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Možná jste si také všimli, jak se po roce covidového „klidu“ 

dostává na trh jeden nový produkt za druhým. V HSW 

Signall to pociťujeme na přílivu novinek z oblasti tech-

nologií i materiálů. A jde nejen o novinky samotné, ale 

i o význam né zkrácení intervalů mezi různými upgrady 

nebo vylepšeními stávajících produktů. V tomto čísle 

například píši o rozšířených možnostech vrstvení inkoustů, 

které byly (a to i zpětně) doplněny k řadě tiskáren HP Latex 

700/800, jež byla představena teprve loni. Stejně tak, nebo 

spíš ještě mnohem více, se to týká materiálů. S úsměvem 

vzpomínám na doby, kdy byly v naší nabídce jenom dva dru-

hy samolepicích PVC fólií. Teď je jich několik desítek a další 

rychle přibývají. Taková aktivita výrobců mě baví. O zají-

mavých novinkách je příjemné informovat a řadu z nich 

najdete i v tomto čísle. I když jsou podle mě všechny úžasné, 

nebudou to mít jednoduché. Každá novinka totiž musí pře-

konat dvě velké překážky. Tou první je setrvačnost, snaha 

neměnit to, co má člověk zažité a na co je zvyklý. Druhou 

překážkou je velká šíře sortimentu. Ani ta největší firma 

si nemůže dovolit využívat jeho plný rozsah. Musí nejen 

vybírat podle výkonnostních parametrů, ale i zohledňovat 

jiné aspekty, jako je udržitelný objem a správa skladových 

zásob. Proto se mnohé z novinek nakonec neuplatní, jakkoli 

jsou objektivně skvělé. Nakonec o jejich bytí či nebytí 

rozhodnete vy a já vám přeji šťastnou ruku při jejich výběru. 

Náš časopis se vám v rozhodování pokusí alespoň trochu 

pomoci. 
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TecHNOlOgIe 
pOTISk TExTILu DuRST

Textilní trh je předurčen k růstu. Po více než roce, kdy potisk textilu trpěl kvůli proticovidovým 
opatřením, to vypadá jako velmi optimistická předpověď. Ta ovšem vychází z reálných čísel a odhadů 
růstu. Velká část renomovaných zdrojů se shoduje na průměrném meziročním růstu digitálního textilního 
trhu 12–15 % v období let 2021–2026. 

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

Durst p5 TEx iSuB 
profesionální potisk textilu

Významní výrobci tiskového hardwaru se snaží být na ten-

to vývoj připraveni. Společnost Durst má s potiskem textilu 

dlouholeté zkušenosti. Velká část světové digitální textilní 

produkce se tiskne na strojích Durst Rhotex. Nyní Durst 

posí lil svoji pozici v sublimačním potisku textilu nejnověj-

ším přírůstkem do rodiny P5 – modelem P5 TEX iSUB.

TiSK A fiXAcE V JEdNoM
Tiskárna může obsahovat i vestavěnou fixační jednotku, 

poznáte to podle označení iSUB. Celý proces – tisk a násled-

ná fixace inkoustu – pak probíhá v jednom kroku, v jednom 

zařízení. Z tiskárny tedy získáváte hotový výrobek. Navíc 

se vyhnete další manipulaci s materiálem mezi tiskárnou 

a lisem. Model iSUB činí celý sublimační proces výrazně jed-

nodušší. Tiskárnu P5 TEX je možné doplnit o integrovanou 

fixační jednotku i dodatečně.

Durst vyvinul speciální systém, který odstraňuje nedu-

hy jiných zařízení „2 v 1“ (tiskárna včetně integrovaného 

fixačního zařízení). Odtah par u P5 iSUB předchází tvorbě 

„duchů“ v tisku, zařízení nabízí stabilní barvy a ostrý malý 

text. Výkon není vestavěnou fixační jednotkou omezen. 

Stroj navíc vedle přímého potisku textilu dokáže tisknout 

i na transferový papír. 

P5 iSUB dokáže pracovat s materiálem do šířky 347 cm 

a umožňuje potisk dvou rolí současně. Maximální váha 

role je 300 kg. Durst je synonymem produkčního výkonu. 

