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Altuglas LED bloky jsou určeny k výrobě světelných písmen – vnitřní část desky se vyfrézuje a osadí LED diodami. 

Díky speciální receptuře výborně vedou světlo a výsledkem je optimálně zářící písmeno. 

V kombinaci se samolepicí fólií, nátěrem či rámem je bloky možné prosvítit zepředu, zezadu i z boku. 

Odpadá lepení či vakuové tváření, písmena mají tloušťku pouze 30 mm. 

Standardně jsou bloky dostupné ve formátu 2000 × 1200 mm a v síle 30 mm v těchto barvách: opál, červená, 

růžová, modrá, zelená, žlutá, oranžová a černá (světlo ozařuje zadní část písmen, takže je nápis viditelný).

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
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Vzpomínáte si, jak jste v době před covidem potkávali lidi 

s typickými příznaky chřipky, kteří šli do práce i s vědomím, 

že jde o nakažlivou nemoc? Nedávno proběhl velký výzkum 

na téma počátku šíření covidu v Číně. Většina počítačových 

simulací tohoto raného vývoje epidemie končila vyhynutím 

viru. Vědce překvapilo, že vir je o několik měsíců starší, než 

se předpokládalo, ale hlavně to, že po dobu těchto prvních 

měsíců byl průměrný počet nakažených jeden (!) člověk. 

Asi znáte výraz efekt motýlích křídel, který poprvé použil 

meteorolog Edward Lorenz. Vyjádřil tak myšlenku, že i něco 

tak nepatrného jako třepetání motýlích křídel může vyvolat 

hurikán na druhé straně světa. Nyní tento výraz zobecněl 

v tom smyslu, že i velmi malá událost může vést k velkým 

následkům. A vypadá to, že epidemie je toho typickým pří-

kladem. Jsem přesvědčený, že to platí obecně a že se to týká 

celého ekosystému Země. Prostě tisíckrát jdeme s chřipkou 

do práce, až se to jednoho dne těžce zvrtne. Obávám se, 

že stejně je na tom i ekologie v našem oboru. Jsem třeba 

překvapený, kolik se ještě dnes prodá solventních tiskáren, 

byť s přívlastky „eco“ či „mild“, i když jsou k dispozici techno-

logie s výrazně menším dopadem nejen na životní prostředí 

obecně, ale i přímo na člověka, který je používá nebo s nimi 

pracuje. V praxi vidím, jak jsou pro vysoké procento zájemců 

environmentální parametry tiskárny jedním z posledních 

kritérií výběru. V některých výběrových řízeních jsou 

solventy dokonce podmínkou. Možná si všichni říkají to, co 

si asi říkal jeden z prvních nakažených covidem, když šel 

ráno s příznaky chřipky do práce, místo aby zůstal doma 

v posteli: „Co se může stát…“
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TEcHNOlOgIE 
DuRST P5 HS 

Durst trefil s řadou P5 do černého a navázal na úspěšnou „pé desítku“. Nedlouho po zahájení prodeje se 
P5 blíží ke stovce dodaných zařízení. Bylo proto otázkou času, kdy Durst doplní řadu P5 o vlajkovou loď, 
provedení HS (High Speed). 

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

Durst P5 HS

Tento okamžik přišel na konci minulého roku, kdy Durst 

v rámci akce Firework of Innovation předvedl model P5 HS.

ŠikOvNý hYBriD
P5 je hybridní tiskárna, která potiskne deskové i rolové 

mate riály v šířce až 350 cm a tloušťce až 50 mm (na vyžádá-

ní až 70 mm). Přepnutí mezi potiskem deskových a rolových 

Durst Automat si 
poradí s archy se 
šířkou až 350 cm, 

délkou 220 cm 
a výškou stohu až 

90 cm

Všestranná 
„pé pětka“ se 

uplatní  při  výrobě  
reklamních 

a dekorativních 
aplikací  do interiéru 

i exteriéru stejně 
jako v obalovém 

průmyslu při 
potisku vlnité 

lepenky

materiálů je otázkou pár minut. Nakládací stoly jsou chytře 

složitelné, tak aby zabíraly co nejméně místa. 

Šikovnou vychytávkou je Multitrack, zakládání až šesti 

desek různých formátů současně. Operátor je pouze položí 

na nakládací stůl, tiskárna provede registraci a založení 

k tisku sama. P5 zvládne ve standardu tisk na role váhy až 

350 kg, a to i v provedení multiroll, při potisku dvou rolí sou-

časně. Produktivitu stroje dále zvyšují dvě vertikální pozice, 

spodní a horní, pro rolové materiály. To znamená okamžitý 

přechod tisku z jedné role na druhou. 

v čEM jE rOzDíL
Provedení HS se od standardní P5 liší především rychlostí 

tisku. Špičkový výkon 650 m2/hod řadí P5 HS na výkonnost-

ní vrchol mezi UV tiskárnami. Pokud ponecháme stranou 

single pass expres – tiskárnu Durst SPC s rychlostí téměř 

10 tisíc m2 za hodinu, tak P5 HS překonává pouze Durst 

2500. Přitom ani standardní P5 s 358 m2/hod určitě není 

pomalá. fo
to
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TEcHNOlOgIE

DuRST P5 HS
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Durst P5 350 HS je 
ideální produkční 
tiskárna na deskové 
i rolové materiály do 
šířky 350 cm

Produktivita je umocněna unikátní automatizací nakládá-

ní a vykládání materiálu nazvanou Durst Automat. Ten si 

poradí s archy se šířkou až 350 cm, délkou 220 cm a výškou 

stohu až 90 cm. Automat je k dispozici jako ¾ (registrační 

stůl na vstupu a automatický vykladač) nebo jako plná 

automatizace (automatický nakladač i vykladač). 

Nad vším je proslulá robustní a propracovaná Durst kon-

strukce pro 24/7 provoz.

UV LED inkousty jsou k dispozici ve CMYK, Light Cyan, 

Light Magenta. Jako přímé barvy můžete využít bílou a lak. 

TiskárNOu TO u DursTu NEkONčí
Software Durst Worklflow pro řízení tisku a Durst Analy-

tics pro monitorování a statistiku výroby jsou vyladěné pro 

průmyslové stroje made in Durst. Celý systém navíc zvládne 

snadnou integraci e-commerce řešení Durst SmartShop. 

V době zrychleného přesunu do on-line světa má takto pro-

myšlený ekosystém velkou přidanou hodnotu. P5 je skvělý 

nástroj pro všechny, kteří to myslí s tiskem vážně.

víME jAk
Durst je ve světě produkčního tisku pojmem. Jsme pyšní, že 

stejné renomé má i na českém a slovenském trhu. Podmín-

kou této pozice je stabilní distributor s profesionálním 

servisním zázemím. Děláme vše pro to, abychom pro své 

zákazníky byli právě takovým partnerem. c

Technické parametry Durst P5 350 (HS) Durst P5 210 (HS)

Tisková šířka na desky 350 cm 210 cm

Tisková šířka na role 347 cm, váha do 350 kg, průměr do 350 mm 205 cm

Tisk z role na roli Ano (1 role, 2 role volitelně) Ano (1 role)

Potisk více různých desek najednou Ano (až 6 volitelně) Ano (až 6 volitelně)

Oboustranný potisk desek (2 desky) Ano Ano

Oboustranný potisk rolí (1 role) Ano (2 role volitelně) Volitelně

Nakládací a vykládací stoly Ano (složitelné) Ano (složitelné)

Model míchání barev CMYKlClM CMYKlClM 

Přímé barvy Bílá (W) a/nebo lak (V) Bílá (W) a/nebo lak (V)

Glossy mód Ano Ano

Uživatelská výměna hlav Ano Ano

Max. rychlost tisku až 650 m2/hod (HS) až 500 m2/hod (HS)

Software Durst Workflow a Analytics Durst Workflow a Analytics

Servisní podpora HSW Signall Praha – Brno – Bratislava – Košice Praha – Brno – Bratislava – Košice
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dESKOVé mATERIálY 
AMORfní POLyETyLEn TEREfTALáT

1) A-PET je 
certifikován pro 

styk s potravinami

2) A-PET se dá 
spolehlivě frézovat

3)   V tloušťce do 
1  mm se uplatní 

jako ochrana 
plakátů, v tloušťce 

2–6 mm se dá 
využít k opláštění 

zastávek...

4) ...nebo na 
výdejním automatu fo

to
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Řešíte občas poptávku na čiré desky, kdy po vás chce zadavatel téměř nemožné? Čirou desku s dobrou 
rázovou houževnatostí, odolnou vůči UV záření, se zvýšenou požární odolností, případně vhodnou pro 
styk s potravinami, to celé za velmi příznivou cenu, abyste se vešli do napjatého rozpočtu? 

Pokud se s podobným zadáním setkáváte, neváhejte zvolit 

desky A-PET (amorfní polyetylen tereftalát). Jde o výbornou 

alternativu k polykarbonátu a akrylátu. 

výjiMEčNé vLAsTNOsTi
Materiál A-PET má velmi dobrou rázovou houževnatost 

a chemickou odolnost, je certifikován pro styk s potravina-

mi a dle normy EN 13501-1 splňuje i třídu hořlavosti B-s1,d0. 

Snad jeho jedinou nevýhodou je složitější tepelné tvarování, 

ale při správném a vychytaném postupu je možné jej ohýbat 

i za tepla, aniž by v hranách bělal. Za studena lze ohýbat bez 

problémů. A-PET se dá spolehlivě frézovat, případně řezat 

laserem. Potisk je možný všemi standardními technolo-

giemi. Důležitý je rovněž fakt, že A-PET jde velmi dobře 

recyklovat, dá se tedy zařadit do skupiny ekologických 

materiálů.

TLOuŠťkY A fOrMáTY
Nejčastěji se A-PET používá v malých tloušťkách do 1 mm 

k výrobě displejů, štítků, případně v antireflexním provede-

ní jako krycí vrstva plakátů. V dnešní době našel uplatnění 

i jako vhodný materiál k výrobě obličejových štítů. Ve vět-

ších tloušťkách (2–6 mm) se na našem trhu moc nevyužívá, 

i když je to škoda. V západní Evropě se z něj běžně vyrábí 

třeba opláštění autobusových zastávek nebo čelní krycí 

panely automatů na nápoje. 

A-PET se dodává v základních formátech 2050 × 1250 mm 

(od tloušťky 0,5 mm) a 3050 × 2050 mm (od tloušťky 1,5 mm). 

