 mm, které 

se vyrábějí do šíře 1700 mm a mají sníženou hmotnost 

V dnešní době jsou požadavky na použití ekologicky šetrných materiálů při zadávání výroby reklamních 
aplikací již naprostým standardem. Nejčastější podmínkou je využití non PVC produktů. Pokud 
potřebujete nahradit třeba desky z pěněného PVC nebo jiné lehčené desky, pak neváhejte využít Iprinto 
smooth UV – polypropylenovou desku s bublinkovou strukturou.

Iprinto smooth UV, 
myslete ekologicky
David Vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz

(12 mm – 2200 g/m2 a 15 mm – 2750 g/m2). Mimo základní 

formát lze projektově dodat i formát 3050 × 1550 mm 

a 2440 × 1220 mm. 

BAREVNOST
Základní provedení má bílý povrch i jádro, dodat lze ale 

i desky s černým jádrem, které funguje jako blockoutová 

vrstva, a u tenkých desek pak neprosvítá oboustranný tisk. 

V případě potřeby lze vyrobit i desky kompletně černé. 

HLAVNí VÝHODY DESEk IPRINTO SMOOTH uV:
 ○ 100% recyklovatelné, vyráběné s podílem recyklátu;

 ○ velmi lehké a odolné ve všech směrech;

 ○ dokonale hladký povrch bez viditelných komůrek;

 ○ certifikát pro kontakt s potravinami;

 ○ možnost vyrobit desky se zvýšenou požární odolností;

 ○ odolnost proti chemikáliím, rozpouštědlům a olejům;

 ○ odolnost proti poškrábání a nárazu;

 ○ méně křehké než pěněné PVC;

 ○ dají se frézovat, řezat (i laserem) a sekat;

 ○ lze je ohýbat, svařovat, sešívat či lepit. c

Díky bublinkové 
struktuře jsou 
desky Iprinto 
smooth UV 
extrémně tuhé. 
Hladký povrch 
bez viditelných 
komůrek je vhodný 
k polepu i potisku. 
Používají se mimo 
jiné k výrobě POS/
POP

Iprinto smooth UV 
se vyrábí i s černým 
jádrem, které slouží 
jako blockoutová 
vrstva.  Díky tomu 
se dají i tenké 
desky potiskovat 
oboustranně,  aniž 
by tisk prosvítal. 
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Ve druhé polovině roku 2019 došlo na polygrafickém trhu k zajímavému spojení renomovaných značek. 
Své síly dali dohromady dva silní hráči a vytvořili nový podnik, kde má každý z nich 50% podíl. Nově tak 
vznikla společnost Koenig & Bauer Durst GmbH se sídlem ve Würzburgu, s vlastním zázemím, výrobou 
a dvěma předváděcími centry.

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

V německém Radebeulu u Drážďan je democentrum a výro-

ba tiskových systémů CorruJET a VariJET a v tyrolském 

Lienzi pak výroba a democentrum SPC 130. Firma vznikla 

spojením největšího hráče na polygrafickém trhu, který 

má ohromnou zkušenost, vlastní know-how a nejpro-

pracovanější technické řešení vedení materiálu strojem, 

s lídrem v oblasti digitálního tisku se zkušenostmi na poli 

single-pass tisku z různých oborů. Dala si za cíl nabídnout 

zákazníkům špičkové produkční digitální tiskárny zejména 

pro obalový průmysl.

 

ROzšířENé MOžNOSTI
HSW Signall působí více než 20 let jako distributor Durstu 

pro Českou republiku a Slovensko a je nám ctí, že jsme nyní 

součástí i tohoto nového joint venture týmu spolu s kolegy 

z českého zastoupení Koenig & Bauer. Našim zákazníkům 

tak můžeme nabídnout zajímavé produkční digitální 

tiskové stroje. Durst jako špičkového výrobce digitálních 

tiskáren znáte, pokud se chcete seznámit s druhou částí 

společného podniku – rodinnou společností, která utváří 

historii tisku již od 19. století – nalistujte si stranu 27, kde se 

dozvíte o její historii i současnosti.

VÝSLEDkY SPOLuPRáCE 
Více než 200 let zkušeností společnosti KBA jako inova-

tivního partnera v polygrafickém průmyslu se setkává 

s know-how Durstu, technologického lídra v inkoustovém 

koenig & Bauer 
Durst

Automatický 
nakladač pro štos 

vysoký až dva 
metry s možností 

kontinuálního 
doplňování

Tisková část, detail 
servisní stanice pro 

tiskové hlavy

Vizualizace Durst 
SPC 130 Flexline 

automatická linka
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tisku. Společný podnik pro digitální tisk Koenig & Bauer 

Durst připravuje půdu pro digitální transformaci stávají-

cích výrobních procesů. Jednoprůchodové digitální tiskové 

systémy pro průmysl skládané a vlnité lepenky přesvědčují 

svou produktivitou a stanovují standardy v oblasti kvality 

tisku. V nabídce jsou tyto tři základní modely:

 CorruJET je navržen pro digitální, vysoce efektivní 

a kvalitní přímý potisk archů vlnité lepenky. Pracuje s maxi-

mální rychlostí výroby 5500 archů za hodinu, je schopen 

zpracovat vlnitou lepenku až do tloušťky 8 mm.

 Delta SPC 130 je založen na nejnovější generaci jedno-

průchodových tiskových systémů, které Durst již úspěšně 

používá v segmentech keramiky a tisku etiket. Durst vyvíjí 

jednoprůchodovou technologii neustále od roku 2005 a má 

širokou základnu instalovaných zařízení s více než 700 tis- 

kovými systémy Gamma a Tau po celém světě. S Delta SPC 

130 přizpůsobuje společnost Durst technologii single-pass 

průmyslu vlnité lepenky. Delta SPC 130 kombinuje dobře 

navr žený mechanický design se snadno přístupnými 

digitálními komponenty, aby byla zaručena trvalá kvalita, 

vysoký výkon a spolehlivost. Jde o tiskový systém, který 

nabí zí bezkonkurenční všestrannost, nízké nároky na údrž-

bu a spolehlivost 24/7.

 VariJET 106 integruje inkoustovou technologii do 

platformy vysoce výkonného ofsetového stroje Rapida 

106. Modulární koncept kombinuje možnosti digitálního 

inkoustového tisku s prověřenými možnostmi tisku a inline 

dokončování ofsetového procesu. Představuje ideální výba-

vu k výrobě obalů budoucnosti, ať už to znamená personali-

zované a individualizované tiskové produkty, nebo neustálé 

střídání krátkých a středních sérií. 

TISkOVá LINkA S MIMOřáDNÝM VÝkONEM
Loni v březnu se v Durstu v Lienzi uskutečnilo setkání 

zástupců Koenig & Bauer Durst z Česka, Německa a Polska. 

Součástí schůzky byla i živá ukázka single-pass tiskové lin-

ky SPC 130, která pracuje maximální rychlostí 9000 m2/hod 

v rozlišení 800 dpi s tiskovou šířkou 1300 mm a se čtyřmi 

nebo šesti barvami a dokáže potisknout vodou ředitelnými 

inkousty, jež splňují všechny náročné normy včetně potravi-

nářských, materiály až do síly 12 mm. Linka je dlouhá téměř 

50 metrů a skládá se z nakladače, tiskové jednotky, v níž je 

66 hlav na jednu barvu, sušicí jednotky a vykladače. Samo-

statné je pracoviště tiskaře – kontrolní kokpit s vlastním 

spektrofotometrem – které je velmi podobné pracovišti 

u ofse tových rotaček. Pokud byste měli zájem o bližší infor-

mace nebo vzorky tisku, rádi vám je zajistíme.

MéNě NákLADNé TECHNOLOgIE
Obalový průmysl a zejména potisk inkousty na vodní bázi 

jsou poslední dobou velmi populární. Jsme proto schopni 

nabídnout i menší a méně investičně nákladné stroje, ať již 

z provenience Durstu – WT 250, nebo HP – R 1000. Pokud 

vás potisk inkousty na bázi vody a malé série obalů zajímají, 

napište nám na techno@hsw.cz c

CoruJET j e navržen 
pro digitální, vysoce 
efektivní a kvalitní 
přímý potisk archů 
vlnité lepenky

Setkání zástupců 
KBD z  Česka, 
Německa a Polska

Pracovní kokpit 
(vlevo) single-pass 
tiskové linky 
SPC 130 s vlastním 
spektrofotometrem 
(nahoře)

Logo nového 
společného podniku
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přEDSTAvujEmE 
kARTpEn

Kartpen, s. r. o., je pražské designové studio působící na našem trhu více než 20 let. Svým klientům nabízí 
komplexní řešení pro retail nejenom z papíru a lepenek.

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

Společnost individuálně řeší požadavky klientů i to, jaká 

forma bude pro podporu prodeje a propagaci jejich produktů 

nejvhodnější a nejefektivnější. „V našem týmu máme mladé 

grafiky a designéry z UTB ve Zlíně, odkud dnes vychází 

špička v oblasti produktového designu v České republice. 

Ti u nás mají možnost konzultovat své nápady se zkušený-

mi technology či polygrafy, z nichž někteří mají i více než 

třicetiletou praxi,“ říká Eva Spudilová Bursíková, zaklada-

telka společnosti. „Jsme tak schopni klientovi nabídnout 

vše od konceptu a návrhu přes 3D vizualizaci, výrobní 

a výkresovou dokumentaci a grafiku až po výrobu. Myslím, 

že rozumíme jak střední ‚analogové‘, tak i té mladé ‚on-line‘ 

generaci,“ je přesvědčena Eva Spudilová Bursíková.