STANDARD 100 od 
OEKO-TEX® je jedním 

z nejznámějších 
certifikátů v textilním 

světě. OEKO-TEX® 
označuje textilní 

výrobky, které jsou 
vyrobeny výhradně 

z nezávadných 
materiálů. Certifikační 

asociaci tvoří 
nejvýznamnější 
testovací ústavy 

s pobočkami po celém 
světě. Kritéria jsou 

průběžně aktualizována 
a obvykle výrazně 

přesahují platné normy. 
Pro uživatele OEKO-

TEX® znamená garanci 
kvality a nezávadnosti.  

Ani P5 TEX není výjimkou. Maximální tisková rychlost 

380 m2/hod výrazně překonává konkurenci. Pověstná 

„Durst konstrukce“ se podepisuje na přesném odvíjení 

a naví jení materiálu. 
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Jak na textil?
K potisku textilu můžete využívat celou řadu tiskových 

technologií. Jednu skupinu tvoří univerzální zařízení, 

která vedle textilu potisknou celou řadu jiných materiálů. 

Mezi ně patří především HP Latex, který si dobře 

rozumí s různými druhy textilních materiálů, a UV tisk, 

jenž poskytuje vysokou denzitu barev. Není potřeba 

další zařízení pro tepelnou fixaci – lis. Nevýhodou 

univerzálních zařízení je obvykle nižší mechanická 

odolnost tisku. 

Samostatnou kapitolou je tiskárna Durst Alpha, která 

využívá textilní pigmentový inkoust. Je to skvělé vysoce 

produkční zařízení, které nabízí vše: kvalitu, kompatibilitu 

s velkou škálou textilů, odolnost. Nevýhodou je 

investiční náročnost.

Nejrozšířenější technologií pro potisk textilu je 

sublimace, která je určena pro materiály s většinovým 

obsahem polyesteru. Trh nabízí celou řadu sublimačních 

tiskáren. Úspěšnými a dostupnými modely jsou stroje 

řady HP Stitch (od tiskové šířky 1,6 až po 3,2 m). 

Produkční kategorii reprezentuje Durst P5 TEX iSUB 

(s integrovaným průběžným lisem pro fixaci inkoustu) 

nebo řada Durst Rhotex. 

STANDARD 100 od 
OEKO-TEX® je jedním 
z nejznámějších certifikátů 
v textilním světě.

mailto:marek.angelis@hsw.cz
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Také P5 TEX má 
nezaměnitelný 
Durst P5 design

Inkousty Sublifix 
poskytují široký 
gamut již ve CMYK 
modelu míchání 
barev. Ten může být 
doplněn o neonové,  
procesní a light 
barvy. 

P5 TEX iSUB dokáže 
v jednom kroku 
textil nejenom 
potisknout, ale také 
inkoust zafixovat

NoVé iNKoUSTy
Durst pro P5 TEX vyvinul nový typ inkoustů Sublifix. 

Sublifix vyniká skvělou kvalitou a sytostí barev. Je na bázi 

vody, tedy je ohleduplný k životnímu prostředí a neobsahuje 

žádné těkavé látky. Navíc splňuje standard OEKO-TEX® 100. 

Výborný průtisk je praktický pro výrobu vlajek a vysoká 

sytost se uplatní u aplikací do světelných boxů. Inkoust 

poskytuje široký gamut již ve CMYK modelu míchání barev. 

Ten může být doplněn o light barvy Light Cyan, Light 

Magenta a Light Black, dále o procesní barvy Blue a Orange 

a o neonové Fluo barvy Pink a Yellow. 

dUrST EKoSySTéM
Durst nenabízí jenom hardware, ale celý ekosystém. Všech-

ny tiskárny P5 jsou vybaveny řídicím softwarem Durst 

Worflow a monitorovacím nástrojem Durst Analytics. To 

dělá z P5 skutečně produkční nástroj. K celému systému lze 

navíc připojit e-commerce řešení Durst Smart Shop, vyspělý 

web-to-print software ke zjednodušení komunikace a zadá-

vání zakázek v oblasti velkoformátového digitálního tisku.