Maximální tloušťka je 6 mm. V případě požadavku na jiný 

než standardní formát či tloušťku lze od množství většího 

než 500 kg vyrobit na přání jiný rozměr či sílu. 

sTOjí zA úvAhu
Pokud shrneme všechny uvedené vlastnosti, je zřejmé, že 

materiál A-PET má opravdu nevyužitý potenciál a stojí za 

to popřemýšlet, jestli mu ve svých zakázkách a projektech 

nedat větší šanci. 

hLAvNí výhODY DEsEk A-pET:
 výborná rázová houževnatost;

 dobrá chemická odolnost;

 dobrá odolnost vůči UV záření;

 certifikát pro styk s potravinami;

 zvýšená požární odolnost;

 velmi dobře recyklovatelný;

 možnost výroby speciálního formátu. c

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

A-PET – nevyužitý 
potenciál

1

2

3

4



TEcHNOlOgIE

PLOTRy SuMMA
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Řada S One je první volbou všude tam, kde je kladen důraz 

na nejvyšší kvalitu a spolehlivost spolu s dostupnou cenou.

S One je lepší oproti původní řadě D v mechanické, elek-

tronické i softwarové rovině. Mechanické změny zahrnují 

mimo jiné nové šasi, motory, hlavu s vozíkem i přítlačné 

váleč ky. Nejmodernější systém pohonu zajišťuje, že stroj 

může pracovat ve velmi vysokých rychlostech i při přesném 

řezání složitých vzorů, kde pomáhají funkce OverCut 

a Opti Cut, zlepšující kvalitu řezání v rozích. Z elektronic-

kých vylepšení je asi nejviditelnější rozšířený barevný doty-

kový displej. Nová elektronika disponuje i novým OPOS 

systémem a dalšími inteligentními funkcemi, například wifi 

připojením.

OpOs XTrA
Přínosem pro zpracování sérií velmi malých samolepek je 

OPOS Xtra, který přidává další řádky mezi každou sadou 

registračních značek. To umožňuje ještě více zpřesnit detek-

ci změn v zakřivení tisku. Systém dokáže číst registrační 

značky na širší škále materiálů včetně reflexních, laminova-

ných, UV blokujících nebo strukturovaných. Čidlo zame-

zuje přístupu vnějšího světla, takže je spolehlivé za všech 

světelných podmínek. Výborně čte i čárové kódy na tiscích 

s nižším rozlišením nebo v případě, že je materiál struktu-

rovaný. Pro vyšší přesnost se využívá automatický systém 

zvedání a sklápění snímače nad materiál, takže je zajištěno 

měření v konstantní výšce.

fLEXCuT
V souvislosti s výrobou malých samolepek přichází i další 

Řada S One je dalším krokem ve vývoji nejoblíbenější základní řady řezacích plotrů Summa. S využitím 
rozsáhlých zkušeností získaných v průběhu let vývoje a výroby byla tato série postavena úplně od 
základu – proto název S One. 

Summa S One serie
Michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

vylepšení funkce FlexCut, která nově umožňuje perforovat 

materiál tak, aby se dal arch či samolepka snadno vysepa-

rovat z podkladu. Inteligentní řízení této funkce předchází 

poškozením a zvyšuje spolehlivost pro použití na širokou 

škálu materiálů. Nově není třeba přepínat polohu nože, vše 

je řešeno interním programem.

prACOvNí pOsTup GOsiGN
Automatizace a optimalizovaný pracovní postup jsou klí-

čem ke zkrácení doby, kdy se obsluha musí věnovat zakázce. 

K tomu plotry S One využívají výkonný software GoSign. 

Zatímco plotr S One provádí řezání, operátor se může 

soustředit na další úkoly. Čárový kód OPOS zabrání chybám 

obsluhy, protože každá úloha má jedinečný identifikátor 

čárového kódu, který odpovídá dané tiskové úloze i jejímu 

natočení. Případná rotace se upraví automaticky. Nejvyšší 

stupeň automatizace představuje funkce, která umožňuje 

zpracovat úlohu i bez zásahu obsluhy.

prOč suMMA s ONE?
Nová řada plotrů přináší nejlepší kvalitu, bezkonkurenční 

přesnost řezání a rozsáhlé možnosti automatizace a optima-

lizace pracovních postupů. Kompletní jsou i možnosti připo-

jení ethernet/USB/wifi. Předvolby značek a čárových kódů 

pro rolové plotry Summa jsou k dispozici ve všech hlavních 

tiskových ripech. To vše je klíčem k minimalizování chybo-

vosti, zkrácení pracovní doby operátora a ke znatelnému 

zvýšení výnosů. Řada obsahuje všechny obvyklé šířky od 

60 až po 160 cm. V případě zájmu o předvedení této novinky 

prosím pište na e-mail techno@hsw.cz. c

Díky OPOS 
systému se  řez 
dokonale přizpůsobí 
deformacím tisku. 
Nahoře je pro 
srovnání dráha řezu 
bez OPOS.

OverCut usnadňuje 
separaci drobných 
motivů

OptiCut 
kompenzuje 
opotřebení nože

Summa S One 
s velkým dotykovým 
displejem

Vylepšená funkce 
FlexCut umožňuje 
snadnou separaci 
aršíků z podkladu
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VýSTROj A VýzbROj 
HP LATEx 700(W) A 800(W)

Dlouho očekávaná nová generace rolových tiskáren HP Latex posouvá laťku velkoformátového tisku zase 
o kousek výš. Doplní úspěšné řady HP Latex 1xx, 3xx a 5xx. 

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

prOvEDENí
K dispozici jsou modely 800 a 700. Os-

mistovka je přibližně o 15 % rychlejší 

než model 700 a dosahuje nízkých 

tiskových nákladů díky 3l kazetám, 

sedmistovka používá kazety s obsa-

hem 1 l. Oba modely mají tiskovou 

šířku až 1 625 mm. 

NEjLEpŠí BíLá NA Trhu
Písmeno „W“ za označením modelu 

znamená, že tiskárna umožňuje tisk 

bílou barvou. Může te si ji zvolit u obou 

variant – 700 i 800. Bílá je opravdu 

bílá bez žloutnutí, které se objevuje 

u někte rých UV tiskáren. Oproti nim 

má také další velkou výhodu – díky 

HP Latex 700 a 800

HP Latex 700(W) 
a 800(W)

unikátnímu systému automatické 

údržby je okamžitě připravena v per-

fektní kondici pro tisk zakázek. 

kvALiTA A BArEvNý rOzsAh
Společnost HP vylepšila konstrukci 

tiskových hlav a inkoust má vyšší 

obsah pigmentu. Výsledkem je větší 

1) Plast je 
nahrazen papírem. 

Sedmistovka 
používá litrové 

a vyšší model 
třílitrové kazety.

2) HP Latex bílá 
nemá konkurenci

3) HP Latex přináší 
ideální rovnováhu 

mezi kvalitou 
a výkonem

1

2
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VýSTROj A VýzbROj

HP LATEx 700(W) A 800(W)

barevný rozsah a vyšší ostrost tisku. 

Zůstává i další výhoda technologie 

HP Latex proti UV tiskárnám – lesklý 

tisk, který tvoří na povrchu materiálu 

pouze tenkou vrstvu, a tím zachovává 

jeho vlastnosti. 

pOužiTELNé MATEriáLY
HP Latex si vždy dobře rozuměl 

se širo kou škálou materiálů. Nový 

způsob distribuce a kontroly tepla 

v tiskové části nabídku použitelných 

materiálů dále rozšiřuje o levné tenké 

papíry, vinyly a média na bázi poly-

propylenu. Snížení teploty výrazně 

zlepšuje rozměrovou a barevnou 

stálost, což oceníte zejména při tisku 

navazujících panelů. Třešničkou na 

dortu je možnost termálního tváření 

výstupů.

úDržBA
Operátorovi výrazně ulehčí život 

automatická čisticí kazeta, není třeba 

provádět komplikované ruční čistění. 

Praktická je také uživatelská výměna 

4) HP Latex je 
nejuniverzálnější 
rolová technologie

5) Výměna 
tiskových hlav 
uživatelem

6) HP Latex 800 je 
vysoce produktivní 
zařízení

7) HP Latex dbá na 
naši budoucnost…

8) …a nejde jen 
o recyklaci inkoustů 
a médií nebo plastů 
použitých k výrobě 
tiskárny. Z benefitů 
odpovědného 
přístupu k ochraně 
životního prostředí 
těží v neposlední 
řadě obsluha, která 
nemusí dýchat 
žádné nebezpečné 
výpary

9) Stav tiskárny 
můžete pohodlně 
sledovat z mobilu

10) K ovládání 
všechn funkcí 
tiskárny slouží 
přehledný dotykový
displej

tiskových hlav. Ty se dají pořídit za 

zlomek ceny konkurenčních zařízení 

a operátor je velmi snadno vymění 

sám, bez čekání a placení za servis.

prODukTiviTA
Osmistovka dokáže ve vysoké kvalitě 

tisknout až 36 m2/hod, max. rychlost 

činí až 122 m2/hod. Produktivita není 

pouze o tiskové rychlosti, v tiskárně 

je možné uložit až 100 úloh pro jejich 

snadné a rychlé opakování. Materiál 

se zakládá zepředu, což je efektivní 

řešení, které navíc ušetří místo.

EkOLOGiE kvůLi sOBě 
A OsTATNíM
Stačí porovnat obal od HP Latex 

a ostatních technologií. Hned vidíte 

rozdíl v počtu varovných značek. 

HP Latex žádné nemá. Inkousty HP 

Latex jsou na bázi vody, nepotřebují 

žádnou ventilaci, neobsahují žádnou 

reaktivní chemii. Technologie HP 

Latex disponuje největším množstvím 

ekologických certifikátů. A nejde 

jenom o inkoust. Plastové kazety byly 

nahrazeny papírovými. Tiskárna je 

z 95 % vyrobena z recyklovatelných 

materiálů, 20 % tvoří plasty vylovené 

z oceánů.  

vŠE pOD kONTrOLOu
Velký dotykový panel umožňuje 

snadné ovládání všech funkcí tiskár-

ny. Díky skvělému PrintOS můžete 

odkudkoli (z mobilu, PC) sledovat stav 

tiskárny, dostávat důležité zprávy 

(docházející inkoust, materiál, chybová 

hlášení apod.) a sledovat historii 

a statistiku zakázek. Media Locator 

vám najde správný materiál včetně 

barevného profilu.  