 

SPECIALISTA NA IN-STORE MARkETINg
Specialitou firmy je in-store marketingová komunikace a její 

produkty. V dnešní době mají POP/POS materiály a obaly 

stále nezastupitelnou roli v podpoře prodeje, vždyť 95 % 

nákupního rozhodování je založeno na našem podvědomí. 

Stejně tak se rozšiřuje a rozrůstá i škála materiálů, které se 

používají pro jejich výrobu. Zejména proto, aby mohli nabíd-

nout svým klientům rychlost, operativní přístup a kvalitu, 

rozhodli se ve firmě investovat do nových technologií. „Po 

zmapování trhu jsme si v prvním kroku vybrali řezací plotr 

Zünd G3. Měli jsme jako jedni z prvních v naší republice zku-

šenost s touto technologií a plotrem jiné značky. V poslední 

Synergie mezi 
generacemi

Vizualizace  
prodejního stojánku 

pro L’Oréal

Výloha pro 
Maybelline

Citylight pro 
Maybelline

Limitovaná edice 
produktových obalů 

pro Vichy
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fázi jsme porovnávali plotry Kongsberg a Zünd a ve finále 

jsme se rozhodli pro švýcarskou kvalitu. Cena je vyšší, ale 

přesnost, rychlost, univerzálnost, a zejména rozšiřitelnost 

systému nás přesvědčily o tom, že je to správná cesta,“ říká 

Eva Spudilová Bursíková s tím, že se strojem jsou po více než 

roční zkušenosti nadmíru spokojeni. V Kartpen na plotru 

zpracovávají zejména papír, karton a lepenku, ale i PVC nebo 

dibond, plexi aj. Stroj je plně vybaven nástroji pro kartonáž, 

reklamní výrobu a díky 1kW frézce zvládne i náročnější 

průmyslové aplikace.

ATOL BLuE, S. R. O.
Ve firmě Atol blue, s.r.o., která disponuje kvalitním ofsetem, 

knihárnou a kartonážním a dokončovacím vybavením, 

rolovými eco solventními a vodou ředitelnými tiskárnami, 

velkoformátový digitální tisk s šířkou nad 106 cm chyběl. 

„Vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na ekologii, trvalou 

udržitelnost a individuální řešení potisků malonáklado-

vých obalů bylo dalším logickým krokem pořízení digitální 

tiskárny, o níž jsme uvažovali již několik let,“ vysvětluje Eva 

Spudilová Bursíková, spolumajitelka obou firem. S nástu-

pem první vlny covidu-19 se v Atol blue rozhodli otočit celou 

nově vzniklou situaci do pozitivní roviny a brát ji naopak 

jako příležitost. „Dle starého rčení Tomáše Bati jsme se 

na rozdíl od ostatních firem, které vyčkávaly, co se bude 

dít, naopak rozhodli v krizi investovat do nových techno-

logií,“ dodá vá. V Kartpenu zvolili unikátní tiskové řešení 

HP R1000, které využívá 100% ekologické inkousty na bázi 

vody, nabízí špičkovou, téměř litografickou kvalitu tisku, 

velmi široký barevný gamut a potisk široké škály materiálů 

do šířky 1,6 m. „Naši klienti oceňují vysokou kvalitu a nad-

národní společnosti očekávají ekologický způsob výroby. 

Z tohoto důvodu jsme po zmapování a vyhodnocení mož-

ností na trhu dali před UV tiskárnou přednost ekologické 

latexové tiskárně HP,“ říká Radek Švec, vedoucí tiskového 

úseku. „Vyzkoušeli jsme si i virtuální demo, z Barcelony nám 

přišly hotové vzorky našich materiálů a ty nás přesvědčily. 

Stejně tak je pro nás velmi důležitá servisní podpora týmu 

HSW, který máme blízko,“ přiznává Radek Švec.

NOVé MOžNOSTI V REkLAMě I DESIgNu
Svým stávajícím klientům, mezi něž již mnoho let patří zná-

mé lokální i nadnárodní prestižní značky z oblasti farmacie, 

potravinářského a kosmetického průmyslu, stejně jako 

i všem budoucím klientům chce Kartpen ukázat, co všechno 

dnešní potenciál kartonáže a signmakingu umožňuje a jaké 

možnosti přináší i pro bytové designéry, architekty, deve-

lopery, návrháře a umělce. Velmi pěkně vypadá tisk bílou 

barvou, která je u latexové tiskárny skutečně hustá a kryvá, 

přestože vrstva inkoustu je velmi tenká a příjemná na 

dotek. „Chceme našim klientům představit možnosti, které 

tiskárna nabízí, a proto ve spolupráci s HSW připravujeme 

přímo v místnosti, kde je tiskárna umístěna, improvizovaný 

showroom. Chceme zde ukázat, jak může vypadat potisk 

skla, tapet, textilu, závěsů, dekorace dřeva, voštinového 

nábytku nebo potisk plexiskla pro vakuové tváření,“ říká 

Radek Švec. „To je mimochodem aplikace, kterou právě 

latexové inkousty jako jediné na trhu umožňují. Stejně tak 

chceme prezentovat ukázky prémiových individuálních 

obalů, které začínají být v dnešní době velmi populární,“ 

dodává. c

Realizace stánku 
pro  L’Oréal

L’Oréal, Cacharel, 
Staropramen nebo 
Libštátské pleny 
patří ke značkám, 
pro něž Kartpen 
vyrábí nejen 
prodejní stojany

www.kartpen.cz
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přEDSTAvujEmE 
VzORník TExTILU

Vzorník usnadní 
orientaci v nabídce 

textilních materiálů. 
Obsahuje všechny 

důležité  informace 
a potištěný 

i nepotištěný vzorek 
každého textilu.

První volbou je v těchto případech sublimační tisk. Pro 

potisk textilních materiálů je jednoznačně nejlepší. Přesněji 

řečeno pro potisk všech textilií s vysokým obsahem poly-

esterových vláken.

NABízíME řEšENí
V HSW Signall vám máme co nabídnout. Kombinace tisko-

vých strojů HP Stitch a textilií řady DirectTex od společ-

nosti Pongs je řešením pro všechny typy aplikací nejčastěji 

používaných v reklamně.

NA MATERIáLY SI MŮžETE SáHNOuT
Protože strohý písemný výčet materiálů, ani popis, jak který 

konkrétní materiál vypadá, dokonce ani jejich fotky nikdy 

nenahradí přímý kontakt s produktem, vytvořili jsme pro 

vás vzorník textilií určených a doporučených pro sublimač-

ní tiskové technologie. Jde o 17 textilních materiálů ze 100% 

polyesteru.

ÚčELNÝ A JEDNODuCHÝ PRO ORIENTACI
Materiály jsou jednoduše popsány, v přehledu jsou formou 

piktogramů uvedeny ty nejdůležitější údaje o jednotlivých 

aplikacích, pro něž jsou určeny. V tabulce s technickými 

informacemi najdete podrobný popis vlastností každé 

jednotlivé textilie. 

 

STABILITA TExTILIE JE NESMíRNě DŮLEžITá
Dá se říct, že rozměrová stabilita je alfou a omegou subli-

mačního tisku. Protože se každý materiál chová jinak, je 

dobré vědět, co si můžete nebo naopak nemůžete při fixaci 

dovolit. Proto je u každého produktu uveden údaj o příčném 

a podélném smrštění a doporučených fixačních teplotách. 

VzORNík PATří VšEM
Materiály řady Pongs DirectTex si rozumějí i s UV a latexo-

vými inkousty, proto náš vzorník vřele doporučuji všem, 

kteří disponují těmito tiskovými technologiemi. V případě 

použití latexových inkoustů doporučuji vždy otestovat 

především oděruodolnost daného materiálu.

zíSkAT HO JE SNADNé
Pokud máte o tento vzorník zájem a zabýváte se potiskem 

textilu, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nám 

rovnou napište na kontaktní e-mail produkt@hsw.cz. c

pongs 
DirectTex 
pro sublimaci, 
UV a latex
Co dělat s textilním materiálem, když chcete dosáhnout vysoké ostrosti barev, dlouhé životnosti, vysoké 
odolnosti proti oděru a stálobarevnosti? Odpověď je jednoduchá.

Jan Vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz
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Adam Jílek (* 1989) patří k mladé generaci současných 

umělců. Do patnácti let se věnoval profesionálně base-

ballu a střední školu s uměleckým zaměřením si paradoxně 

vybral proto, aby měl na sport více času. Malování ho však 

nakonec pohltilo natolik, že ve studiu pokračoval na Akade-

mii výtvarných umění, kde prošel několika ateliéry včetně 

restaurování. 

Zajímavého, perspektivního autora zařadil Forbes Česko 

v roce 2019 do výběru „30 pod 30“ – třicítky Čechů, kteří 

mění svět okolo sebe. Jeho díla jsou zastoupena v soukro-

mých sbírkách u nás i v zahraničí. Výstavu umělcových 

obrazů s názvem Naděje mohli návštěvníci zhlédnout v září 

loňského roku v Galerii 90 ° v Černošicích.

Betonové stěny industriálně pojatého prostoru daly vynik-

nout zhruba padesáti plátnům se zvířecími motivy. Kontrast 

mezi surovým povrchem stěn a čistě působícími obrazy, 

které zaujmou precizními tahy štětce a jednolitým světlým 

nebo naopak temným pozadím, podtrhl, jak může realistic-

ky pojatá malba skvěle působit v soudobém interiéru.