O tiskárnách řady Durst P5 vám rádi poskytneme další 

informace.  c
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PŘedSTAVUJeMe 
SEmInářE Hp LATEx řADy 700/800 A Hp STITcH

Některé ze vzorků byly 
podrobeny opravdu 

pečlivému zkoumání

Akce se konala ve 
velkých prostorách 

showroomu za podpory 
dezinfekce vzduchu 

Durst Habitat

Kvůli doznívající 
epidemické situaci 

byl limitovaný 
počet účastníků 

kompenzován 
počtem seminářů

Box na soutěžní 
formuláře se 
utěšeně plnil

Po roční „covidové“ odmlce se opět začaly konat semináře, workshopy a školení typické pro HSW Signall. 
První akce proběhla ve dnech 15. až 17. června pod názvem HP Open Days 2021. Během ní se zájemci mohli 
účastnit celkem devíti workshopů na téma novinek v oblasti velkoformátových tiskových technologií HP.  

Přes doznívající epidemiologická opatření byl příjemným 

překvapením velký zájem účastníků. Největší pozornost si 

oprávněně zasloužila řada tiskáren HP Latex 700/800 se zce-

la novou konstrukcí včetně implementace skvěle fungující 

bílé barvy. I HP technologií znalí uživatelé oceňovali velký 

technologický skok, který tato latexová řada udělala oproti 

předchozí generaci. Více se o možnostech této novinky 

může te dočíst v článku Zkušenosti s HP Latex 800W na 

straně 24 nebo v článku Pohrajte si s bílou na straně 8.

SUBLiMAcE S hp STiTch
Tři z devíti seminářů se týkaly technologie sublimačního 

tisku na tiskárně HP Stitch. Zájem byl hlavně o ukázky 

přímého tisku na textil bez použití přenosu sublimačním 

papírem a s tím související debatu na téma, která z obou 

možností tisku je pro dané zakázky vhodnější. Přímý potisk 

probíhal na velmi prodyšné síťované textily. Pro tyto 

případy jsme využili Ink Collector neboli sběrač inkoustu, 

určený k zachytávání přebytečného inkoustu procházející-

ho materiálem.

SoUTěž o hodNoTNé cENy
Součástí dnů s HP byla i tradiční soutěž o hodnotné ceny 

v podobě tří multifunkčních tiskáren HP a telefonu Apple, 

který lze využít pro vzdálenou správu všech námi dodá-

vaných HP tiskáren. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 osob, 

a tak byla pravděpodobnost výhry opravdu vysoká. Prémio-

vou cenu, telefon Apple iPhone 12, vyhrál účastník, který se 

nejvíce přiblížil správné odpovědi na otázku, kolik uni-

kátních tiskáren (bez ohledu na počet servisních zásahů) 

instaloval nebo opravoval servis HSW Signall za posledních 

15 let. Správnému výsledku 1003 servisovaných tiskáren se 

nakonec velmi těsně přiblížili dva soutěžící a nejlepší odhad 

1001 tiskárna se lišil od správného výsledku o pouhé dva 

stroje.

dEZiNfEKcE VZdUchU hABiTAT
Nad bezpečností účastníků z hlediska virové nákazy bděl 

po dobu workshopů jeden nenápadný společník – nový 

systém pro dezinfekci vzduchu od firmy Durst*. Tento 

systém je nově trvalou součástí našeho showroomu a díky 

své 99% účinnosti nejen proti virům, ale i bakteriím nebo 

sporám plísní byl sice nenápadným, ale důležitým detailem 

úspěšných HP Days 2021. Všem účastníkům děkujeme za 

návštěvu a již nyní vás zveme na další akce HSW Signall.

*Více o dezinfekci vzduchu Durst Habitat se dočtete na 

straně 26. c

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

Hp Open Days 2021
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Mezi hlavní faktory tohoto nedostatku se řadí 

pandemie covidu, extrémní počasí a chybějící 

lodní kontejnery. Dalším negativním fakto-

rem byla nedávná blokáda Suezu kontejne-

rovou lodí. Všechny tyto nepředvídatelné 

události (francouzsky force majeure – vyšší 

moc) způsobily raketový nárůst cen a termínů 

dodání.