4

6

8

9
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VýSTROj A VýzbROj 
HP LATEx 700(W) A 800(W)

výrOBA rEkLAMY
Maloobchod – displeje a jiná reklama v místě 

prodeje 

Venkovní reklama – bannery, síťovina s vyso-

ce odolným HP Latex tiskem

Světelná reklama – skvělá barevnost na bac-

klit aplikace, jako podtisk nebo mezivrstvu je 

možné využít bílou barvu

Polepy dopravních prostředků – vysoká 

kvalita tisku a jednoduchá aplikace, inkoust je 

navíc okamžitě suchý – je možné ho okamžitě 

laminovat

Soft Signage – textil hraje a bude hrát v re-

klamě stále větší roli, HP Latex si s ním velmi 

dobře rozumí

Okenní grafika – k perfektnímu tisku pomůže 

vysoce opakní bílá, která navíc časem neze-

žloutne

Obaly – malé série individualizovaných obalů, 

inkoust, který je lesklý a v ohybu nepraská

Etikety, štítky a samolepky – detailní a odol-

ný tisk, efektivní kombinace tisku a řezání 

(Print & Cut)

Akce a výstavy – HP Latex zajistí stejnou 

barev nost přes celou škálu materiálů, ekolo-

gicky a bez zápachu, ideální pro interiérové 

aplikace

DEkOrACE
Okenní rolety – individualizace, nové barvy 

a provedení pro trh s okenními roletami, žalu-

ziemi a úpravami oken v interiéru

Plátna – špičková kvalita tisku na canvas bez 

nutnosti laminovat a bez obav z praskání 

Tapety – ekologický tisk pro rostoucí trh 

individualizovaných tapet a fototapet

Textilie – textilní vybavení interiéru bez jaké-

hokoli zápachu; možnost tisku na syntetickou 

kůži (PU, PVC)

Podlahová grafika – unikátní design podlah 

šitý na míru zákazníkovi. c

Typické aplikace
HP Latex 700(W) a 800(W)

HP Latex je vysoce 
univerzální technologie, 
která přináší velkoformátový 
tisk i do aplikací, pro něž se 
běžně nepoužíval.
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priNT BEAT
Řídicí panel Print Beat vás neprodleně informuje o všech 

situ acích, které vyžadují okamžitý zásah. To minimalizuje 

čas potřebný ke znovuzprovoznění. Čas, který může být 

hodně drahý. Můžete si také nastavit proaktivní upozorně-

ní, která vás v předstihu varují před možnými riziky. 

Print Beat přináší dále detailní pohled na statistiky, znovu 

jak přes web, tak přes mobilní aplikaci. Data je také možné 

exportovat jako soubor formátu csv pro offline analýzu. 

Můžete vidět informace o jednotlivých zakázkách včetně 

skutečných tiskových nákladů.

NEzANEDBATELNá výhODA
Na PrintOS je sympatická ještě jedna věc. Je zcela zdarma. 

Registrace je rychlá a jednoduchá. Okamžitě máte všechny 

funkce k dispozici. Pokud ještě nemáte tiskárnu připojenou 

přes PrintOS, napište nám na servis@hsw.cz a my vám rádi 

poradíme jak na to. PrintOS vám pomůže efektivně řídit 

výrobu a podpoří růst vašeho podnikání.

jEDNODuŠŠí sErvis
Pro servisní techniky je PrintOS velmi užitečný nástroj, 

který využívají k diagnostikování chyb. Hlavní výhody se 

dají shrnout do následujících bodů:

 on-line hlášení o chybách tiskárny; 

 aktuální stav stroje; 

 stav počitadel servisní údržby; 

 historie chybových hlášení;

 stav a využití tiskových hlav v čase.

Technik získá základní informace, které mu pomůžou 

společně s „logem“ (podrobným výpisem) z tiskárny výrazně 

zúžit okruh možných příčin chyb, a zajistit tak výjezd tech-

nika a vlastní servis „na první dobrou“. Informace z PrintOS 

často umožní technikovi navést zákazníka po telefonu 

a společně s ním odstranit chybu bez nutnosti servisního 

výjezdu. c

Svoji tiskárnu máte 
pod kontrolou 
odkudkoli

PrintOS poskytuje 
přehledné statistiky 
o vaší výrobě 

Uživatel nemá nad výrobním procesem úplnou kontrolu. 

Je pro něj těžko zjistitelné, jaká je rentabilita jednotlivých 

zakázek, v jakých časech je výroba nejvíce vytížená. Často 

jde o data, která jsou zásadní pro řízení provozu.

Větší poskytovatelé tiskových služeb se bez podobného 

řešení neobejdou. Obvykle jsou to sofistikovaná (a drahá) 

řešení, která jsou integrovaná do firemních ERP systémů.

jDE TO i jEDNODuŠEji 
HP PrintOS je cloud-based operační systém, který využívá 

mobilní aplikaci nebo prohlížeč připojený k vaší HP tiskár-

ně nebo tiskárnám. 

Data v PrintOS jsou uložena v cloudu. Můžete k nim 

přistupovat kdykoli a kdekoli přes mobilní aplikaci nebo 

prohlížeč. Jsou také bezpečně zálohovaná. V rámci PrintOS 

probíhá komunikace i mezi několika tiskárnami, to zname-

ná používání profilů, klonování tiskáren a rychlé obnovení 

konfigurací uložených v cloudu. 

kONTrOLA v rEáLNéM čAsE
Kontrola nad tiskárnou probíhá v reálném čase. Okamžitě 

vidíte momentální status tiskárny, případné chyby a jiná 

hlášení, stav inkoustů a tiskových hlav, stav jednotlivých 

zakázek. Máte k dispozici historii a jiné reporty. Můžete 

takto sledovat jednu tiskárnu nebo celou flotilu. 

Digitální transformace probíhá všude okolo nás. Můžete namítnout, že v našem oboru už 
proběhla a digitální tisk známe jako svoje boty. Neplatí to ovšem pro celý proces výroby. Její 
srdce v podobě tiskárny může být digitální, ale zbytek je často velmi analogový. 

PrintOS stojí za to!
Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz
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jAK NA TO 
APLIkAcE LITýcH fóLIí

Jak na lité fólie

Protože se nás často ptáte na základní doporučení pro správnou aplikaci litých fólií, 
připravili jsme pro vás několik tipů. Tento přehled sice nezahrnuje všechna úskalí, na něž 
při lepení můžete narazit, určitě však stojí za přečtení. 

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

Správná technika 
lepení fólie do prolisů 

a její důkladnost 
při následné fixaci 

významně ovlivňují 
celkovou životnost 

polepu.
Čas věnovaný fixaci 

není nikdy časem 
ztraceným.

 
Důkladná příprava 

lepené plochy je alfou 
a omegou úspěšné 

aplikace.
Zejména pokud 

aplikujete fólii na 
nýty.

Jejich dokonalé 
očištění je velmi 

důležité.
Je to jedno 

z nejkritičtějších míst 
a zaslouží si zvýšenou 

péči.
 

Znalost rozdílu 
mezi mírným 

a komplikovaným 
prolisem vám pomůže 
zvolit správný postup 

při aplikaci.
Většina výrobců 
litých fólií tento 
termín používá.

Je proto dobré 
vědět, co si pod ním 

představit.

Aplikace do prolisu – fólii nahřátou na 35–50 °C  vtlačujte postupně do prolisu, následně zafixujte zahřátím na 90–95 °C

Jednostranný prolis

Mírný prolis – malá hloubk a větší úhel

Aplikace fólie na nýty

Komplikovaný prolis – větší hloubka, ostřejší úhel fo
to

 M
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Efektivně a jednoduše polepovat i ty 

nejsložitější povrchy se naučíte pouze 

v praxi, čím více zakázek zrealizujete, 

tím víc zkušeností i jistoty získáte – to 

nelze nikde vyčíst. Přesto věříme, 

že vám uvedená doporučení pomo-

hou vyvarovat se zbytečných chyb 

a přispějí k větší pohodě při lepení 

náročných povrchů.

 K hrubému očištění povrchu 

a odstranění zbytků lepidel používejte 

Mactac Remover.

 K finálnímu dočištění a odstraně-

ní mastnot těsně před aplikací vždy 

používejte Mactac Cleaner.

 Osušte povrch suchým hadříkem 

nebo čistou papírovou utěrkou, která 

nepouští žádná vlákna, jež by mohla 

zůstat na povrchu, a počkejte, než se 

čistič Mactac Cleaner odpaří.

 Před zahájením aplikace se ujistěte, 

že všechny povrchy byly řádně očiště-

ny a úplně vysušeny.

 Pro nahřívání fólie používejte 

horkovzdušnou pistoli s displejem 

zobrazujícím hodnotu teploty.

 Pro kontrolu teploty povrchu 

doporučujeme používat certifikované 

digitální teploměry. 

 Při aplikaci vždy používejte aplikač-

ní rukavice.

 Lakované povrchy musí být zcela 

vysušeny a vytvrzeny podle pokynů 

výrobce, nedostatečně vytvrzený lak 

(a to jak na novém vozidle, tak i na 

opravovaných částech staršího vozu) 

může mít za následek nedostatečnou 

přilnavost a deformaci po nalepení. 

Pokud je fólie aplikována na poruše-

ný lak, může při jejím snímání dojít 

k závažnému poškození lakovaného 

povrchu.

 Pamatujte na to, že materiál je sice 

velmi elastický (až 200 %), ale jeho 

možnosti nejsou nekonečné.

 Při vtlačování do prolisů předehří-

vejte fólii na teplotu v rozmezí 35 až 

50 °C.

 Fixaci materiálu zahřátím na 

teplotu 90–95 °C provádějte na všech 

částech, které jste předehřívali, s pře-

sahem 20–30 cm.

 Pokud se rozhodnete velmi hluboké 

prolisy po fixaci ještě proříznout, 

učiňte tak až po úplném vychladnutí 

povrchu.

 V případě vtlačení do jednostranné-

ho prolisu nechte alespoň 15cm odstup 

od hrany polepu a až potom materiál 

zahřívejte. 

 Pokud provádíte aplikaci na nýty, 

nechte kolem nýtu volný prostor cca 

3 cm, pak propíchněte a následně 

zahřejte fólii a vytlačte vzduch. Poté 

proveďte fixaci.

 

> 130 ° < 110 °> 10 mm5–10 mm
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mATERIálY

WRAPPIngOvá fóLIE JT 10700 Wg-Bfg-xR     

Vlastnosti tiskové wrappingové fólie JT 10700 WG-BFG-XR totiž ušetří váš 

čas i nervy a zhodnotí vaši práci.

CO jE TO zA fóLii?
Mactac JT 10700 WG-BFG-XR Wrapping Film je bílá lesklá litá samolepicí 

fólie o tloušťce 50 µm a je určena především k celopolepu dopravních 

prostředků. Je vysoce opacitní díky šedému lepidlu. Lze ji doporučit pro 

použití jak v UV a eco solventních tiskárnách, tak především v tiskárnách 

používajících latexové inkousty. Jejich velkou – ne však jedinou – výhodou 

je jejich pružnost. Potištěnou fólii lze nahřívat a natahovat bez toho, aby 

tisk popraskal a poškodil se.  

číM jE TAk výjiMEčNá? 
Fólie se může pochlubit unikátním extrémně repozičním lepidlem 

XR. Není nic příjemného, když se potištěná fólie zbavená silikonového 

papíru nedopatřením přilepí, kam nemá. Odtrhávání takto nešťastně 

přilepeného plátu může výtisk poškodit nebo deformovat. S fólií Mactac 

JT 10700 WG-BFG-XR Wrapping Film se vám to díky počáteční nízké 

adhezivitě lepidla nestane. Fólie klouže po povrchu, a až když jste si jisti 

správným umístěním, zafixujete ji lehkým přitlačením. Zkrátka a dobře 

lepivost je ve všech fázích na správné úrovni.