Zobrazení psi, gorily, lvi, ptáci, králíci, kachny, myši a další 

zvířata působí poněkud odtažitě, jako by byli uzavřeni ve 

svém vlastním světě. Pozornému divákovi však neuniknou 

Výmluvné 
     „němé tváře“

Když se řekne „realisticky namalovaná zvířata“, možná se vám vybaví díla mistrů z 18. století nebo výtvory 
nadšeného amatéra, který si maluje pro radost. Od autora, kterého vám chceme představit v tomto vydání, 
však žádné žánrové obrázky pasoucích se kolouchů nebo košíků s roztomilými koťaty nečekejte.

Hana Mannová | marketing | hana.mannova@hsw.cz

Skrblík

Titulní strana:  Pes

mEDAILON 
ADAM jíLEk
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mEDAILON

ADAM jíLEk

drobné náznaky gest a výrazy, které vyvolávají zvědavost 

a probouzejí chuť proniknout uhlazenou formou a pochopit 

smysl a význam obrazu.

Řada děl odkazuje na autorovy osobní prožitky, nemusíme 

je však znát, aby nás obraz oslovil. Na umění je skvělé, že 

vlastně neexistuje špatná interpretace. Emoce a odezvy, 

které v divákovi dílo vyvolá, jsou skutečné, a tak i když na 

každého může působit jinak, pro konkrétního člověka jsou 

vždy správné.

Kromě Adamových obrazů nás velmi zaujala i jeho spolu-

práce s módní návrhářkou Beatou Rajskou, na jejíž kolekci 

letních šatů z roku 2019 se podílel, a tak jsme ho požádali, 

aby nám o ní řekl něco víc.

Jak k vaší spolupráci došlo?
V podstatě úplnou náhodou. Beatu mé obrazy natolik 

oslovily, že mi nabídla spolupráci. Přišlo mi to jako dobrý 

nápad a zajímavé propojení. Její tvorbu navíc vnímám velmi 

pozitivně a jako nositelnou na běžný den, což je jedna z věcí, 

která se mi líbí – nejde pouze o „výstavní“ kusy pro pár výji-

mečných příležitostí. 

Co všechno jste pro kolekci navrhoval?
Beata měla jasný cíl a koncept nové kolekce. Měla jasnou 

představu toho, co by chtěla mít na šatech znázorněno a jak 

by měly působit. A já jsem se pokusil na základě několika 

rozhovorů s ní a jejího zadání přetvořit její myšlenky do 

podoby obrazů, respektive budoucích motivů na šatech. 

Způsob ztvárnění tak byl plně v mých rukou. Připravil jsem 

skici a různé varianty na zadaná témata a společně jsme je 

pak s Beatou dotahovali podle jejích představ k dokonalosti. 

Já se pak postaral o tu první část, namaloval jsem jednotlivé 

motivy, jako to běžně dělám ve své tvorbě, tedy olejem na 

plátno.

Můžete nám popsat proces tvorby konečného produktu?
Jak už jsem zmiňoval, motivy byly samostatně namalované 

obrazy. Ty pak jednotlivě nafotil jeden z předních módních 

fotografů Arthur Koff. Fotografie byly digitálně upraveny 

pro tisk, muselo se oříznout pozadí a následně byly takto 

připravené fotografie použity pro tisky na látky z Itálie, kte-

ré již měla Beata připravené a zakoupené. Vznikla tak látka 

s dekorem, s níž už Beata mohla pracovat jako s jakýmkoli 

jiným textilem. Celá výroba probíhala tady u nás v Česku. 

V oblasti volné tvorby je vlastně vytvořením motivu – na-
malováním obrazu – práce u konce. V případě, kdy se mo-
tiv dále zpracovává, je však potřeba udělat další kroky…
Přesně tak, ale pro mě tím veškerá práce skončila. O samot-

ný tisk a úpravu fotografií se postaral další tým z tiskařské 

firmy. Asi bych ani nechtěl dělat něco dalšího. Maloval jsem 

to, co normálně maluji, v motivech byla zvířata, která také 

běžně zobrazuji. Dělal jsem to co obvykle, jen s tím přesa-

hem, že se následně obrazy využily trochu jinak. 

Objevily se nějaké nečekané okolnosti?
Myslím, že snad ani ne, nebo o nich nevím. Z mého pohledu 

proběhlo vše v pořádku. Jsem velmi rád, že jsme spolupráci 

a celou přehlídku a uvedení kolekce stihli ještě v době před-

koronavirové. Později by to bylo jistě komplikovanější.

Překvapilo vás něco?
Překvapil mě abnormální zájem o šaty, což mě samozřejmě 

mile potěšilo. I když je to má zásluha jen z části . Samotná 

přehlídka měla hezkou odezvu, i s odstupem času se mi ozý-

vají lidé s tím, že se jim ten nápad velmi líbil nebo že si šaty 

zakoupili a nyní by si rádi pořídili obraz, případně originál, 

který je využit jako potisk na šatech. To mě mile překvapilo 

a zájem i po takové době mě samozřejmě těší. 

Co vám přineslo spojení volné a užité tvorby?
Že se mé obrazy dostaly víc mezi lidi, nové lidi, kteří nejsou 

klasickými sběrateli umění. Má tvorba se tak dostala do 

širšího povědomí i mimo umělecké kruhy. 

Plánujete další spolupráci s designéry, abychom se mohli 
těšit, že předměty s vaším rukopisem budou dostupné 
širšímu publiku?
Pár věcí teď připravuji, i když trochu v jiném duchu. Nechci 

ještě úplně prozrazovat, o co jde. Ale věřím, že to nebyla má 

poslední spolupráce v tomto směru. c

Jeden z obrazů 
použitých jako motiv 
k potisku látek (vlevo 
dole) pro modely 
z kolekce Beaty 
Rajské (nahoře)
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Tichá domácnost Pes

Prázdné hnízdo Proměna

Máslo na hlavě
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Evoluce II Jack Russell

Sen o větší kosti Adam Jílek ve svém ateliéru (foto Matěj Dereck Hard)

mEDAILON

ADAM jíLEk

Velké sousto Strach z okolního světa
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DOKONčOvAcí TEcHNOLOgIE 
LAMInáTORy nEScHEn

Laminátory jsou od počátku velkoformátového tisku nedílnou součástí tohoto segmentu trhu. Přestože 
jsou jednou z nejdůležitějších technologií, nacházejí se tak trochu na okraji zájmu. Spíše standardem než 
výjimkou jsou případy, kdy stejný laminátor přežije několik obměn tiskárny, k níž byl pořízený, a původní 
stroj slouží vedle výkonnostně mnohonásobně produktivnějších tiskáren mladších o mnoho generací. To 
při laminování značně snižuje produktivitu a spolehlivost práce. 

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

Vývoj laminátorů 
a jejich vliv na zvyšování 
produktivity práce

Díky nižší poptávce je na okraji zájmu i vývoj nových 

laminátorů. Pomineme-li výrobu v Číně, je jednou z mála 

společností, které na vývoji nových laminátorů intenzivně 

pracují, firma Neschen. 

Řada laminátorů Neschen obsahuje celkem pět základních 

řad strojů, jejichž tradiční výhody v podobě robustnosti, 

odolnosti a dlouhé životnosti doplňují moderní funkce 

a především rozsáhlé možnosti individualizace, jež 

umožňují i několikanásobně zvýšit produktivitu práce. Zde 

přinášíme výběr některých z nich.

ERgONOMIE OVLáDáNí
Základními požadavky na obsluhu jsou minimální 

počet osob potřebných k ovládání laminátoru a nároky 

na rychlost a spolehlivost nejen u samotné laminace, 

ale především při zakládání médií a nastavování stroje. 

Laminátory Neschen k tomu využívají procesorové řízení 

s individuálně měnitelnými parametry stroje, ovládání 

z obou stran nebo multifunkční ovladače, které si může 

obsluha nastavit dle potřeby a typu práce. To je například 

spouštění válců, které lze aktivovat nejen zmáčknutím 
Redukce  pro 

nestandardní  dutinky

Systém přídavných 
stolů je užitečný 

zejména pro 
kašírování na těžké 

deskové materiály



tlačítka (mechanické ovládání je dnes již archaickou 

záležitostí), ale také třeba nožním spínačem. Spouštění 

válců nohou z obou stran stroje znamená volné obě 

ruce a mnohem snadnější práci při jednočlenné obsluze. 

Další zajímavou funkcí je automatické zastavení stroje, 

které u delších návinů umožňuje bezobslužnou laminaci 

a v některých provozech násobně zvyšuje produktivitu 

práce. Dalšími užitečnými individuálními prvky jsou 

vypínání ochranných čidel, změna rychlosti rozběhu 

(zrychlení), udržování zvolené rychlosti bez ohledu na 

zatížení (hmotnost rolí nebo míru nabrždění), hlídání tlaku 

válců předcházející poškození atp.

INDIVIDuALIzACE HARDWARE
Skvělou vlastností laminátorů Neschen je individualizace 

hardware. Většina laminátorů má na výjezdu malý stůl. Ten 

při rolové laminaci spíš překáží, protože se o něj zasekává 

materiál a také znesnadňuje přístup k válcům pro případné 

čištění. Jenže při kašírování na desky je zase stůl potřeba. 

U Neschenu si proto můžete zvolit odpojitelný zadní stůl 

a během několika sekund laminátor přizpůsobit typu 

práce. Ještě snadnější přístup k válcům umožní varianta se 

speciálním čidlem měření teploty.