 

coVid, hUriKÁNy A ZABLoKoVANý 
průpLAV
Když loni na jaře téměř všechny státy zavedly 

opatření proti covidu, rapidně se snížila 

poptávka po základních surovinách, a tím 

došlo i k výraznému útlumu výroby. V té době 

výrobci kupovali jen to, co bylo zrovna potře-

ba, a netvořili si rezervy. Když ale na podzim 

roku 2020 začali zpracovatelé plastů znovu 

zvyšovat svou produkci, nabídka surovin 

odpovídajícím způsobem nevzrostla, a tak 

vznikl deficit. 

Do toho se přidala na konci léta v mexickém 

zálivu sezona hurikánů, která tvrdě zasáhla 

rafinerie v Texasu a Louisianě, čímž došlo 

k poklesu výroby základních surovin a plastů, 

jako je polyethylen či polypropylen. Další bou-

ře pak na pobřeží mexického zálivu udeřila 

ještě v únoru. 

Kvůli covidu výrazně poklesla i lodní pře-

prava, a po obnovení poptávky tím pádem 

chyběly prázdné lodní kontejnery, ve kterých 

se zboží převáží. Situace se sice po konci 

oslav čínského Nového roku začala obracet 

k lepšímu, jenže 23. března uvízla v Suezském 

průplavu kontejnerová loď Evergreen a na 

týden zablokovala veškerou lodní dopravu 

Ceny surovin se od začátku letošního roku neustále zvyšují, kromě kovů, dřeva a jiných surovin se to týká 
i všech plastů. Tento nárůst způsobuje hlavně extrémní nedostatek vstupních surovin.

vývoj ceny 
a dostupnosti plastů
david Vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz

v této významné dopravní tepně. Den před opětovným uvolněním kanálu 

čekalo ve frontě nejméně 369 lodí. Nenastalo tedy dlouho očekávané zlep-

šení, situace se naopak ještě více zhoršila.  

VyŠŠÍ ZiSKy A LEVNěJŠÍ doprAVA? JAK pro Koho.
A problém dotáhli do konce evropští výrobci polymerů, kteří díky vyšším 

ziskům a levné dopravě posílají většinu své produkce do Asie, a tak výraz-

ně prohlubují nedostatek surovin pro výrobu v Evropě.

Jak už bylo zmíněno výše, všechny tyto negativní faktory způsobují velký 

nárůst cen a prodloužení termínů dodání. Cena základních plastů, jako 

je polyethylen (PE) či polypropylen (PP), je oproti loňskému roku vyšší 

u některých typů o více než 100 %.

Styreny (HIPS, ABS apod.) jsou ve srovnání s loňským rokem dražší o více 

než 80 %. Cena polykarbonátu (PC) je vyšší o 50 %, akrylátu (PMMA) o více 

než 30 % a polyesteru (PET) o více než 40 %. PVC prozatím zdražilo o více 

než 25 %.

NErAdoSTNé VyhLÍdKy
Podle všech dostupných informací z trhu bude tato nepříznivá situace 

trvat nejméně do konce letošního roku. Poté se snad dodavatelsko-od-

běratelský řetězec opět normalizuje a ceny a termíny dodání se začnou 

vracet ke standardním hodnotám. Nicméně je potřeba připravit se na to, 

že v průběhu následujících měsíců se budou ceny všech plastů nadále zvy-

šovat a termíny dodání se mohou kvůli nedostupnosti základních surovin 

nadále prodlužovat. c

Proticovidová 
opatření, rafinérie 
zasažené hurikány 
i blokáda Suezského 
průplavu přispěly 
k velkému nárůstu 
cen plastů viz 
tabulka

eu
r/

ča
s

LLDPE (C4) film
LDPE film
HDPE blown film

04
/2

0

800

1000

1200

1400

1400

1600

2000

2200

2400

05
/2

0

06
/2

0

07
/2

0

08
/2

0

09
/2

0

10
/2

0

11
/2

0

12
/2

0

01
/2

1

02
/2

1

03
/2

1

04
/2

1

Průměrné ceny polyethylenu v Evropě, 2020–2021
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TecHNOlOgIe 
TISkáRny k pOTISku pApíRu

Mnoho společností stále využívá pro zakázky tištěné na papír tiskárny, jež využívají solventní – ředidlové 
inkousty. Nejčastěji jde o tisk billboardů, citylightů, CLV nebo jiných papírových plakátů.