Rychle a jednoduše
jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

jEDiNEčNý siLikONOvý pApír 
Silikonový papír má mimořádně jemnou 

strukturu kanálků pro odvod vzduchu. 

V podstatě je pouhým okem nerozpoznatelná, 

takže po nalepení a fixaci je povrch zcela 

homogenní a hladký. To je významná 

konkurenční výhoda oproti jiným běžně 

dostupným materiálům.

DLOuhODOBá živOTNOsT
Životnost potištěné zalaminované fólie je při 

použití na vertikální plochy pět let.  

Polepíte s ní i ty nejsložitější části. Je 

extrémně přizpůsobivá, což oceníte zejména 

při náročných 3D aplikacích.

CO váM přiNEsE jEjí pOužíváNí?
Precizní polohování, stejně jako jednoduché 

a pohodlné použití fólie usnadní a zrychlí 

aplikaci, a tak výrazně uspoříte na nákladech 

spojených se zpracováním zakázky. c

Není to kouzlo, i když to tak vypadá. Celopolepy dopravních prostředků patří k dovednostem, které 
leckterému aplikátorovi dělají vrásky. S materiálem, který vám chceme tentokrát představit, se však 
nemusíte obávat vrásek na svém čele a už vůbec ne na polepovaném povrchu. 

Jednoduchost 
aplikace oceníte, 
zvlášť pokud 
pracujete samifo

to
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„V útlém dětství mě uchvátila televizní stanice Cartoon 

Network a kreslený svět jsem se snažil nejen konzumovat, 

ale také vytvářet,“ říká o prvních momentech vnímání 

výtvarného umění Martin Lukáč a dodává: „Máma s úsmě-

vem vzpomínala, jak jsem jí říkal, že i já jednou budu dělat 

v Hollywoodu. Sen se mi splnil, neboť v roce 2019 jsem měl 

možnost v tomto městě asi měsíc tvořit. Sběratel Danny 

First mě tam pozval v rámci svého projektu The Cabin.“

v prAzE jE 1001 výTvArNíků
Martin absolvoval střední školu v Bratislavě. Na Škole 

uměleckého průmyslu Josefa Vydry vystudoval obor 

kamenosochařství. Při přijímacích pohovorech na Vysoké 

škole výtvarných umění byl označen jako průměrný, a tak 

pokračoval ve studiu na Fakultě umění Technické univerzi-

ty v Košicích.

„Už na střední škole jsme s kolegy trávili hodně času nejen 

Z Piešťan 
do Hollywoodu
Díla rodáka z Piešťan, který zakotvil v Praze, kde vystudoval a stále tvoří, již mohlo obdivovat publikum 
mnoha kontinentů. Martina Lukáče charakterizuje vášeň a pracovitost. Malování, barvy a štětce považuje 
doslova za předměty denní spotřeby.

františek kavecký | redaktor | dsferi1@gmail.com

Twins, 300 × 200 cm, 
olej a oil stick na 

plátně, 2020

Titulní strana: 
Starý portrét, 

65 × 45 cm, olej a oil 
stick na plátně, 2019

mEdAIlON 
MARTIn Lukáč
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„V mém batohu 
byl vždy skicák 
a já jsem usilovně 
kreslil.“

mEdAIlON

MARTIn Lukáč

v ateliéru, ale také v knihovnách a debatami o výtvarném 

umění. V mém batohu byl vždy skicák a já jsem usilovně 

kreslil,“ konstatuje Martin. „Prostředí v Košicích bylo skvělé, 

ale zjistil jsem, že Bratislava a Košice leží mimo pulzující 

svět. Nemáte tu mnoho příležitostí setkat se se známými 

světovými umělci, a tak jsem se rozhodl odejít do Prahy. 

Říkali mi, že v Praze je tisíc dobrých výtvarníků a že se 

budu jen těžko prosazovat. Byl jsem ale zapálený a měl jsem 

jasnou vizi,“ popisuje.

S trochou nadsázky tak můžeme konstatovat, že v Praze je 

dnes 1001 úspěšných výtvarníků. Kromě intenzivní práce se 

Martin nadále vzdělával. Absolvoval studium na UMPRUM, 

semestr strávil na Akademii výtvarných umění v ateliéru 

Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy a na lipské Akademii.

úspěCh vE svěTě
Autor má na svém kontě několik úspěšných výstav v Evropě 

a Americe a jeho díla jsou žádaná i mezi sběrateli. Chtěli 

jsme vám jej představit již před rokem, ale opatření omezují-

cí pohyb, která vůbec nevyhovují ani Martinovi, nám setká-

ní neumožnila. Nakonec jsme si popovídali alespoň pomocí 

videokonference. „Chybí mi kontakt s publikem i jinými vý-

tvarníky. Je fajn, že je o má díla zájem, ale mně velmi chybí 

výstavy. Dokážu tam nasát hodně energie a rozhovory jsou 

pro mě velice důležité. Na druhou stranu mám více času na 

zkoušení nových věcí,“ říká Martin Lukáč.

siGNMAkiNG OTEvírá NOvé MOžNOsTi
Mezi ty nové věci patří i materiály a technologie ze světa 

signmakingu. „Díky kontaktu s rodinou Králíkových ze 

společnosti Grapo jsem měl možnost vidět technologie pro 

výrobu reklamy a jejich využití v oblasti výtvarného umění. 

Je to velmi zajímavý svět, který dovoluje experimentovat 

a hledat nové cesty. Pracovat s reliéfy a 3D prostorem,“ říká 

k tomu Martin. Zaujaly jej i možnosti potisku textilu a pra-

cuje také na několika projektech, kde se dokáže uplatnit vý-

tvarný projev ve světě módy. „Vše je však pouze v začátcích, 

takže více podrobností nemohu v tomto okamžiku poskyt-

nout, protože jsem vázán mlčenlivostí,“ dodává.

ikONiCké žELvY NiNjA
Pokud hledáte něco typického pro autorův rukopis, nesple-

tete se, když k Lukáčovi přiřadíte stylizované želvy Ninja. 

Kromě malby, dnes převážně olejem, se věnuje i grafice.

„Jsem velmi spokojený s tiskem technologií Risograf. Vzni-

kají tak díla, která jsou dostupnější pro širší veřejnost se 

zájmem o výtvarné umění,“ uzavírá Martin Lukáč. c

Bez názvu, 
250 ×180 cm, olej a oil 
stick na plátně, 2020

Samostatná autorská 
výstava Martina 
Lukáče v Galerii Duve 
Berlin, 2019

Donatello, 
180 × 145  cm, olej a oil 
stick na plátně, 2019
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Raphael ze série Mann in Flammen, 
300 × 200 cm, akryl na kartonu, 2019

Prototyp, 215 × 170 cm, olej a oil stick na plátně, 2020 Portrét R. J. Van der Lindena, 160 × 145 cm, olej a olejový pastel na plátně 2019

Attila Vegh ze série Mann in Flammen, 
300 × 200 cm, akryl na kartonu, 2019

Prototyp 2, olej na plátně, 215 × 170 cm, olej a oil 
stick na plátně, 2020

mEdAIlON 
MARTIn Lukáč
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Head, 90 × 90 cm, olej na plátně, 2019

Shoe Totem, 100 × 80 cm, olej a olejový pastel na plátně, 2020

Big totem, 300 × 200 cm, olej na plátně, 2020

No Fear, 200 × 200 cm, olej, olejový pastel a oil stick na plátně, 2020

mEdAIlON

MARTIn Lukáč
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EKOlOgIE V TISKu 
HP LATEx

Historie HP Latex je také historií snahy o dosažení opravdu čistého ekologického tisku. Při uvedení první 
generace v roce 2007 jsme to považovali za okrajový parametr. Na trhu stále dominovaly technologie 
na bázi ředidla, někteří už ale obdivovali přednosti UV vytvrditelného tisku. V současnosti je k tomuto 
tématu málokdo lhostejný.  

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

chceme tisknout, 
ne produkovat odpad

Odpovídá to i vývoji mého osobního přístupu 

k udržitelnému rozvoji naší společnosti. Ještě před 

relativně krátkou dobou jsem ho vnímal zcela okrajově, 

jako něco, co se mě vlastně netýká. Nyní se domnívám, že 

je to jedna z největších výzev, které před námi stojí. Její 

podstatu vystihuje citát zakladatele společnosti HP pana 

Davea Packarda: „Zlepšení našeho života není záležitostí, 

kterou bychom měli ponechat pouze několika z nás. Je to 

zodpovědnost, kterou sdílíme všichni.“

Jak se můžeme na této zodpovědnosti podílet? Třeba 

tím, že budeme tisknout ekologicky. Aby tento článek 

nevyzněl příliš mravokárně, je třeba zmínit, že to má i velmi 

pragmatické důvody. Ty se dají shrnout do těchto hlavních 

skupin.

usNADNěTE práCi sOBě i svýM 
zAMěsTNANCůM
A navíc zlepšete jejich pracovní prostředí. Pokud používáte 

vodou ředitelné inkousty, předcházíte rizikům spojeným 

s používáním většiny ostatních inkoustů. Inkoust HP Latex 

Pokud používáte 
vodou ředitelné 

inkousty, předcházíte 
rizikům spojeným 

s používáním většiny 
ostatních inkoustů

HP má propracovaný 
systém zpětného 

odběru a recyklace 
(dole)
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obsahuje až 65 % vody. Konkurenční ředidlové/solventní 

inkousty jsou až z 80 % tvořeny těkavým organickým 

rozpouštědlem. Zjednodušeně řečeno solventní inkousty 

nejvíce ohrožují dýchací systém, protože dochází ke 

koncentraci těkavých organických sloučenin (VOC). UV 

inkousty a UV gel inkousty mají obvykle vysoký obsah 

(až 80 %) nebezpečných sloučenin, jako jsou akrylátové 

monomery nebo fotoiniciátory. Zde je riziko spojené 

především s inkoustem v tekutém stavu nebo inkoustem, 

který nebyl zcela vytvrzený (což u UV tisku nikdy zcela 

přesně nezjistíte). 

Používání inkoustů HP Latex na vodní bázi pro váš provoz 

znamená:

 žádná rizika při manipulaci s inkoustem;

 žádnou potřebu ventilace;

 výrazné zjednodušení a zlevnění údržby.

získEjTE víCE zAkázEk 
Důležitost ochrany životního prostředí chápou také 

zadavatelé. Požadují ekologický tisk, který koresponduje 

s  jejich firemními hodnotami. Je to jednoznačný trend, 

který pomáhá získávat více zakázek tiskařům, kteří jej 

berou vážně.  

CO vAŠi zákAzNíCi určiTě OCENí:
 HP Latex disponuje více než 30 certifikáty, které se 

týkají ochrany životního prostředí;

 je to jediná nekompromisní technologie pro interiérové 

využití, a to i v citlivých prostředích, jako jsou školy 

a nemocnice;

 inkoust je zcela bez zápachu, protože neobsahuje žádnou 

reaktivní chemii.