ODOLNé kONCOVkY
I základní verze laminátorů byla otestovaná na role těžké 

až 80 kg. Výkonný motor je schopen je „utáhnout“, jenže 

vlastní odpor těžké role může vést k nežádoucímu vytažení 

citlivějších materiálů. V daném případě je možné stroj 

doplnit o speciální úchyty na kuličkových ložiscích, které 

sníží napnutí materiálu na minimum. Těžké role jsou 

někdy na zvětšených dutinkách s průměrem 150 mm. I pro 

ty má Neschen řešení – viz foto a video https://youtu.be/

SP0NJ2jfUI8

JEMNé NASTAVENí TLAku
Odolné válce a pneumatické nastavení tlaku umožňují 

používat velmi vysoké tlaky, takže nedochází 

k nežádoucímu silveringu. Pro některé měkké pěnové 

materiály je naopak potřeba tlak velmi nízký. Proto je 

k dispozici možnost nastavení tlaku v obráceném režimu, 

válec tedy není tlačen ale nadlehčován – tlak na médium 

může být snížen na pouhých několik kilogramů.

řEzáNí OkRAJŮ 
Netradičním prvkem příslušenství je modul pro řezání 

okrajů. Za zlomek ceny rolové řezačky tak lze zvýšit 

využitelnost a hodnotu laminátoru o další funkci, která 

dokáže u méně náročných ořezů ušetřit spoustu času 

nutného pro ruční řezání.  Ukázkové video této funkce 

najdete na youtube pod heslem Řezačka okrajů Neschen 

(https://youtu.be/2ZRdaxJ21Eg).

NEPřEBERNé MNOžSTVí PříSLušENSTVí
Při kašírování na deskové materiály je nutné mít stůl 

výškově sladěný s laminátorem. I zde Neschen připravuje 

několik řešení, jejichž funkčnost je nejlépe patrná na 

obrázcích. Výčet možných konfigurací a doplňků je tedy 

obrovský a umožňuje nastavit požadovaný stroj přesně na 

míru potřebám uživatele. Výhodou řešení od Neschenu je 

kompatibilita, většinu doplňků je tak možné sdílet mezi 

jednotlivými modely nebo zpětně doinstalovat i na již 

vyrobené stroje. Pokud se zajímáte o to, jak by mohl vypadat 

laminátor vyladěný na míru vám a jak by mohl pomoci 

se zvýšením produktivity vaší práce, kontaktujte nás na 

e-mailu jan.bejček@hsw.cz. c

Nejvyšší  řada 
laminátorů Neschen 
má dokonce čtyři 
plnohodnotné válce, 
které výrazně rozšiřují 
spektrum aplikací

Výhodou pojízdného 
stolu je sladění jeho 
výšky s výstupem 
z laminátoru

Modul pro ořezávání 
okrajů lze dokoupit 
k řadě Coldlam 
i Hotlam, u nejvyšší 
verze je standardem

Vyšší verze laminátorů 
umožňují použití 
velkých rolí s náviny až 
několik set metrů
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jAK NA TO 
TApETOVání

V jednom z předchozích čísel HSWinfo jsem na ukázkách z praxe popisoval řadu problémů, se kterými se 
můžete setkat při lepení samolepicích fólií na běžné zdi. Popsané problémy se od potíží, které provázejí 
lepení běžných, nesamolepicích, tapet poměrně dost liší. 

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

Tucet spolehlivých 
způsobů jak (ne)zkazit 
nalepení tapety

Zde je v bodech několik důležitých momentů pro spolehlivé 

lepení klasických, i když digitálně potištěných, tapet.

1. MOkRá VERSuS SuCHá TAPETA
V zásadě jsou možné pouze dva způsoby lepení klasických 

tapet. V prvním případě je na tapetě naneseno lepidlo nebo 

je alespoň zvlhčená vodou. Lepí se tedy mokrá. Při druhém 

– modernějším a častějším způsobu – se lepí suchá tapeta 

na zeď natřenou lepidlem. Tyto způsoby lepení mají zásadní 

vliv na chování tapety a nelze je zaměňovat. Důvodem je to, 

že mokrá tapeta má snahu se roztahovat a při schnutí zase 

smršťovat. Proto se typy lepené „na mokro“ většinou lepí 

s přelepem mezi pásy. Nejpoužívanějším materiálem pro 

tuto metodu jsou papírové tapety. „Suchý“ způsob lepení se 

vždy využívá tam, kde se lepí na sraz, tzn. bez přelepu. To 

Některé chyby 
při lepení této 

grafiky jsou patrné 
i z odstupu deset 

metrů…
Celkový pohled 

(obr. 1) a detail (obr. 2)

3) Při pokládání 
pásů je třeba 

zohlednit dopad 
nepřesnosti lepení 

vzhledem k motivu 
a soustředit se na 

nejvíc viditelné 
prvky 3

1 2



* Jde pouze o základní 
obecné porovnání. 
V obou skupinách 
najdete verze, které 
mají některé vlastnosti 
vylepšené.

platí především pro strukturované tapety, obvykle vliesové 

či jiné (metalické, PVC atp.).

2. VYTAžENí PáSu PřI OPAkOVANéM 
SESAzOVáNí
V prvním bodě jsme zmínili dva rozdílné způsoby lepení 

a jejich vliv na deformaci tapety. Někde mezi nimi však 

existuje ještě „šedá“ zóna. Tam se dostanete ve chvíli, kdy 

máte sice lepidlo na zdi a pokládáte na ně suchou tapetu, ale 

z nějakého důvodu ji odlepíte a chcete ji aplikovat znovu. 

Nejčastěji se to stává proto, že motiv v místě sesazení pásů 

nenavazuje a aplikátor se snaží spasovat grafiku lépe. Tape-

ta však při kontaktu s lepidlem zvlhla a začíná rozměrově 

pracovat. Tak se ze „suchého“ lepení stane částečně „mokré“ 

a deformace rostou úměrně s délkou lepeného pásu. Čím 

je pás tapety s lepidlem delší, tím je těžší. K tomu se přidá 

síla tahu nutná pro odlepení tapety od zdi a vlhká tapeta se 

protáhne i o několik milimetrů. Tím se samozřejmě šance 

na přesné spasování motivu ještě zmenší.

3. RŮzNě DLOuHé PáSY
Přesnost délky tisku není u rolových tiskáren zcela zaru-

čena. Sesazení pásů je tedy vhodné zkontrolovat ještě 

před lepením a zvážit, jak budete případné délkové rozdíly 

řešit. Ještě ve fázi výroby je možné tapety rozdělit na více 

kratších částí. Při lepení je potřeba začít tapetu přikládat na 

stěnu od místa, kde bude navazování motivu nejvíc vidět. 

Hlavním místem sledování je tzv. pohledová výška. Někdy 

je možné využít některou z negativních vlastností ve svůj 

prospěch. Například pokud je kratší pouze jeden pás, lze 

zkusit využít jinak nežádoucí deformaci tapety při opakova-

ném odlepování od stěny popsaném v bodě 2. Podstatné je 

vědět ještě před lepením, nakolik se pásy liší – řídit se pocity 

při práci je zavádějící.

4. VOLBA VHODNéHO LEPIDLA
Volba lepidla je úplná alchymie a na výsledek má zásadní 

vliv. I typově identická lepidla se nechovají stejně a výběrem 

vhodného produktu si můžeme hodně pomoci nebo – zvolí-

me-li špatně – naopak uškodit. Lepidla na tapety se řadí do 

dvou základních skupin. V první jsou lepidla na bázi metyl-

celulózy (prodávaná obvykle jako prášková k rozmíchání 

ve vodě) a ve druhé jsou disperzní lepidla (prodávaná vždy 

pouze v tekuté formě). 

Hlavní rozdíly mezi těmito typy najdete v tabulce. V ideál-

ním prostředí budou fungovat oba typy, ale v kritických 

podmínkách je volbu lepidla vhodné přizpůso bit dle převa-

žujících vlastností, viz tabulka. Například při lepení na štu-

kovou omítku je riziko odlepování tapety natolik velké, že 

vždy volím řešení s disperzním lepidlem, protože nevýhody 

disperzního lepidla jsou v tomto případě daleko přijatelnější 

než riziko, že se odlepí celá tapeta.

5. POužITí PENETRACE JEN V OPODSTATNěNÝCH 
PříPADECH
Penetrace pro účely tapetování má snížit savost podkla-

du a je navržena tak, aby se do něj vsákla. Je-li podklad 

málo porézní, penetrace se nevsakuje, zůstává na povrchu 

SROVNáNí DVOu zákLADNíCH SkuPIN TAPETOVACíCH LEPIDEL*

LEPIDLA NA BÁZI METYLCELULÓZY DISPERZNÍ LEPIDLA 

výhody nevýhody výhody nevýhody

 snadnější přemísťování  nižší adheze  vyšší adheze  problematičtější  
přemísťování

 snazší lepení v horku  nevhodná do vhlkého 
prostředí

 vhodná i do vlhčích 
prostor

 lepení v horku – rychle 
schne

 snazší lepení na velmi 
savé povrchy

 zcela nevhodná na 
nesavé povrchy

 vhodná i na málo savé 
povrchy

 lepení na velmi savé 
povrchy

 minimální stopy na 
povrchu tapety

 vyšší vliv na zvedání 
okrajů tapety

 nízký vliv na zvedání 
okrajů tapety

 při zaschnutí zanechá na 
povrchu stopy

 snadné budoucí 
odstraňování tapety

 nevhodná na štukové 
omítky

 použitelná i na štukové 
omítky

 obtížnější budoucí 
odstraňování tapety

 menší vliv na 
otěruvzdornost inkoustů

 větší vliv na rozměrové 
deformace 

 menší vliv na rozměrové 
deformace 

 větší vliv na 
otěruvzdornost inkoustů

 omyvatelná po 
zaschnutí, snazší čištění

 v práškové formě, delší 
příprava  ihned připravená k práci  nerozpustná po 

zaschnutí, obtížné čištění

 nižší průměrná cena    vyšší průměrná cena
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5) I zde došlo 
k nahromadění 

lepidla a deformaci 
tapety při snaze 

silou lepidlo 
vytlačit. To 

následně nahradil 
vzduch. Oprava 

takové bubliny je 
obtížná.