Ředidlové inkousty tomuto trhu dlouho vládly a nebylo 

snadné najít za ně náhradu. Smrákat se nad touto technolo-

gií začalo s ukončováním technické podpory a stále větším 

akcentem na tisk šetrný k životnímu prostředí.

riZiKA A NEVýhody
Provozovat dnes takový stroj je spojeno s rizikem poruchy, 

která nebude opravitelná a dojde k ní v nejméně vhodném 

okamžiku. K tomu se přidávají nezdravé provozní podmín-

ky spojené s vypařováním těkavých látek a neekologickým 

produktem na konci. 

Alternativou mohou být univerzální technologie, jako je HP 

Latex nebo UV tiskárny. Nevýhodou bývají vyšší tiskové 

nákla dy, které jsou pro zakázky, jako jsou billboardy, klíčové. 

Někdy můžete narazit i na aplikačnětechnologické potíže, 

např. lepení blueback papíru potisknutého na UV tiskárně. 

 

NA MÍrU pApÍrU
Společnost Signracer, známá především UV tiskárnami, 

nabízí pro tyto aplikace řešení šité na míru – řadu tiskáren 

Hydrospeed. Jsou totiž vyladěné speciálně k potisku bill-

boardového a jiného papíru. 

Hydro v názvu odkazuje na vodou ředitelný inkoust, který 

Hydrospeed využívá. Od solventního inkoustu je to výrazný 

skok k opravdu ekologickému řešení. Vodou ředitelný 

inkoust navíc poskytuje výbornou kvalitu výstupu, který je 

voděodolný. 

Tři ModELy S růZNýM VýKoNEM
Jednotlivé modely Hydrospeed, Hydrospeed+ a Hydro speed 

Turbo se liší především výkonem. Pracují s moderními 

tiskovými hlavami Kyocera s měnitelnou velikostí kapky 

(5, 7 a 12 pl). Spolehlivý inkoustový systém využívá průmys-

lové peristaltické pumpy, automatické sledování negativ-

ního tlaku a technologii odvzdušňování, které předcházejí 

výpadkům trysek i ve vysokých rychlostech. Všechny 

modely jsou vybaveny magnetickým lineárním pohonem 

vozíku s hlavami. Ten obsahuje crash senzory na každé stra-

ně, které dokážou detekovat překážky na tiskové ploše.

Model Hydrospeed Turbo může být vybaven in-line automa-

tickou řezačkou a vykládacím stolem. 

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

Signracer Hydrospeed, 
náhrada solventních 
inkoustů k potisku papíru

Typ Hydrospeed Turbo Hydrospeed+ Hydrospeed

Maximální rychlost 540 m2/hod 320 m2/hod 130 m2/hod

Produkční rychlost 270 m2/hod 165 m2/hod 130 m2/hod

Šířka 1900 mm 1900 mm 1800 mm

Materiál Tisk z role na roli Tisk z role na roli Tisk z role na roli

Signracer 
Hydrospeed s šířkou  

180 cm a produkční 
rychlostí 

130 m2/ hod

Signracer 
Hydrospeed Turbo 

má šířku 190 cm 
a produkční 

rychlost 270 m2/hod

Prostřední 
model Signracer 

Hydrospeed+ 
(vpravo nahoře)

nabízí produkční 
rychlost 165 m2/hod 
a stejnou šířku jako 

Turbo 
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roZhoVor S UžiVATELEM SigNrAcErU
Reklamní agentura Algraf působí na trhu již přes 20 let. 

Z malé firmy se stala velká společnost s profesionálním 

týmem lidí a vlastní produkcí. Svým klientům nabízí kom-

pletní servis, což by nebylo možné bez technického zázemí, 

které firma průběžně obnovuje a rozšiřuje. 

Více nám o svém firemním konceptu výrobní soběstačnosti 

prozradil vedoucí sekce digitálního tisku Jan Hrbáček.

Algraf je významným poskytovatelem tiskových služeb. 
Co stojí za vaším úspěchem?
Děkuji za takovou chválu, to potěší. Za naším úspěchem 

určitě stojí hlavně poctivá práce a spousta hodin času. 