A pak je tady ještě několik věcí, které, ať už je osobně 

považujete za důležité, nebo ne, mají svůj nezanedbatelný 

význam:

 společnost HP nahradila plastové kazety na inkoust 

papírovými, to znamená snížení plastů o 80 % a uhlíkové 

stopy o 66 %;

 tiskárna je vyrobena z 95 % z recyklovatelných 

materiálů, 20 % procent tvoří plasty vylovené z oceánů;

 tisky jsou recyklovatelné.

Chceme všichni především tisknout, ne produkovat odpad. 

Je to cesta k tomu, jak pomáhat naší budoucnosti. c

O nebezpečnosti 
solventních inkoustů 
se obecně ví, jak však 
ukazují výstražné 
značky na UV inkoustu, 
ani ony na tom nejsou 
o mnoho líp. Inkousty na 
bázi vody tyto výstrahy 
samozřejmě nepotřebují.

Plasty vylovené z oceánů 
posloužily k výrobě 
tiskáren HP L 700 a 800

Toto jsou jen některé 
ze třiceti certifikátů 
týkajících se životního 
prostředí, jimiž HP 
disponuje 
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EKOlOgIE V TISKu

HP LATEx

HP Latex není jediný
Hrdě můžeme uvést, že z našich technologických dodavatelů 

má udržitelnost a z ní vyplývající ochranu životního prostředí 

pevně zakotvenou ve své firemní filozofii také společnost Durst. 

S vodou ředitelnými inkousty má dlouholetou zkušenost, kterou 

korunovala uvedením technologie Durst Water Technology (WT), 

zaměřenou na produkční potisk lepenky, kartonu a jiných materiálů 

na bázi papíru. Durst WT je také jeden z mála inkoustů, který je 

certifikovaný k použití pro primární a sekundární obaly potravin.

Tiskárna Durst SPC 130 Durst Delta WT 250

Inkoust Durst WT Durst WT

Technologie Single pass Multi pass

Rychlost max. 9350 m2/hod 400 m2/hod

Formát 1300 × 2800 mm 2500 × 3200 mm

Nakládání Plná automatizace
Plná automatizace
¾ automatizace

Manuální

ECOLOGO
PRODUCT CERTIFIED FOR 
REDUCED ENVIRONMENTAL 
IMPACT. VIEW SPECIFIC 
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2801

GREENGUARD

GOLD

PRODUCT CERTIFIED FOR 
LOW CHEMICAL EMISSIONS 
UL.COM/GG
UL 2818

Durst SPC 130

Durst Delta WT 250
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přEdSTAVujEmE 
SuBLIMAční TISk

Sublimační tisk zatím patří v segmentu velkoformátového tisku mezi relativně okrajovou technologii. 
Přesto má své nezastupitelné místo zejména tam, kde je při potisku látek vyžadovaná nejvyšší možná 
odolnost a současně i kvalita tištěné grafiky. 

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

Praktické zkušenosti 
se sublimací 
na HP Stitch 500

Hlavní výhoda sublimační technologie spočívá v tom, že se 

inkoust odpaří, pronikne přímo do struktury vlákna a stane 

se jeho součástí. Nelze jej tedy následně vyprat či mechanic-

ky uvolnit, jak se stává u běžných digitálních technologií, 

kde inkoust zůstává na povrchu vlákna.

Sublimace je nenahraditelná všude tam, kde je požadována 

nejvyšší mechanická a chemická odolnost. Typicky jsou to 

různé vlajky a poutače pohybující se ve větru, dresy a další 

součásti oblečení, které se často perou. Výhodou je možnost 

sublimovat tisk i na velmi malé předměty. Nevýhodou 

Sublimační tiskárna 
HP Latex Stitch S500

Nabídka materiálů pro 
sublimaci je překvapivě 

široká

sublimace je menší sortiment použitelných materiálů, jež 

musí být na bázi polyesteru nebo s jeho vysokým podílem. 

Trochu omezená nabídka se však nyní nebývale rozrostla 

o desítky dalších materiálů pro řadu odlišných aplikací.

AkTuáLNí NABíDkA MATEriáLů prO suBLiMACi 
přEkvApí
Současný sortiment zahrnuje jak lehoučké padákoviny, tak 

i silné plyšové polštářoviny, pružné tkaniny na cyklistické 

dresy i pevný textil na rolety či slunečníky. Patří sem i růz- fo
to
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Samotné výrobě 
vzorníku předcházelo 
rozsáhlé testování 

Rozdíly v sytosti barev 
a ostrosti tisku mezi 
přímým potiskem 
a transferem byly 
minimální

né technologické tkaniny – například akusticky prodyšné 

nebo naopak zvuk tlumící, textily s antibakteriální povr-

chovou úpravou a řada dalších. S rozšiřující se nabídkou 

materiálů se objevilo mnoho nových aplikací, které mohou 

progresivní tiskaři využít. Od individualizovaných součástí 

nábytku, křesel, pohovek, lamp, závěsů, divadelních kulis, 

akustických úprav zvukových studií i domácích kin až po 

sublimaci na pevné materiály s pomocí předem naneseného 

polyesterového laku. 

zAčáTEk TEsTOváNí
V nabídce HSW Signall aktuálně najdete několik desítek 

mate riálů vhodných pro sublimaci. Jsme přesvědčeni 

o tom, že schopný dodavatel by měl prodávaný sortiment 

také dobře znát, a to nelze dost dobře zajistit na jednom 

malém vzorku, je nutné potisknout několik desítek metrů 

čtverečních a materiál také zpracovat. Nejlepším způso-

bem, jak toho dosáhnout, je výroba vzorníků, s níž máme 

v HSW bohaté zkušenosti. Z našeho sortimentu jsme vybrali 

dvacet zcela odlišných materiálů a od každého z nich jsme 

minimálně deset metrů čtverečních potiskli, nasublimovali, 

rozřezali a vlepili do vzorníků. To nám přineslo spoustu 

informací jak o tiskárně HP Stitch, tak i o její kompatibilitě 

s pestrým spektrem různých materiálů.

přEkvApENí prvNí – rYChLOsT Tisku
Ještě před započetím práce jsme museli zvolit požadovanou 

rychlost, a tedy i kvalitu tisku. Testováním jsme zjistili, že 

optimální je tří- až čtyřprůchodový tisk, mezi nimiž jsme 

jen v několika málo případech objevili alespoň nějaký rozdíl. 

Vyšší počet průchodů už kvalitu tisku nezlepšil, ukázal se 

tedy jako naprosto zbytečný, i když cílem výroby byly malé 

vzorky do reprezentativního vzorníku. Reálná tisková rych-

lost byla tedy překvapivě vyšší, než je rychlost doporučená 

výrobcem (obvykle to bývá naopak), a také o dost vyšší, než 

jsou rychlosti konkurenčních tiskáren. Vzorky byly tištěny 

rychlostí 34 m2/hod (fotografie) respektive 43 m2/hod (nároč-

nější grafické motivy). Zde se zřejmě spojily dvě výhody – 

sublimační technologie, která je sama o sobě odolnější vůči 

vzniku pruhování, a speciální technologie řízení tisku HP 

Contone, kdy se nanášejí jednotlivé pásy s plynule proměn-

nou sytostí, a tím se významně snižuje náchylnost k páso-

vání. Více o Contone řízení se můžete dočíst v HSWinfo 

3/2014 na straně 26 na https://www.hsw.cz/archiv-hsw-info/. 

přEkvApENí Druhé – příMý Tisk vs. 
TrANsfErOvý pApír
V dalším kroku jsme se museli rozhodnout, zda budeme 

tisknout napřímo nebo s pomocí transferového papíru. 

Přímý tisk je pochopitelně jednodušší a rychlejší. Na druhou 

stranu u měkkých a pružných textilií může dojít k jejich 

vlnění během tisku. Proto spousta konkurenčních tiskáren 

s přímým potiskem vůbec nepočítá. HP Stitch nás ovšem 

podruhé příjemně překvapila, protože byla schopna potisk-

nout všechny testované materiály přímo. Největší problémy 

jsme očekávali u hodně pružných materiálů, které mají 
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přEdSTAVujEmE

SuBLIMAční TISk

Tří- až čtyřprůchodový 
tisk je optimální, vyšší 
počet průchodů už 
kvalitu tisku nezlepšil.
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Tisk na transferový papír 60 g – 4 pass / 100 % inkoustu

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 7,1 ml

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 3,3 ml

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 6,7 ml

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 5,6 ml

přímý potisk textilu illuminati – 4 pass / 100 % inkoustu

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 8,4 ml

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 4,7 ml

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 7,9 ml

Spotřeba inkoustu na 1 m2, cca 5,8 ml

Po tisku bylo 
třeba vzorky dále 

zpracovat

snahu vlnit se, a také u silných textilů. Na HP Stitch jsme 

však dokázali přímo potiskovat i velmi silnou a také pruž-

nou plyšovou „polštářovinu“. Zde zřejmě pozitivně půso bí 

relativně složité vedení materiálu, jímž musí materiál při 

zavádění do tiskárny projít, takže nemá snahu vlnit se či 

stranově ujíždět. A pro snadnější zavedení materiálu dodává 

HP speciální zakládací lištu, která práci výrazně usnadní. 

K přímému potisku síťovin a dalších materiálů, které 

propouštějí inkoust, jsme využili další výhodu HP Stitch 

– sběrač inkoustu. Přenos pomocí sublimačního papíru by-

chom proto upřednostnili jenom u zhruba 10 % testovaných 

materiálů, které mají větší snahu vlnit se, případně u sériové 

výroby s častým střídáním médií a pochopitelně také 

všude tam, kde se netiskne na rolová média. Pro konečné 

rozhodnutí, zda použít přímý tisk, nebo transfer, jsme ještě 

porovnali rozdíly v kvalitě tisku.

kvALiTA přENOsu pOMOCí suBLiMAčNíhO 
pApíru 
Při přenosu transferem jsme z principu očekávali lepší kva-

litu tisku. To se však projevilo jenom minimálně. Využitím 

sublimačního papíru sice můžete dosáhnout ještě „o chlup“ 

lepší ostrosti tisku a sytějších barev, ovšem námi zjištěné 

rozdíly byly tak malé, že jsme se při výrobě rozhodli dát 

přednost velké technologické výhodě HP Stitch a materiály 

pro náš vzorník potiskovat přímo.

 

ChOváNí při suBLiMACi
Protože bychom doporučený kalandr v našem showroo-

mu výkonnostně nevyužili, sublimaci jsme prováděli na 

obyčejném lisu. Při práci jsme kontrolovali celkové chování 

materiálu – zda se vlní či „lepí“ a také jestli míra srážení 

odpovídá údajům výrobce. S výsledky jsme byli spokojeni. 

Drobná vylepšení a doporučení, na něž jsme během práce 

přišli, mají k dispozici naši obchodníci, kteří se o ně s vámi 

rádi podělí. Jediný větší problém, na nějž jsme narazili, se 

týkal materiálu s černou zadní stranou (blackback), která 

Tisknout přímo je 
jednodušší a navíc je 
kvalita srovnatelná 
s transferovým tiskem.