4) Ke zbytečnému 
proříznutí tapety 

došlo zřejmě kvůli 
nahromadění 
vrstvy lepidla 

a vytažení tapety. 
Snaha o opravu 

proříznutím situaci 
jenom zhoršila.

a její použití adhezi lepidel jenom zhorší. Ve 

veřejných prostorách se na stěny často užívají 

otěruvzdorné a málo savé barvy – v tomto 

případě je penetrace vysloveně nevhodná. 

Řešením je disperzní typ lepidla.

6. BuBLINY S LEPIDLEM NEJSOu 
VADOu
Vlivem nestejnoměrného nánosu lepidla nebo 

nestejného přítlaku během přihlazování 

vznikají na tapetě zvlněná místa tam, kde je 

vrstva lepidla větší. Pro zamezení tomuto jevu 

je nutné příliš netlačit na stěrku či váleček. 

Snaha o doko nalé vyhlazení těchto míst situa-

ci jen zhorší. Zkušený tapetář pozná na dotyk, 

kde tvoří bublinu pod tapetou vzduch (vzduch 

je třeba vyhnat) a častější případ, kdy bublinu 

tvoří právě lepidlo. Potom je ji lepší nechat 

být. V místě, kde je větší vrstva lepidla, totiž 

dojde i k většímu zvlhčení tapety, a tedy k vět-

šímu vytažení. Pokud lepidlo z tohoto místa 

silným tlakem vyháníte, vytáhnete tapetu ještě víc. A co nahradí vyhnané 

lepidlo? Vzduch! Pokud zůstane taková část po zaschnutí nepřilepená, je 

velmi obtížně opravitelná (viz snaha o opravu obr. 5). Naopak zůstane-li 

lepidlo na místě, postupně vyschne a vytažená tapeta se srovná. V daném 

místě je sice více lepidla, ale po vyschnutí vody je tato vrstva tak tenká, že 

je okem nepostřehnutelná.

7. LOkáLNí DEFORMACE SE VRACí
Větší lokální deformace mají snahu se vracet s urputností terminátora. 

Nejvíc se tato vlastnost projeví při dorovnávání mezer mezi pásy při 

přikládání tapety „na sraz“. Pokud je tapeta provlhčená, lze sice nepřesně 

položený pás silným tlakem nebo tahem dohnat k druhému pásu, jenže 

během schnutí se tapeta začne smršťovat zpět. Potom vznikne mezi pásy 

mezera (viz obr. 6a a 7a) nebo se naopak okraje pásů začnou tlačit proti 

sobě (a jeden či oba se zdvihnou, viz obr. 6b a 7b). Dorovnávání jednotli-

vých pruhů tapety k sobě nelze řešit silou v jednom místě, ale pokládáním 

5

4

CHYBY PřI POkLáDáNí A SESAzOVáNí PáSŮ

 a  Pásy jsou daleko od sebe – vznikne mezera

 b  Pásy příliš těsně u sebe – okraje se tlakem zvedají

Ve spoji je vidět jádro tapety a zvednuté hrany vrhají stín

V mezeře je vidět povrch podkladu

6

7

 a  c b

jAK NA TO 
TApETOVání
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8) Tapety, které 
pracují rozměrově 
(zde klasická 
papírová) se 
nikdy nesmí 
prořezávat. Po 
uschnutí dojde ke 
smrštění a vzniku 
viditelných spár.

9) Disperzní lepidla 
jsou sice dražší, ale 
není to pravidlem. 
Toto lepidlo 
z nabídky Hornbach 
vyjde na 38 Kč/kg 
a lepí výborně.

z větší plochy. Poměrně často se zdvihání okrajů pásů, jako je na obrázku, 

přisuzuje kroucení tapety, přestože je způsobeno chybným pokládáním. 

V některých případech je takové zdvihání vadou mnohem viditelnější, 

než je opačný projev stejné chyby – vznik mezery mezi pásy. To je dobré 

při pokládání zohlednit. Rozdíly jsou dobře patrné na obr. 7a a 7b, které je 

možné porovnat se správným výsledkem na obr. 7c.

8. MECHANICká ODOLNOST INkOuSTŮ JE OMEzENá
Mechanická odolnost všech typů inkoustů je mnohem menší než u prů-

myslově tištěných tapet. V principu lze tuto odolnost ještě snížit několika 

způsoby. Jak UV, tak i latexové inkousty jsou sice suché hned po výstupu 

z tiskárny, ale jejich mechanická odolnost pro tapetování časem stoupá. Je 

tedy žádoucí nechat je před lepením vyzrát, doporučuji posečkat několik 

dní po tisku. Dále je to působení lepidla a vlhkosti při lepení – čím déle je 

na povrchu inkoustu lepidlo a čím je tapeta vlhčí, tím hůře. U drobných 

znečištění lepidlem je lepší jemně je nasucho otřít, obvyklé tapetářské 

otírání hodně vlhkou houbou s následným velmi opatrným vysušením 

suchým hadrem je akceptovatelné až ve chvíli, kdy je tapeta již na místě 

a nebude se s ní nijak manipulovat. Inkoust také poškozují některé 

plastové stěrky, zejména na strukturovaných tapetách. Vůči inkoustům 

jsou o trochu agresivnější disperzní lepidla a také jsou více vidět – je dobré 

minimalizovat jejich kontakt s povrchem tapety.

9. PROřEzáVáNí TAPETY
Stejně jako u samolepicích wallwrap fólií se ani u tapet lepených mokrou 

cestou nevyplatí prořezávat tapetu s cílem vylepšit navázání grafiky 

jednotlivých pásů. Obvykle se takové proříznutí projeví do druhého dne 

vznikem spáry v místě řezu, viz obr 2 a 8.

10. šTukOVá OMíTkA
Často dostávám dotaz, jak nalepit tapetu na čerstvou štukovou omítku. 

Odpověď je jednoduchá a nepříliš oblíbená – takovou zakázku nedoporu-

čuji dělat. Rizikem jsou především vnitřní vlhkost zdi, nevhodná chemie 

omítky a drobné kamínky na povrchu, po nichž se tapeta při schnutí 

sesune. Pokud není zbytí, pak jedinou možností je použití tapety, která 

nepracuje rozměrově (obvykle vliesová), a kvalitního disperzního lepidla 

(dobrou adhezi mají typy určené na sklovláknité tapety). I v tomto případě 

by však měla omítka zrát alespoň několik měsíců.

11. RYCHLOST JE zákLADEM ÚSPěCHu
Vnímavý čtenář už na základě předchozích bodů ví proč. Kvalitní tapetář 

zároveň lepí rychle. Spousta chyb a deformací se totiž projeví právě 

v okamžiku, kdy si dáváte záležet, takzvaně si dáváte na čas. Tapeta se 

časem deformuje, klesá mechanická odolnost tisku, zvýrazňují se místa 

s větší vrstvou lepidla (viz bod 6). Proto lepte 

alespoň ve dvou, lépe ve třech, u pásů delších 

než zhruba tři metry se uplatní i čtyři lidé. 

Předem si domluvte postup práce a úkoly. A to 

můžete, jen pokud máte vše řádně připraveno 

– viz poslední bod 12. 

12. řáDNá PříPRAVA JEšTě PřED 
LEPENíM 
Zde hodně záleží na praxi, protože váha 

určitých doporučení se mění podle mnoha 

vlivů. Soustřeďte se zejména na kontrolu 

všech parametrů lepených prostor (rozměry, 

rovnoběžnost stropů a podlah, tvary a úhly 

rohů, vyzrálost omítek, vlhkost a materiál 

zdí, soudržnost, savost a rovinnost povrchu), 

kontrolu pásů a grafiky (typ tapety, způsob 

a kvalita spasování, velikosti, reálné umís-

tění vůči oknům, dveřím, pultům se zbožím 

a jiným překážkám), dostupnost vhodného 

nářadí, nástrojů a čisticích prostředků včetně 

dostatku suchých hadrů. Domluvte se předem 

se spolupracovníky na postupu a organizaci 

práce.

DOPORučENí NA záVěR
Na trhu je neuvěřitelně široká nabídka tapet. 

I v HSW jich najdete hodně. Poznat všechny 

jejich vlastnosti v různých podmínkách lepení 

není v lidských silách. Podle mě je ideální 

vybrat si několik materiálů a ty se naučit lepit 

spolehlivě, než riskovat pokaždé jinou značku 

a typ tapety. Osobně používám nejraději řadu 

vliesových tapet Neschen Performance Wall-

paper, která má dostatek strukturovaných 

i hladkých verzí. K jejich lepení používám 

levné a zároveň velmi silné disperzní lepidlo  

na sklovláknité tapety a s tímto univer-

zálním řešením jsem schopen realizovat 

99 % aplikací.  c

jAK NA TO

TApETOVání

Aplikace tapet na 
čerstvou  štukovou 
omítku je sázka do 
loterie.

8
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inkousty poměrně hodně a díky extrémně snadné apli-

kaci dovoluje jednoduchou obnovu grafiky i neškoleným 

personálem. V případě potisku latexovými inkousty se již 

bavíme o jen několikatýdenních kampaních, ale i to mnohdy 

postačuje.