Díky tomu, že jsme na trhu již od roku 1996, jsme se stali již 

vícegenerační rodinnou společností s dlouholetou historií, 

a tak jsme měli čas na postupný rozvoj. Prošli jsme si vším 

od prvních malých velkoplošných tiskáren přes ofset i přes 

nějaké ne úplně ideální technologie, ale to vše patří k rozvoji 

a budování silné společnosti. Díky tomu jsme si vybudovali 

svou klientskou základnu a zároveň spolehlivé partnery 

mezi dodavateli technologií a materiálů. Ti všichni se s námi 

podíleli na tom, že jsme tam, kde jsme. Nicméně hlavní 

podíl patří hlavně mému otci, který doposud vede celý směr 

podniku, a i v této těžší době se snaží o inovace technologií 

a výrobních procesů.

 

Když už jsme u těch inovací. Nedávno jste udělali zásadní 
změnu v tisku na papírové materiály. Jaký byl důvod?
Určitě, již zhruba 20 let jsme tiskli billboardy s naším 

upgradem na strojích Mutoh Osprey. Za tu dobu se nám tu 

vystřídalo asi 15 strojů s tím, že vždy jely čtyři stroje v něko-

likasměnném provozu. Upřímně nedám na ně dopustit , 

sloužily dokonale, ale tyto stroje jsou již otázkou doby 

minulé. Vysoká ekologická zátěž, zápach, kvalita tisku 

a nízká rychlost, to vše nás již delší dobu tlačilo do inovace. 

Ale po několik let nebyl na trhu žádný stroj, který bychom 

si dokázali místo mutohů představit. Jediný konkurent 

byl stále turbojet, ale i tady jde již o zastaralou technologii, 

a navíc servisně nákladnou a komplikovanou. Před pár lety 

jsem viděl vývoj Durst waterbase, tak jsem se trochu nadchl, 

ale nakonec jde spíše o stroj pro jiný segment. Nepřestával 

jsem však hledat a pak se objevil Signracer Hydrospeed. Se 

značkou Signracer již máme velmi dobré zkušenosti, a tak 

jsme se na Hydrospeed opravdu zaměřili. Napřed jsme byli 

trochu skeptičtí, protože akcí, kde se prezentoval waterbase 

odolný vůči vodě, jsem již pár navštívil a vždy to dopadlo 

stejně – stačila trocha vody a tisk stekl.

Ale Signracer překvapil, tisk držel, barvy byly výrazné, tisk 

bez bindingu, a tak bylo jasno. Následovala rychlá vyjedná-

vací akce a stroj byl nakonec do 14 dní u nás v hale.

Nyní již tiskneme zhruba osm měsíců a jsme naprosto 

spokojeni a naši klienti také. Jeden stroj výkonově nahradil 

čtyři jiné, navíc bez zbytečných chemikálií a zápachu.

Takže za mě palec nahoru a doufám, že se v příštích letech 

posuneme zase o trošku dále třeba směrem k novým hybrid-

ním durstům. c

Algraf svým 
klientům nabízí 
kompletní služby 
– kreativní řešení, 
výrobu i instalaci

Tiskárna Signracer 
Hydrospeed+ 
nainstalovaná ve 
výrobní hale. Za 
ní vykukuje stroj 
stejné značky – 
Signracer 2512 
s pracovním 
stolem velikosti 
250×125 cm pro 
potisk jakýchkoli 
materiálů až do 
výšky 100 mm, 
s tiskem bílou.

Další ukázka  
realizace z portfolia  
reklamní agentury 
Algraf
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Bílá barva je jedním z fenoménů digitálního tisku, který byl zpočátku spíše zdrojem zklamání než radosti 
z nových možností tiskárny. Bohužel existovala a stále ještě existuje spousta strojů, jejichž bílá je spíše 
marketingovým tahákem než reálně využitelným nástrojem.  