Orientační spotřeba 
inkoustu
na hp sTiTCh 500

přEdSTAVujEmE 
SuBLIMAční TISk
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Ukázka hotového 
vzorníku, který si 
můžete objednat na 
obchod@hsw.cz 

se v obyčejném lisu lepila k podkladovému silikonovému 

papíru. V kalandru by se pravděpodobně nic takového 

nestalo, ale i na lisu jsme mírným snížením teploty problém 

odstranili. Jednoduchý přímý potisk byl samozřejmě obrov-

skou výhodou u rozměrově pracujících materiálů. Ani při 

sublimaci na obyčejném lisu totiž z principu nemůže dojít ke 

vzniku stínů na kontrastních plochách tisku.

spOTřEBA iNkOusTu A NákLADY NA Tisk
Při měření spotřeby jsme sledovali náklady na různé 

typy plnobarevných motivů. Spotřeba u přímého tisku se 

pohybovala od 3,3 do 7,1 ml/m2 (více viz tabulka), u pře-

nosu transferovým papírem byla spotřeba ještě o trochu 

nižší. Průměrné náklady na inkoust se tak pohybují okolo 

10–15 Kč/m2. 

závěrEčNé hODNOCENí
Chování HP Stitch pro nás bylo příjemným překvapením, 

a to i v případech, kdy jsme menší obtíže očekávali. Ovládá-

ní stroje je jednoduché i pro začínajícího tiskaře, ti zkušeněj-

ší zase ocení vysoké rychlosti tisku a konkurenceschopné 

náklady. A možnosti přímého potisku ocení úplně všichni. 

Sublimační tiskárnu HP Stitch S500 můžeme na základě 

vlastních zkušeností určitě doporučit. O možnostech sub-

limace od HP se můžete přesvědčit sami v našem show-

roomu. Stačí nám napsat na techno@hsw.cz a domluvit si 

prezentaci.  c

Největší výhodou sublimačního tisku pro tisk vlajek 

a podobné exteriérové aplikace je mechanická odol-

nost inkoustu. 

Totéž platí i pro další mechanicky namáhané tkaniny, jako 

jsou často prané textily (oblečení, dresy) nebo jinak me-

chanicky namáhané předměty (např. potahy sedaček). 

U sublimace se barva stává součástí vlákna a mechanic-

kou cestou ji nelze zničit (pokud se nezničí i vlákno). 

Mnoho tradičních tiskáren, ať již na bázi latexu, uv tisku, 

nebo solventu, sice také dokáže potiskovat textil, jejich 

inkoust však zůstává na povrchu vlákna a mecha nickým 

namáháním, působením větru či v pračce se rychle „vykle-

pe“ stejně jako prach z koberce. 

Blednutí vlajek potištěných běžnými inkousty tedy 

není primárně způsobeno malou UV odolností inkoustu, 

jak se často domníváme, ale především jeho nízkou me-

chanickou odolností. 

Dalším činitelem poškozujícím inkousty je jejich chemická 

odolnost. Na vlajky působí vzdušný kyslík, ozon a jiné 

agresivní plyny prostupující textilem ve zvýšené míře, 

u oblečení jde zase o chemickou odolnost vůči pracím 

prostředkům nebo agresivnímu potu. 

uv záření je v tomto žebříčku „ničitelů“ inkoustu na texti-

lu až na třetím místě.

kdy je mechanická 
odolnost 
důležitější než uv

přEdSTAVujEmE

SuBLIMAční TISk
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kého PVC, lépe snáší vyšší teploty, a navíc při jeho spalování 

nevznikají škodliviny v takové míře jako u materiálů z PVC. 

Zejména posledně zmíněný argument je velmi důležitý pro 

zadavatele reklamy profilující se jako společnosti, jež mini-

malizují dopad své aktivity na životní prostředí.

Abychom však byli fér k PVC, polypropylen sám o sobě není 

tak snadno potisknutelný a při nízkých teplotách křehne. 

PVC filmové materiály jsou zejména díky objemům, v jakých 

se vyrábějí, stále – a někdy i výrazně – levnější než polypro-

pylen. Polypropylen nemusí být vždy dražší, ale udělat z něj 

rozumně potisknutelný materiál se může prodražit.

A teď konkrétně k produktům na bázi polypropylenu v kom-

binaci s bodovým lepidlem.

Neschen UVprint PP easy dot je 90µ samolepicí film s lepi-

dlem umožňujícím extrémně snadnou aplikaci bez bublin 

a také velmi snadnou odstranitelnost po skončení kampaně. 

Jak již sám název napovídá, je potisknutelný tiskárna-

mi s UV vytvrzovanými inkousty, včetně těch gelových. 

Dostup ný je ve dvou variantách:

 bílý matný UVprint PP easy dot matt,

 transparentní lesklý UVprint PP easy dot transparent.

Zejména UVprint PP easy dot transparent je oproti PVC 

variantě ještě o stupeň průhlednější, a vyhoví tak i nároč-

Originální 
neschen easy dot 
20× jinak: social 
distancing 
Tak. A je to tady, rok se s rokem sešel a my se blížíme do finále seriálu o originálních materiálových 
řešeních Neschen easy dot. Kdo si zodpovědně přečetl všechny tři předchozí díly a prohlédl si fotografie 
reálných aplikací z celého světa, již dnes jistě materiály Neschen easy dot za exotické a obtížně využitelné 
nepovažuje. .

Bodové lepidlo v kombinaci s PVC fólií spatřilo světlo světa 

již před deseti lety a za tu dobu si materiály na jeho bázi 

vydobyly natolik silnou pozici, že jsme začali uvádět na trh 

i opravdu speciální produkty a PVC-free alternativy. Ono to 

totiž jde.

jDE TO i BEz pvC
A to především tehdy, pokud PVC nahradíme polypropyle-

nem, jako jsme to udělali u materiálů Neschen PP easy dot.

Polypropylen je oproti PVC rozměrově stálejší, nedochází 

u něj ke smršťování, které můžeme pozorovat u monomeric-

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

1) Easy dot chalkboard 
black v akci, kavárna, 

Krefeld, Německo

2) Easy dot chalkboard 
black, detail tisku bílou 

barvou
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mATERIálY

EASy DOT S BODOvýM LEPIDLEM – Iv. POkRAčOvání

vystačíte s velkým červeným nápisem, tak proč tisknout, 

když můžete jednoduše text vyřezat na plotru do červené 

fólie. Černá, červená, zelená, žlutá, modrá, zlatá a stříbrná. 

Oceníte rychlost lepení i následnou odstranitelnost. Pro 

aplikaci složitějších motivů je možné použít aplikační papír, 

ovšem vždy s nejnižší možnou lepivostí.

jDE TO i kříDOu
Když představuji easy dot chalkboard film napříč celou Ev-

ropou, debata se téměř vždy stočí k otázce, zda se za našich 

mladých let ve škole používala černá, nebo zelená tabule. Co 

země, to barva. A proto jsme se rozhodli v rámci popisova-

telné tabulové fólie uvést na trh obě varianty, aby se nikdo 

nemohl cítit dotčen. Neschen easy dot chalkboard black 

nebo Neschen easy dot chalkboard green. Jde o velmi 

silnou barevnou a strukturovanou fólii opatřenou známým 

easy dot lepidlem. Popisovat lze jak standardní křídou, tak 

i tou tekutou, v podobě tužky.

 

jDE TO i svépOMOCí
A nebyli bychom Neschen, kdybychom nenabídli řešení 

i uživatelům, kteří z nějakého důvodu nemohou využít ani 

jeden z výše uvedených materiálů. Pro každého, kdo by rád 

pracoval s bodovým lepidlem, ale tisk už má hotový napří-

klad na papírovém plakátu, banneru nebo textilu, jsou zde 

oboustranné fólie na bázi easy dot.

Gudy® Dot je samotné bodové lepidlo na přenášecím papíru. 

S jeho pomocí můžete vytvořit „removable/removable“ spoj 

mezi dvěma vrstvami snadno, pohodlně a bez bublin. Z oby-

čejného roll-up filmu nebo backlitu uděláte rázem bubble-

-free easy dot. Totéž například s PVC bannerem.

Gudy® 806 Hybrid je pak specialita pro tvorbu „removable/

permanent“ spojení, kdy je na jedné straně této oboustranky 

lepidlo easy dot a na druhé high-tack lepidlo, které drží i na 

textilu nebo jiném jemně strukturovaném povrchu.

Tolik o neustále se větvící rodině originálních Neschen 

easy dotů. Žádná jiná řada materiálů na světě spolehlivě 

nezpřístupňuje snadnou aplikaci takovým masám lidí jako 

Neschen easy dot. c

3) Easy dot black 
& red, maloobchod, 
Španělsko

4) Easy dot black, 
maloobchod, 
Španělsko

5) Easy dot chalkboard 
black v supermarketu 
Woolworth, Austrálie

6) Easy dot gold, síť 
obchodů Hunkemöller, 
Evropa

nějším zákazníkům. Když si odmyslíme body lepidla, které 

ze své podstaty nikdy průhledné nebudou, jde o téměř ultra 

čirý produkt. A to se počítá, zejména když plánujete krea-

tivní kampaň kombinující různé průhlednosti, například 

s podtiskem nebo přetiskem bílou. Bílý matný UVprint PP 

easy dot matt může prakticky všude plně nahradit běžné 

PVC easy doty. Vzhledem k lepidlu bez obsahu ředidel to je 

skutečná „environmentally friendly“ alternativa k zaběhlým 

řešením.

Zvláštní pozornost si zaslouží naše úplná novinka, easy 

dot pro waterbased inkoustové tiskárny, HP Page Wide XL 

tiskárny a HP Indigo systémy. Pod označením Neschen 
easy dot PP matt WB se skrývá skokan letošního jara, který 

přináší oblíbený koncept bodového lepidla i do dříve opo-

míjeného segmentu. Pro začátek pouze v bílé variantě, ale 

ta transparentní na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Kromě 

standardních rolí na 76mm dutinkách je tento materiál 

dostupný také ve dvou archových formátech. Obzvláště při 

delším souvislém tisku samolepek na stroji HP Indigo ocení 

uživatel rolovou variantu v šíři 33 cm a délce 500 m.

jDE TO i řEzAT
Můžete namítnout, že řezat lze leccos, ale v sedmi barvách 

včetně dvou metalických a s bodovým bubble-free lepidlem? 

To nabízí jen řada PVC fólií Neschen easy dot colors. Výběr 

pěti základních barev, doplněných zlatým a stříbrným easy 

dotem, je alternativou k plošnému jednobarevnému tisku 

a následnému tvarovému ořezu. Pro mnoho kampaní si 

3

5

4

6

fo
to

 N
es

ch
en



24 HSWINFO ČERVEN 2021

SOFTWARE 
RIP fORMOu PřEDPLATnéHO

Na začátek letošního roku připravila společnost Onyx Graphics uvedení novinky v rodině svých 
softwarových ripů – produkt Onyx Go. Pojďme se s ním blíže seznámit.