Certifikovaným řešením pro eco solventní tiskárny je 

nejnovější Solvoprint dot print’n’walk R10. Jeho tři vari-

anty využí vají typickou hexagonální strukturu povrchu 

a nabízejí R10 certifikaci slip resistance při zachování 

všech ostatních výhod klasického print’n’walku. Kromě 

bílé tiskové verze se nabízejí také další varianty – červená 

Originální 
neschen easy dot 
20× jinak: social 
distancing 
Třetí díl našeho seriálu, v němž objevujeme postupně všechny materiály z velmi rozvětvené rodiny 
Neschen easy dot, se bude věnovat tématu nad míru aktuálnímu. A to sice „social distancing“ grafice 
realizované pomocí materiálů easy dot.

zAčNěME OD PODLAHY
Zaregistrovali jsme to v Evropě asi všichni, poptávka po 

podlahové grafice stoupla letos několikanásobně a s ní 

i množství aplikací, pro něž je vhodné použít produkt na 

bázi bodového lepidla. A jak to tak vypadá, ještě nějakou 

dobu budeme bezpečné odstupy na podlahách obchodů, ná-

kupních center, hotelových hal a kancelářských komplexů 

vymezovat. Na začátku šlo především o velmi jednoduchá 

sdělení typu „keep the distance“, ale dnes stále více naráží-

me na snahu tyto nutné informace spojit s reklamním sděle-

ním. Alespoň v jedné věci může mít stávající vývoj pozitivní 

vliv na signmaking. I zadavatelé, kteří dříve o podlahové 

grafice jakožto reklamním médiu vůbec neuvažovali, ji nyní 

berou velmi vážně. Není tak nouze o různé vtipné kombina-

ce a grafické hříčky, které kromě informace o minimálním 

rozestupu nebo směru nákupu dokážou vytvářet pouto 

mezi zákazníkem a značkou.

Sejde-li se požadavek na rychlou instalaci a snadnou de-

montáž po několika týdnech, maximálně měsících, je volba 

jasná. Neschen UVdot print’n’walk s náskokem potvrdil 

v posledním půlroce status jedničky na trhu easy to apply/ 

/easy to remove grafiky. Silný monomerický film se zrnitou 

texturou a bodovým lepidlem vydrží při potisku UV-cura ble 

Richard Bachora | Export sales manager Neschen coating gmbH | r.bachora@neschen.de

1) UVdot print’n’walk, na 
podlaze shop-in-shop 

obchodů Dyson, Singapur

1

2
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kladně odolnou Filmolux FGS laminací (12 měsíců). Ale to již 

odbočuji, pojďme zpět k easy dot řešením.

VERTIkáLNí kOMuNIkACE
Materiály easy dot samozřejmě nalezly masivní využití 

i v případě komunikace na svislých prvcích, jako třeba výlo-

hách, zrcadlech umýváren, dveřních křídlech apod.

Na rozdíl od minulosti bylo potřeba velmi rychle a také 

„kulturním“ způsobem komunikovat změny v otevíracích 

časech, vyznačit podmínky pro vstup do provozoven 

a infor movat zákazníky o pravidlech v jednotlivých are-

álech a provozech. A tato nutnost platí stále, pravidla se 

mění, se zákazníky je třeba komunikovat. Navíc se k tomu 

přidává nutnost propagovat akční nabídky, nové kolekce 

atd. Zkrátka ideální situace pro použití Neschen originál 

easy dot materiálů s bodovým lepidlem, umožňujících velmi 

rychlou aplikaci profesionálem, nebo bubble-free aplikaci 

neškoleným personálem.

Nejrozšířenějším materiálem využívaným pro tyto kam-

paně byl letos solvoprint easy dot matt, za ním je v těsném 

závěsu průsvitný solvoprint easy dot clear. Skokanem roku 

je zároveň PP easy dot, jak v bílé, tak transparentní variantě 

jakožto PVC-free alternativa pro environmentálně smýšlejí-

cí zákazníky.

Největší výhodou takového řešení postaveného na Neschen 

easy dot je velmi snadné a čisté odstranění případně obnova, 

pokud je třeba upozornění modifikovat například na zákla-

dě nových vyhlášení vlád.

Na obrázcích v tomto článku můžete zhlédnout některé 

vybra né realizace „social distancing“ aplikací za pomoci 

easy dot materiálů Neschen. c

2) Podlahový 
solvoprint dot 
print’n’walk R10 ve 
žluté a červené barvě 
nalezl uplatnění i při 
použití na svislých 
plochách, Bückeburg, 
Německo

3) Instrukce pro 
bezpečný pohyb po 
prodejnách se logicky 
aplikují na podlahu

4) UVdot print’n’walk, 
podlahová „covid“ 
navigace v areálu 
radnice v Haagu, 
Nizozemsko

5) Solvoprint easy 
dot matt, typická 
komunikace v rámci 
anticovidových 
opatření, myjte si 
ruce…, Španělsko

6) UVdot print’n’walk, 
podlahová „covid“ 
navigace v obchodech 
sítě Bershka, 
Španělsko

traffic red a žlutá sulphur yellow, kde lze žádané sdělení 

tisknout například jen bílou nebo černou a zbytek plochy 

nechat v originální barvě bez potisku. Fólie jsou, stejně jako 

běžné plotrové fólie, probarvené, a tak se barva neošoupe. 

Je-li od začátku zakáz ky jasné, že budete tisknout černý text 

v červeném nebo žlutém poli, dává smysl využít přímo tuto 

probarvenou podlahovou fólii R10. Ušetříte tak inkoust, 

a ještě získáte odolnější grafiku. Mimochodem tyto dvě 

barevné varianty jsou nyní k dostání také jako pěticenti-

metrové pásky, pro aplikace bez potisku.

Třetí variantou pro podlahovou grafiku vytvořenou pomocí 

materiálů Neschen s bodovým lepidlem je kombinace kla-

sického matného solvoprint easy dotu, případně verze easy 

dot whiteout z minulého dílu, s certifikovanou podlahovou 

laminací. Byť se v obecné rovině laminace materiálů easy 

dot příliš nedoporučuje zejména kvůli ne zcela rovnému 

povrchu fólie, jež částečně kopíruje body lepidla, pro podla-

hovou grafiku, kde je pozorovací vzdálenost zpravidla 1,5 m 

a více, lze kombinaci easy dotu s laminací doporučit. Na 

výběr je u Neschenu více druhů v závislosti na očekávané 

životnosti grafiky, mým favoritem je však Filmolux easy 

clear sand, monomerická PVC fólie s mimořádně dobrým 

poměrem cena/výkon.

Taková laminovaná grafika má také podstatně delší život-

nost než tisk na kampaňový print’n’walk, doporučil bych ji 

proto pro dlouhodobější aplikace. Nejdéle pak samozřejmě 

vydrží kombinace klasické samolepky, případně velmi 

silného materiálu performance wall-grip v kombinaci s pří-

3
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V minulých číslech jsme vás informovali o produktu Onyx TruFit pro přípravu tiskových a řezacích dat se 
zaměřením na co nejefektivnější umístění tištěných objektů a nejlepší využití médií. Dnes se seznámíme 
s obdobným produktem PrimeCenter, který vyvinula společnost Caldera v úzké spolupráci se společností 
Zünd.

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

caldera primecenter

Program PrimeCenter je určený pro kontrolu a přípravu dat 

pro Print & Cut workflow a je optimalizovaný pro návazné 

zpracování tiskových dat v Caldera ripu a přímé propojení 

s řezacím programem Zünd Cut Center (ZCC), používaným 

pro řízení plotrů Zünd řady G3, S3, D3 nebo L3. 

Využívat jej však lze i s tiskovými či řezacími programy 

jiných výrobců.

Program je k dispozici pro operační systémy Windows, 

Linux a Mac OS.

zákLADNí VLASTNOSTI PROgRAMu
Program PrimeCenter poskytuje následující funkce:

 ○ automatizace vstupu;

 ○ kontrola vstupních dat (Preflighting);

 ○ nastavení vlastností pro řezání;

 ○ generování ořezových rámečků (TrimBox);

 ○ generování přesahů (Bleeding);

 ○ vkládání anotací;

 ○ zrcadlení;

 ○ seskupování úloh a kopií na tiskové médium (Nesting);

 ○ výstup na tisk a ořez.

1) Program 
PrimeCenter je 

určený pro kontrolu 
a přípravu dat 

pro Print & Cut 
workflow a je 

optimalizovaný pro 
návazné zpracování 

tiskových dat 

VERzE PROgRAMu
Program se dodává ve třech verzích: 
 

PrimeCenter Basic
Manuální zpracování

Poskytuje plnou kontrolu nad zpracováním dat 

a šetří významně čas přípravy.

Vstup, nastavení i výstup se provádějí ručně.

PrimeCenter Pro
Semi automatizace

Umožňuje vytváření šablon pro opakující se 

úlohy. Vstup lze provádět ručně nebo auto-

maticky pomocí horkých složek, výstupy se 

vytvářejí ručně.

Max PrimeCenter
Plná automatizace

Od vstupu až po výstup probíhá zpracování 

plně automaticky. V případě potřeby je možné 

i manuální či semi automatické zpracování.

1
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AuTOMATIzACE VSTuPu (OBR. 2)
Data lze načítat do programu pomocí senzitivních horkých 

složek.

Z názvu souboru lze extrahovat pomocná data, například 

počet kopií.