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

Onyx go

Onyx Go je softwarový rip provozovaný formou předplat-

ného. Vzhled a ovládání programu se neliší od ostatních 

softwarových ripů Onyx, pro fungování programu je však 

potřeba uhradit předplatné.

výhODY přEDpLATNéhO
V rámci měsíčního předplatného má uživatel vždy k dis-

pozici aktuální verzi softwaru. Není nutné kupovat žádný 

servisní kontrakt pro zajištění aktualizací programu. 

Předplatné lze hradit měsíčně nebo je možné koupit je 

najed nou na více měsíců dopředu. Předplatné na sebe nemu-

sí navazovat, placení je kdykoli možné přerušit – například 

kvůli dovolené – a po přestávce opět pokračovat.

Nejde o cloudové řešení, produkt je nainstalován na počítači 

lokálně a nepotřebuje ke svému chodu trvalé připojení 

k inter netu. Po zakoupení nového předplatného je však 

vždy nutné jednorázově aktualizovat licenci v počítači.

Dvě vAriANTY
Produkt je nabízen ve dvou variantách – Onyx Go Lite 

a Onyx Go Plus. Konfigurace obou variant je pevně daná, 

bez možnosti jakéhokoli rozšiřování. Mezi oběma verzemi 

lze však libovolně přecházet. Například jeden měsíc si před-

platíte verzi Lite, následující měsíc zvolíte verzi Plus, abyste 

si mohli naměřit profily médií, a další měsíc se opět vrátíte 

k verzi Lite.

Veškeré změny, jako je přecházení mezi verzemi nebo přeru-

šení předplatného, se provádějí v měsíčních intervalech.

prO kOhO jE vhODNý přEDpLACENý 
sOfTwArOvý rip?

  Tiskové provozy, které vždy chtějí nejnovější funkce, 

aby vyhověly potřebám svých zákazníků.

  Tiskové provozy, které chtějí mít svůj softwarový 

rip pod kontrolou, aniž by musely kupovat servisní 

kontrakt.

  Uživatelé starších Onyx produktů, kteří chtějí rychle, 

jednoduše a za přijatelnou cenu upgradovat na nejnověj-

ší verzi ripu Onyx.

Mezi oběma verzemi 
Onyx Go lze 

libovolně přecházet. 
Velkou výhodou 
předplatného je 

vždy aktuální verze 
s nejnovějšími 

funkcemi.

číM sE jEDNOTLivé vErzE LiŠí
Onyx Go Lite obsahuje:

 jednu tiskovou frontu pro tiskárny úrovně 1;

  dva Adobe PDF Print Engine ripy s možností paralelní-

ho zpracování dvou úloh najednou;

 Job Editor pro úpravy a přípravu souborů před tiskem;

 neomezenou podporu rolových řezacích plotrů.

Onyx Go Plus obsahuje:

 dvě tiskové fronty pro tiskárny úrovně 1 nebo úrovně 2;

  čtyři Adobe PDF Print Engine ripy s možností paralelní-

ho zpracování čtyř úloh najednou;

 Job Editor pro úpravy a přípravu souborů před tiskem;

 neomezenou podporu rolových řezacích plotrů;

 produkční nástroje;

 nástroje pro správu barev.

Onyx Go Plus nabízí dvojnásobný výkon než verze ONYX 

Go Lite. Tato verze je vhodná pro tiskové provozy s více než 

jednou tiskárnou, kde se vyžaduje vyšší kontrola výstupu.
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pOrOvNávACí TABuLkA OBOu vErzí Onyx Go lite Onyx Go plus

Aktivní tiskové fronty 1 2

Simultánní APPE RIP procesory 2 4

Neomezená podpora řezacích plotrů

Onyx virtualní tiskárny: přímý tisk do Onyx ripu z libovolné Windows nebo Mac aplikace

Nesting: automatické zařazování úloh na médium pro úsporu média

Neomezené šablony nastavení Quick Sets: automatizace kroků přípravy aplikovaná na úlohy

Horké složky: na soubory se automaticky aplikují šablony a odešlou se přímo do fronty ripu

Průvodky úlohy a sledování: sledování důležitých informací úlohy

Záznamy: přehled vytištěných úloh a statistiky

Předpokládaná spotřeba inkoustu: nastavitelná kalkulace spotřeby inkoustu pro jednotlivé úlohy

Štítky na výtisky: aplikace průvodky úlohy, obrázků, log, čárových a QR kódů

PANTONE knihovny: nejnovější knihovny barev

Job Editor: pro úpravy tiskových úloh

 Měřítko: nastavení velikosti úlohy

 Otáčení: otočení úlohy 0, 90, 180, nebo 270 stupňů

 Oříznutí: oříznutí úlohy pomocí myši nebo zadáním hodnot

 Panelování: rozdělení úlohy do panelů

 Barevné korekce: nástroje pro korekce barev

 Náhrada barev: nástroje pro náhrady barev

Podpora tiskáren úrovně 1

Podpora tiskáren úrovně 2 

Produkční nástroje

Job Editor: přídavné možnosti úprav

 Značky pro dokončování: vlastní značky pro sešívání a překládání 

 Oka na banery: značky přidané do grafiky, přesahy a ořezový rámeček pro dokončování 

 Přesahy a ořezový rámeček: pro snadnou výrobu kapes, lemů nebo záhybů 

 Funkce Swatch Books: pro rychlé a jednoduché dosažení barevné shody 

 Nástroje přímých barev: pro přípravu tiskových úloh s použitím speciálních inkoustů (bílá, lak) 

Layout Tool 

 Manuální vyřazování úloh (nesting) 

 Variabilní data: vytváření sekvencí nebo číslovaných kopií tiskových úloh 

Nástroje pro správu barev

Media Manager 

 Vytváření profilů médií 

 Úpravy existujících profilů 

 Gamut report: zobrazení barevného rozsahu daného média (Delta E) 

 Analyzátor média: 3D mapování rozsahu barev 

 G7 korekce: generování a iterace G7 křivek šedé škály 

 G7 verifikace: certifikace G7 standardů 

 GCR Plus (ink saver): úspora až 30 % spotřeby inkoustu 

DeviceLink+:  úspora inkoustu a konzistence barev napříč tiskárnami 

NásTrOjE vErzE ONYX GO pLus
Verze Onyx Go Plus nabízí oproti verzi Onyx Go Lite pro-

dukční nástroje a nástroje pro správu barev.

Produkční nástroje:
  nástroje Přesahy (Bleed) a Oka na banery (Grommets) 

pro dokončování;

 funkce Swatch Books pro nastavení barevné shody;

  podpora speciálních inkoustů a zpracování úloh připra-

vených pro tisk těmito inkousty (bílá, lak);

 vlastní inkoustové konfigurace.

Nástroje pro správu barev:
 modul pro vytváření ICC profilů;

 Media Manager pro správu profilů médií;

  podpora DeviceLink+ profilů pro synchronizaci barev 

napříč tiskárnami.

jAkýM způsOBEM LzE zAkOupiT přEDpLATNé
Na našem webu najdete v katalogu technologií odkaz do 

Onyx Go e-shopu (www.hsw.cz/katalog/onyx-go-produkty), 

kde si požadované předplatné zakoupíte. c

Na webových strán-

kách HSW Signall 

(www.hsw.cz) 

najdete v katalogu 

technologií odkaz 

přímo do Onyx Go 

e-shopu
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TEcHNOlOgIE 
AuTOMATIZAcE

Automatizace označuje použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů. 
Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci. Zatímco mechanizace poskytuje lidem 
zařízení, která jim usnadňují práci, automatizace snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání 
určité činnosti. Při splnění ideálního předpokladu tzv. komplexní automatizace by teoreticky mohlo dojít 
až k vyřazení člověka z příslušného výrobního procesu. V praxi se jeví tato možnost jako neuskutečnitelná.   

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

Automatizace 
v digitálním tisku

Tolik definice pojmu „automatizace“ podle Wikipedie.

Také v digitálním tisku může mít slovo automatizace širší 

význam. 

Když začneme hezky popořádku, tak např. pořízení dat 

nebo následná práce s nimi mohou být pro poskytovatele 

tiskových služeb více či méně automatizované. 

Dobře postavený web-to-print systém představuje výrazně 

vyšší míru automatizace pořízení dat než – v našem oboru 

stále obvyklé – zasílání dat přes různé úschovny nebo jejich 

předávání na paměťových médiích. 

Softwarová automatizace je široké téma, které si necháme 

na příště. 

pLATiT, NEBO iNkAsOvAT?
V tomto článku se zabýváme automatizací, tak jak ji 

v souvislosti s velkoformátovým tiskem známe nejčastěji. 

Jde o automatizovanou manipulaci s archovými materiály. 

Obvyklé důvody, proč se o ni zajímat, jsou:

 zvýšení produktivity;

 dlouhodobá úspora nákladů.

Manipulace s materiálem spolkne často desítky procent 

celkového strojového času. To je čas, který byste mohli 

využít k tisku, jejž byste následně fakturovali. Místo toho 

čas spotřebujete na zakládání rolí nebo desek pracovníky, 

kterým za to platíte. 

Durst P5  350 
Automat
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Automatizace 
v digitálním tisku

kDY sE AuTOMATizACE vYpLATí
Podmínkou efektivní automatizace je však vhodná skladba 

zakázek. Automatizaci svědčí větší série využívající stejný 

materiál. Jinak celou úsporu vypotřebujete na přenastavení 

nakladače a vykladače na jiný typ média. 

Právě v signmakingu neboli tradiční výrobě reklamy často 

komplikuje účinné nasazení automatizace rozmanitá škála 

jednotlivých menších zakázek a z toho vyplývající široká 

variabilita používaných materiálů. 

Úspora nákladů znamená úsporu pracovních sil ve výrobě. 

Pokud archy do tiskárny zakládá automat, budete na směnu 

potřebovat méně lidí. Lidé navíc dělají chyby, čím méně 

zkušení, tím více chyb. Chyby stojí peníze. Dobře nastavený 

automat dělá méně chyb než lidé.

rYChLOsT Tisku A fiNishiNG
Dalším parametrem, který rozhoduje o tom, jestli 

automatizace dává smysl, nebo ne, je tisková rychlost. 

Pokud je tiskárna pomalá, automatizace vám nepomůže. 

Operátor bude mít zřejmě dost času dojít ke stroji a založit 

další arch. Toto rozhodnutí za vás obvykle dělají výrobci 

tiskáren, automatizace je k dispozici vždy až v určité 

výkonnostní kategorii.