Každé úloze lze přiřadit – ručně nebo automaticky – doplň-

kové informace, jako je například číslo objednávky, jméno 

zákazníka a podobně.

kONTROLA VSTuPNíCH DAT
Při načítání dat do programu lze provádět i jejich kontrolu podle různých předna-

stavených Preflight profilů.

Kontrola dat je prováděna Preflight modulem od společnosti Callas software. 

Součástí programu PrimeCenter je sada základních profilů. Za příplatek je možné 

dokoupit program Callas PDF toolbox, který umožňuje tvorbu vlastních profilů.

 

NASTAVENí VLASTNOSTí řEzáNí (OBR. 3)
Protože je PrimeCenter optimalizován pro výstup na plotry Zünd, umožňuje plnou 

integraci s řezacím programem ZCC. Pracuje s databází ZCC materiálů včetně 

možnosti nastavení tloušťky médií. Vypočítá předpokládaný čas zpracování úlohy, 

přidá zaměřovací značky a čárový kód pro automatické zpracování na řezacím 

plotru.

V případě použití pro řezací programy jiných výrobců umožňuje vygenerovat PDF 

soubor s řezacími daty.

gENEROVáNí OřEzOVÝCH RáMEčkŮ – TRIMBOx (OBR. 4)
PrimeCenter může automaticky vytvářet pravoúhlé ořezové rámečky, například 

pro ořezávání fotografií. Tento typ ořezových rámečků se nazývá Trimbox.

To umožňuje ořezat i data, která neobsahují žádné řezací cesty.

Obsluha může rozhodnout o vzdálenosti ořezového rámečku jednotlivě od všech 

čtyř stran obrázku. To je velmi užitečné pro lemování, montáž atd.

gENEROVáNí PřESAHŮ – BLEEDINg (OBR. 5)
PrimeCenter umožňuje vytvářet tvarové i pravoúhlé (Canvas) přesahy. Nejčastěji 

se pro vytváření přesahů používá metoda klonování pixelů. Prime Center nabízí 

dvě velmi pokročilé funkce tohoto postupu. Pixely se buď kopírují, nebo zrcadlí. 

Tím se obraz rozšíří, aby se předešlo viditelným nepřesnostem po řezání.

2
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ANOTACE (OBR. 6)
Tato funkce umožňuje tisknout volný text, metadata a čáro-

vé/QR kódy vedle každé úlohy. Metadata mohou obsaho-

vat například jméno zákazníka, číslo objednávky atd. pro 

snadné třídění.

Anotace lze volitelně umístit na „odtrhávací štítek“. 

Program automaticky vygeneruje čáry pro odříznutí nebo 

perforaci.

zRCADLENí
Funkce automatického zrcadlení se používá pro sublimační 

tisk s transferovým papírem nebo pro převrácený tisk na 

rubovou stranu průhledného materiálu.

SESkuPOVáNí ÚLOH A kOPIí NA TISkOVé 
MéDIuM – NESTINg (OBR. 7–10) 
Výhody automatického seskupování jsou zřejmé. Pro určité 

aplikace však může být výhodnější použít méně dokonalé 

seskupení, abychom získali další výhody.

PrimeCenter nabízí seskupování podle plných tvarů (True-

Shape Nesting) nebo pravoúhlé seskupování. Úlohy mohou 

být rozmisťovány automaticky nebo s ohledem na směr 

(horizontálně/vertikálně). Pro rozmisťování lze zakázat 

otáčení úloh nebo nastavit úhel, o který lze jednotlivé úlohy 

natáčet. Samozřejmostí je nastavení mezer mezi jednotlivý-

mi úlohami.

Úlohy lze rozdělovat do skupin podle určitého kritéria, např. 

podle zákazníka (Ganging).

VÝSTuP PRO TISk A OřEz
U verze Basic a Pro se musí provádět výstup ručně. Verze 

Max umožňuje využívat automatizovaný výstup do před-

definovaných horkých složek ripovacího programu, apliko-

vat Preflight na výstupní soubor a exportovat informace 

o úloze do průvodky (Job Ticket). c

6

7

8

9

10

Omezení rotace při seskupování         
7) Rotace bez omezení, 8) Omezení rotace na 180°
Rozdělování do skupin – Ganging
9) Roztřídění do dvou skupin, 10) Bez použití funkce Ganging
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V řeči čísel dnes firmu charakterizuje 11 výrobních závodů 

v Evropě (včetně jednoho v Dobrušce), zastoupení ve 

více než 109 zemích světa a více než 5000 zaměstnanců. 

Působivý je i obrat 1,3 bilionu eur, 90% tržní podíl 

v tisku bankovek nebo 80% podíl v potisku plechu 

a velkoformátovém ofsetu. Zajímavý je také příběh firmy, 

kterou založili před více než 200 lety pánové Friedrich 

Koenig a Andreas Bauer když v klášteře v Oberzellu 

u Würzburgu vyrobili první tiskový lis. 

1823–1945
Prvním významným milníkem byl rok 1823, kdy byly 

v Berlíně na lisech Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer 

vytištěny první noviny na evropském kontinentu. V roce 

1901 byla na místě dnešního sídla firmy postavena nová 

továrna, jejíž výrobní hala byla jednou z největších 

v Německu. Vznikaly zde publikační a rotační hlubotiskové 

kotoučové stroje a byl urychlen vývoj archových strojů. 

Kromě tiskových zařízení byly zákazníkům po celém světě 

dodávány různé formovací lisy a stroje na odlévání desek. 

Rozmach firmy přerušila první světová válka. Období 

hyperinflace ve 20. letech 20. století společnost přežila 

díky nově vyvinutému lisu Iris na barevné bankovky. 

V březnu 1945 však würzburské továrny zničily bomby 

a dělostřelecké granáty.

OBNOVENé PODNIkáNí
Dalším důležitým mezníkem po obnovení podniku 

byl příchod talentovaného mladého designéra Hanse-

Bernharda Schünemanna. Jeho prvním z více než 250 paten-

tů byla úprava takzvaného maltského mechanismu 

křížového pohonu, který byl následně použit v dalším 

z jeho vynálezů, archovém hlubotisku Rembrandt MT III. 

Nadaný designér byl v roce 1959 adoptován pravnukem 

zakladatele společnosti Hansem Bolzem a s novým 

jménem Hans-Bernhard Bolza-Schünemann se stal v roce 

Na šesté straně tohoto vydání HSWinfo se dočtete o nově vzniklé společnosti Koenig & Bauer Durst GmbH. 
Zatímco o Durstu jsme psali již mnohokrát, rodinnou firmu Koenig & Bauer, která je spojená s tiskovým 
odvětvím již od 19. století, vám představujeme poprvé. 

koenig & Bauer
David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz

1971 prezidentem společnosti Koenig & Bauer AG. V roce 

1990 inicioval vznik skupiny KBA. Vedle hlubotiskových 

strojů Rembrandt a lisů na bankovky byly po celém světě 

mimořádně úspěšné modely Condor a rotační lis Rotafolio 

na ovinovací desky.

RAPIDA – NEJRYCHLEJší STROJ NA TRHu
První archový ofsetový stroj Koebau-Rapida s rychlostí 

až 8000 archů za hodinu byl představen na Drupě v roce 

1967. Koebau-Rapida SR III, uvedený na trh v roce 1974, už 

potiskl v té době bezkonkurenčních 15 000 archů za hodinu. 

V roce 1992 byla výroba převedena do dceřiné společnosti 

KBA-Planeta AG a byly vyvinuty vysoce výkonné archové 

ofsetové lisy Radebeul. Například Rapida 106 definovala 

měřítka ve středním formátu s rychlostí až 20 000 archů za 

hodinu, extrémně rychlými změnami úloh a konfiguracemi 

zahrnujícími až 19 tiskových a dokončovacích jednotek.

Vysoce výkonné velkoformátové stroje Rapida 145 

a Rapida 164 celosvětově nahrazovaly zařízení jiných 

výrobců a připravily půdu pro dosažení vedoucí pozice 

společnosti KBA-Sheetfed ve velkých formátech.  To 

se znovu potvrdilo roku 2003 představením největšího 

ofsetového archového stroje na světě Rapida 205.

 

STáLE V čELE
Pokud jde o inovativní procesy pro inline dokončování, 

ekologický tisk, přímý tisk na vlnitou lepenku nebo 

v poslední době LED UV sušení, ukazuje se KBA Sheetfed 

pravidelně jako průkopník. Další nové trhy se otevřely 

s příchodem archového VariJET 106 nebo vytvořením 

joint-venture s Durst AG v roce 2019 s cílem dominovat 

digitálnímu obalovému trhu ve středním a velkém formátu. 

Dnes Koenig & Bauer zahrnuje prakticky všechny běžné 

tiskové a dokončovací technologie. Tato rozmanitost 

vytváří jedinečné know-how a nadále podporuje inovace, 

nové aplikace a v neposlední řadě i nová partnerství. c

Zakladatelé  Friedrich 
Koenig a Andreas Bauer

Továrna ve Würzburgu

Montáž válců – 20. léta 
20. století

Drupa 2012 – Rapida 145

Hans Bolza  řídil společnost 
40 let od roku 1931. 
Jeho nástupce a adoptivní 
synHans-Bernhard 
Bolza-Schünemann byl 
jmenován ředitelem v roce 
1971 a tuto funkci zastával 
do roku 1995.



nový latex,
nejočekávanější 
premiéra roku 2021

Nejočekávanějším produktem roku 2021 jsou 
určitě nové rolové tiskárny HP Latex. Už od 
nástupu hybridních modelů řady R, jejichž 
neuvěřitelně sytá bílá barva překonávala 
všechny ostatní technologie včetně UV, jsme 
zaznamenali poptávku po bílé barvě v niž-
ších, levnějších třídách rolových latexových 
tiskáren. 