Pokud zvažujete automatizaci, přemýšlejte nad celým 

výrobním procesem. Bude hezké mít automatizovanou 

tiskárnu, ale produktivitu to zvýšit nemusí, pokud bude ve 

výrobě úzké hrdlo v podobě řezacího plotru s manuálním 

zakládáním.

růzNé kONCEpTY
S jakými pojmy se v souvislosti s automatizací manipulace 

s materiály můžete setkat:

 plná automatizace (tiskárny): automatický nakladač 

i vykladač archů/desek;

 ¾ automatizace nebo poloautomatizace (tiskárny): 

manuální zakládání archů/desek, obvykle s automatickým 

registračním stolem na vstupu (automatická registrace 

materiálu) a automatický vykladač;

 BHS – Board Handling System (deskové řezací plotry 

Zünd): plná automatizace, BHS-150 připojuje navíc 

robotickou manipulaci s materiálem;

 tandem (deskové řezací plotry Zünd): rozdělí pracovní 

plochu na dvě části – v jedné části pracuje řezací plotr, ve 

druhé operátor nakládá nebo vykládá;

 přední nebo zadní rozšíření (deskové řezací plotry 

Zünd): protáhne pracovní plochu společně s unášecím 

pásem, operátor tak může vepředu připravovat materiál 

k řezání, zatímco se předchozí várka ve střední části 

zpracovává a v zadní části je možné odebírat vyřezané 

výrobky. c

Špičkovou 
variantou plné nebo 
¾ automatizace 
velkoformátové 
tiskárny je Durst P5 
Automat pro různé 
formáty až do šířky 
3,5 m a délky 2,2 m 
(vlevo a na protější 
straně)

Nakladač systému 
Board Handling 
může podávat více 
archů najednou, aby 
plně využily řeznou 
plochu. Tím je 
zajištěna maximální 
propustnost i pro 
média menšího 
formátu.

Automatická linka 
Zündfo
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na textil 
profesionálně 
s Durst P5 TEx iSub

Durst představil skutečně profesionální 
tiskárnu k potisku textilu. Velkou inovací 
je inline fixace integrovaná přímo ve stroji, 
takže pro přímý potisk textilu už není nutný 
kalandr.

P5 TEX iSUB je sublimační tiskárna s integro-

vanou inline fixací (iSUB) pro jednostupňový 

proces přímého tisku na textil. Bezkontaktní 

fixační technologie Durst iSUB zajišťuje vy-

nikající konzistenci barev a extrémní ostrost 

detailů v obrázcích a textu, eliminuje se také 

rozmazání nebo rozpíjení barev.

Tiskárna se však neomezuje pouze na přímý 

tisk, na transferové papíry lze také běžným 

způsobem tisknout a dále je zpracovávat.

Tisková šířka je 3470 mm při potisku jedné 

role, v případě tisku na dvě role je maximální 

šířka 1625 mm.

Výborných výsledků dosáhnete při tisku na 

širokou škálu polyesterových materiálů včet-

ně obtížně potisknutelných médií (vlajkovina, 

blackback) při rychlosti až 380 m2/hod.

Více informací získáte na techno@hsw.cz. c

Podívejte se na povedenou přestavbu obyt-
ného prostoru, pod níž je podepsaná italská 
firma esolution grafika Andrey Tandurelliho.   

Autor je velkým zastáncem latexové technolo-

gie HP, která je pro využití v interiéru ideální. 

Žádný zápach, ekologické certifikáty, špičková 

konzistence barev a vynikající kvalita tisku 

umožňují jednoduše realizovat jeho originální 

návrhy.

V tomto konkrétním projektu Andrea 

využil bílou matnou samolepicí fólii Mactac 

WallWrap Leather se strukturou přírodní 

kůže. Aplikovat tapetu na hladkou, rovnou 

stěnu nebývá až takový problém, tady však 

bylo potřeba precizně polepit i posuvné dveře 

do pouzdra. Díky silnému High-Tack lepi-

dlu a zručnosti aplikátora se to povedlo na 

jedničku. Poměrně malý byt získal opticky na 

objemu a díky svěžímu barevnému dekoru na 

atraktivitě.

Projekt se stal dubnovým vítězem v soutěži 

Mactac Creative Awards. Firma esolution ale 

rozhodně na vavřínech neusnula a do květno-

vého kola přihlásila další realizaci s názvem 

Úhly pohledu, jejíž součástí je polep stropu, 

který jako by vypadl z filmu Počátek. c

Hry s prostorem
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gudy Hybrid – 
– nečekané spojení

Asi nejkomplexnější sortiment v nabídce 
oboustranně lepicích fólií najdete v nabídce 
firmy Neschen.   

Obsahuje dvě desítky variant běžných 

i specializovaných fólií s čistě průhlednými, 

poloprůhlednými i opakními lepidly, počí-

naje vysoce adhezivními lepidly pro lepení 

nároč ných materiálů, jako je textil, umělá 

kůže, banner, lepenka, polystyren nebo surová 

dřevotříska, až po reverzibilní easy dot® lepi-

dla s nízkou adhezí. Ta jsou určena pro snadné 

lepe ní bez bublin i na lakované plochy nebo 

na sklo a umožňují opakované sejmutí a apli-

kaci. Právě tyto dva druhy zcela odlišných 

lepidel v sobě spojuje novinka označená Gudy 

806 Hybrid s high-tack lepidlem na straně 

jedné a reverzibilním easy dot® bodovým 

lepidlem na straně druhé. Překvapivé spojení 

těchto zcela rozdílných lepidel z opačných 

konců nabídky je ideální pro aplikace, kde 

je nutné zaručit extrémně snadné lepení 

a snímatelnost z podkladu, na nějž se lepí, ale 

zároveň vysokou přilnavost k materiálu, který 

je lepen. Typickým příkladem je design prode-

jen, například aplikace na textil, umělou kůži 

nebo jiný mírně porézní materiál, čímž vznik-

ne samolepicí textil, kůže apod. s bodovým 

lepidlem. Více informací získáte na e-mailu 

prodej@hsw.cz nebo na www.hsw.cz. c fo
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Léto se kvapem blíží a spolu s tím poroste 
i poptávka po stínicích materiálech. 

V naší nabídce najdete desítky typů vhod-

ných pro výrobu slunečníků, žaluzií či rolet. 

Většinou jde o textily řady Pongs DirectTex 

a Pongs PrintTex, které mají obvykle více 

variant použití. V nabídce však najdete 

i úzce profilovaná, jednoúčelová média, která 

poskyt nou u dané aplikace maximální kvalitu 

i snazší technologii zpracování. Příkladem 

mohou být profesionální materiály pro 

výrobu rolet a žaluzií řady Sunliner, Sunbre-

eze, Sunmate a Vista od společnosti Versei-

dag. Tyto produkty pro profesionální stínicí 

aplikace najdete na webu https://www.hsw.cz/

katalog/rolety-a-zaluzie/ . O další informace 

pište na e-mail: jan.vojta@hsw.cz c

Netradiční možnost polepu zdí nabízí další 
z našich novinek, samolepicí textil. 

I když v našem portfoliu tapet najdete několik 

typů s raženou strukturou tkaniny, pravý 

textilní materiál působí úplně jiným dojmem. 

Díky repozičnímu samolepicímu lepidlu je 

oproti klasické tapetě výrazně jednodušší 

i jeho aplikace. Tento netradiční samolepicí 

textil, potisknutelný všemi běžnými technolo-

giemi, najdete na našem webu v sekci Digitál-

ní tisk/Textilie a plátna/Samolepicí textil. c
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Profesionální stínicí 
materiály

Samolepicí 
textil 
na zeď

Řadu našich dekoračních fólií obohatila 
další značka – Alldecor 2D. Na rozdíl od řady 
Neschen easySTYLE se snímatelným bodo-
vým lepidlem, kterou jsme vám představili 
minule, mají tyto fólie vysoce adhezivní 
HighTack lepidlo, a uplatní se tedy i na hor-
ších podkladech. 

Životnost 10 let je předurčuje pro déle trvající 

aplikace. Alldecor 2D stejně jako easySTYLE 

nabízí zajímavé, výrazně strukturované 

povrchy jak z oblasti přírodních materiálů, 

jako je dřevo, kámen či kůže, tak i trendové 

materiály, jako je beton nebo korodovaný kov. 

Celý sortiment máme skladem a koupit jej mů-

žete i na metráž. Nic tedy nebrání ani realizaci 

menších projektů. 

Fólie jsou v šířce 122 cm za velmi dostupnou 

cenu 241 Kč/m2, jednotnou pro všechny po-

vrchy. Hodí se pro rychlé změny designu pro-

dejních ploch, obchodních prostor, restaurací 

i pro soukromou sféru. Obrovskou výhodou 

při navrhování úprav přímo u klienta je repre-

zentativní vzorník, který obsahuje jak reálné 

vzorky fólie, tak inspirující fotografie zajíma-

vých aplikací konkrétního vzoru v interiéru. 

Vzorník i fólie si můžete objednat u našich 

obchodníků nebo na webu hsw.cz, kde stačí 

vložit do vyhledávání heslo alldecor. c

Snadný refresh 
interiéru a mobiliáře

Tento výjimečný projekt, který pokrývá 
plochu 4000 m2, je výsledkem spolupráce 
belgické realitní skupiny, tří renomovaných 
streetových umělců, společnosti pro grafic-
kou komunikaci a horolezeckého týmu.   

Streetoví umělci Alvari, Kool Koor aMino1 

vytvořili pro realitní skupinu AG Real Estate 

nástěnnou grafiku odkazující na vintage 

graffiti z 80. let, společnost Promo Signs, vyba-

vená patřičnými technologiemi a know-how, 

převedla jejich design do obrovských samo-

lepek, vytiskla je na dvou tiskárnách Mutoh 

ValueJet 1638 a horolezecký tým Alpibat je na 

budovu aplikoval.

Bylo to jako sestavovat velkou a kompliko-

vanou skládačku. Fasáda budovy IT Tower 

je pokryta ze tří stran. Stěny jsou vysoké 

95 a široké přibližně 15 metrů a aplikovat bylo 

potřeba více než tisíc samolepek. Výsledkem 

je impozantní umělecké dílo v opravdu nad-

standardním měřítku.  c

ground up, 
gigantická 
samolepka na 
IT Tower v Bruselu
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areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701–2, techno@hsw.cz, www.hsw.cz

PŘIPRAVENO NA ÚSPĚCH
Nová řada tiskáren HP Latex 700 a  800

...víme jak

  sněhově bílá na rozdíl od konkurenčních nežloutne, má výborné krytí a díky systému automatické údržby je inkoust 

vždy připraven k použití v perfektní kondici

  nová konstrukce tiskových hlav a nový inkoust s větším množstvím pigmentu, větší barevný rozsah, inkousty umožňují 

termální tváření

 možnost potisku dalších materiálů – levné, tenké papíry, vinyly a polypropylen 

 automatická údržbová cartridge, uživatelská výměna tiskových hlav, automatické zálohování trysek

 tisk ve vysoké kvalitě při rychlosti 36 m2/hod

 až 100 zakázek uloženo přímo v tiskárně pro snadné opakování

 nejekologičtější velkoformátová tiskárna na trhu, inkousty na bázi vody