HP toto volání vyslyšelo a v prvním úno-

rovém týdnu oficiálně představuje novou 

řadu rolových tiskáren HP Latex 700 a 800. 

Jedním z největších lákadel je již zmíněný bílý 

inkoust, který patří k absolutní špičce bez 

ohledu na zvolenou technologii tisku a jenž 

řadu přímých konkurentů překonává rozdí-

lem třídy. Na rozdíl od evoluce předchozích 

modelů jsou změny mnohem větší. Můžete tak 

čekat celkově přepracovaný design, zvýšení 

kvality i rychlosti tisku, to vše podpořené 

tradiční HP uživatelskou jednoduchostí 

a vstřícností, která se stává u tohoto typu 

technologií jedním z nejdůležitějších kritérií 

výběru. A protože jde o současně nejekologič-

tější technologie exteriérového velkoformá-

tového tisku, jehož význam a potřeba roste 

doslova každým dnem, rozhodně stojí nová 

řada Latexu za důkladné prozkoumání. Stroj 

je již na cestě do showroomu HSW, v případě 

zájmu o demo nebo další informace prosím 

pište na techno@hsw.cz. c

Reklamní grafika na firemních autech je 
bezesporu jedním z nejefektivnějších způ-
sobů, jak být vidět a jak propagovat svoje 
produkty a značku 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu.  

Polepené vozy jsou nepřehlédnutelné, a tak 

se vyplatí investovat do originálního designu, 

kvalitních fólií určených přímo k polepu 

doprav ních prostředků a svěřit lepení zkuše-

ným profesionálům.

Společnost Wrapped UK z Velké Británie, 

která se specializuje na polep automobilů, ať 

už jde „jen“ o změnu barvy karoserie, ochra-

nu laku speciálními fóliemi nebo branding, 

k profesionálům rozhodně patří. Kvalifiko-

vaný tým designérů zajistí nápaditý návrh 

a jeho zpracování s pomocí nejmodernějšího 

softwaru. Při odstrojování automobilů a jejich 

přípravě k polepu používají ve firmě nástroje 

a techniky stejné jako v autoservisech, takže 

záruka na vůz není nijak dotčena. U kom-

pletních polepů nabízejí zdarma prohlídku 

po třech měsících. Kvalitou své práce jsou si 

zřejmě jisti. 

Podívejte se, jak si designéři a aplikátoři z Wra-

ped UK poradili s dodávkami pro Ritter Sport. 

No nejsou k nakousnutí?

K polepu byla použita tisková fólie Mactac JT 

10700 s lesklou laminací. c

Auta k nakousnutí
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Malé UV Mutohy 
s tříletou zárukou

Do konce března letošního roku platí nabíd-
ka na UV tiskárny Mutoh XpertJet 461UF 
(formát A3+) a XpertJet 661UF (formát A2+) 
vhodných pro kusové nebo malé zakázky.  

Oba modely umožňují potisk předmětů 

silných až 150 mm. Oproti starším modelům 

Mutoh VJ 426UF a 626UF mají řadu vylepšení. 

Nový systém údržby zvyšuje bezporuchovost 

a spolehlivost. UV LED lampy jsou tišší a mají 

nižší spotřebu energie. Díky patentované 

technologii individuálního řízení umož-

ňují vytvo řit v jednom kroku různé efekty 

jako třeba parciální lak s vysokým leskem. 

Schopnost tisknout CMYK plus bílou i lesklý 

a matný lak na jeden průjezd zkracuje čas 

a zvyšuje efektivitu. Pokud se některá z trysek 

ucpe, lze tisknout krátkodobě pouze s aktivní-

mi tryskami. Úsporu času a materiálu přináší 

také vylepšená detekce překážky v tiskové 

dráze, takže není nutné tisk přerušit. Model 

XPJ-661UF je standardně vybaven vakuovým 

stolem, který je vhodný zejména při potisku 

tenkých materiálů.

Tiskárny jsou využitelné pro řadu zajímavých 

aplikací jako jsou navigační systémy, trofeje a 

ceny, dekorativní, propagační a personalizo-

vané předměty, prototypy obalů, štítky nebo 

třeba Braillovo písmo. c



Doby, kdy se vybavení a design obchodů ne-
měnil dlouhé roky, jsou dávno pryč. Kupovat 
však při každé změně nový nábytek není 
příliš praktické a už vůbec ne ekologické. 
Co tedy dělat, když vám zařízení obchodu 
vyhovuje tvarem i funkcí, ale jeho vzhled 
se vám omrzel nebo neladí s prodávaným 
sortimentem?

Řešením může být nábytková fólie Neschen 

easySTYLE. V nabídce je patnáct atraktivních 

dekorů od bílé v super matném nebo vyso-

ce lesklém provedení, přes strukturované 

povrchy se vzorem dřeva, betonu, kovu až po 

antracit. S nábytkovými fóliemi se pracuje 

rychle, čistě, a s minimem potřebného náčiní. 

Aplikaci nesmírně usnadní bodově nanese-

né lepidlo, díky němuž nalepíte bez bublin 

a vrásnění i větší plochy. Fólie jsou odolné 

proti srážení, dají se snadno odstranit, aniž by 

na povrchu zanechaly zbytky lepidla, a jsou 

přátelské k životnímu prostředí.

Vybrat a vyzkoušet můžete různé dekory –  

– materiál prodáváme už od jednoho metru. 

Novým povrchem můžete osvěžit nejen 

vzhled vašeho obchodu, kanceláře, prodejního 

pultu či recepce ale i mnoha jiných ploch nebo 

solitérních kousků nábytku. Inspiraci i návod 

k lepení nábytkové fólie najdete na blogu 

firmy Neschen. c
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neschen easySTyLE, 
rychle a stylově

Skupina Durst se loni rozrostla o další dvě 
značky. Akvizice výrobce tiskáren Vangu-
ard a společnosti LiftERP se specializací na 
workflow, MIS a CRM software se ukázala 
jako trefa do černého. Durstu to vyneslo 
sedm ocenění „Produkt roku Printing United 
Awards“.

Historicky nejvyšší počet prestižních ocenění 

Printing United Awards znamená podle CEO 

společnosti Durst Christopha Gampera potvr-

zení správnosti rozhodnutí o akvizici výše 

zmíněných firem.

OCENěNé PRODukTY
Jako nejlepší se ve svých kategoriích umís-

tilo pět technologií a dvě softwarová řešení. 

Tiskárna Durst Rho 2500 byla oceněna 

jako nejlepší UV tiskárna s cenou vyšší než 

500 000 USD. Nejlepší sublimační tiskárnou 

s cenou vyšší než 100 000 USD je podle poroty 

Durst Rhotex 325. Nejlepším řešení v oblasti 

RIP software je Durst Workflow. LiftERP 
zvítězil v kategorii MIS / CRM SW.

Trojici ocenění získaly stroje Vanguard, které 

již patří pod křídla skupiny Durst. Stroje 

Vanguard VDR5-E, Vanguard VKM600T 

a Vanguard VK300HS vévodily katego-

riím flatbedů a hybridních UV tiskáren 

do 100 000 USD, 100 000–200 000 USD 

a 200 000–500 000 USD. 

Rho 2500 získal rovněž ocenění European 
Digital Press Association Awards v kate-

gorii Nejlepší flatbed / hybridní tiskárna 

s produktivitou nad 250 m2/h. V kategorii 

Nejlepší workflow technologie zvítězil Durst 
Workflow. 

Skupina Durst nyní jasně dominuje celosvě-

tovému trhu velkoformátového digitálního 

tisku. c

Sedm plus dvě 
ocenění pro Durst

Na počátku února nás čekají hned dvě velké 
premiéry. Jde o novou sérii řezacích plotrů 
Summa a novou řadu rolových tiskáren HP 
Latex (viz předchozí strana). Obě společnos-
ti jsou lídry svého tržního segmentu, a tak 
je příchod úplně nových řad strojů napjatě 
sledovanou událostí.  

Nová série řezacích plotrů Summa, která obsa-

huje celkem šest modelů, nahradí původní 

řadu D. Už svým názvem S One, odkazují-

cím na vyšší sérii S Class, naznačuje, jakým 

směrem se bude ubírat. Oproti modelům 

s označením D má Summa S One spoustu 

nových funkcí jak v rovině hardwarové 

tak i softwarové výbavy. Je nejen celkově 

výkonnější a přesnější, ale nabízí také nové 

možnosti připojení, kdy k původnímu USB 

a Ethernetu přidává i WiFi. Nový OPOS Xtra 

zaručuje extrémně vysokou přesnost řezání 

i velmi malých etiket, tištěných na velkých 

arších, a u větších deformací tisku. Funkce 

smartFlexCut zase minimalizuje zasekávání 

při prořezávání. Novinkou je i barevný displej 

nebo zvýšený přítlak dosahující až 600 g. 

Pokud vás tato malá ochutnávka zaujala, 

kontaktujte nás na  techno@hsw.cz, rádi vám 

pošleme podrobnější informace. c

Velké únorové 
premiéry –
– Summa S One



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

Sublimační tiskárny HP Stitch
tisk přímo na textil  nebo transferový papír

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

...víme jak

 Vodou ředitelné inkousty, dokonalá reprodukce a shoda barev, snadná opakovatelnost zakázek

 Vysoká kvalita tisku v rychlých tiskových módech

 Uživatelská jednoduchost a snadná údržba, výměna tiskových hlav operátorem

 Vhodné pro oblast módy, sportovních oděvů, interiérový design a další 

 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