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

pohrajte si 
s latexovou bílou

Nemálo uživatelů tak své stroje s bílou barvou používá 

jenom v klasickém barevném režimu tisku a provoz bílé 

zcela zastavili.

hp LATEX 700/800 To UMÍ JiNAK
Po příchodu nové řady tiskáren HP Latex 700/800 bylo 

okamžitě vidět, jak firma HP vzala v potaz všechna 

předchozí negativa konkurenčních tiskáren a nesnažila 

se silně kritizované vlastnosti bílé barvy pouze vylepšit, 

ale podívala se na celý problém od podlahy. Proto nová 

řada rolových tiskáren HP přichází s bílou jako jedna 

z posledních, ale zároveň nabízí nejlépe použitelnou bílou 

na trhu. Z určitého úhlu pohledu by se dokonce dalo 

říct – s jedinou prakticky využitelnou bílou barvou v dané 

kategorii středních rolových tiskáren.

MNohoVrSTEVNý TiSK
Možnosti, které bílý inkoust v podání HP přináší, byly dříve 

prakticky dostupné jenom na UV tiskárnách mnohem 

vyšší cenové kategorie, a tak je spousta potenciálních 

tiskařů nemusí dobře znát. Je proto dobré se na ně podívat 

trochu podrobněji. V obecné technologické rovině je rozdíl 

především v možnosti vrstvení inkoustů. To je u tradičních 

(eco)solventních technologií, které tvoří v této kategorii 

Řada rolových 
tiskáren HP Latex 

700/800 nabízí nejlépe 
použitelnou bílou na 

trhu. Díky vysoké 
sytosti je možný 

i reverzní černobílý 
tisk fotografií – tiskne 
se bílým inkoustem na 

černý podklad.
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TecHNOlOgIe

BíLý InkOuST Hp LATEx
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stále majoritní objem trhu, obtížně řešitelný 

problém. Latexový inkoust je však úplně 

jiný, a proto je v některých módech HP Latex 

schopen vrstvit až 15 barev inkoustu na sebe 

(nepočítaje v to další pomocné vrstvy, jako 

je Optimizer či Overcoating). To výrazně 

rozšiřuje možnosti využití bílé ve spoustě 

nových aplikací. Například běžné PVC 

nebo PET samolepky dokáže HP prakticky 

potiskovat 260% velmi opakní bílou a po dvou 

vrstvách všech ostatních barev. Základní 

tiskové módy najdete v tabulce nahoře.

prAKTicKé UKÁZKy MožNoSTÍ 
UVEdENých TiSKoVých Módů
Nejjednodušší způsob využití bílé je tisk 

samotnou bílou. Ač nejjednodušší, může být 

takový tisk velmi efektní. Využití samotné 

bílé například na černou tabulovou fólii může 

být hezkým zpestřením pro ručně dopisované 

informace v obchodech či službách. Zajímavě 

působí i bitmapové tisky na tmavých 

površích. Díky vysoké sytosti bílé je možný 

i reverzní černobílý tisk fotografií, tzn. tisk 

bílou barvou na černý povrch.

Tradiční aplikace bílé v podobě podtisku 

umožňuje díky velkému kontrastu a využití 

různých sytostí bílé barvy vytvářet nové 

efektní prvky. Například při tisku na 

zrcadlovou fólii jsme u některých typů grafik 

dosahovali až holografického dojmu z tisku.

Bílá 60 % 100 % 160 % 260 %

Spotový tisk – bílý inkoust je tištěn současně (v jedné vrstvě) s ostatními 
barvami

17 m2/h 12 m2/h 10 m2/h 6 m2/h 

Podtisk – dříve asi nejpoužívanější způsob využití bílé barvy používaný na 
nebílá nebo průsvitná média. Díky nejvyšší opacitě bílé je výhodou latexu 
dosažení stejné barevnosti při tisku na hodně kontrastní povrchy.

6 m2/h 3 m2/h 2 m2/h 1,7 m2/h

Přetisk – bílá vrstva se tiskne přes barevnou vrstvu. Tento mód umožňuje 
vytvořit různé efekty nastavením různé průsvitnosti bílého inkoustu.

9 m2/h 6 m2/h 5 m2/h 2 m2/h

Třívrstvý sendvič I. – bílá vrstva je mezi dvěma barevnými vrstvami, 
což se nejčastěji využívá pro dosažení stejné barevnosti pro kombinované 
denní/noční aplikace u citylightů (podsvícený backlit v noci vs. sluncem 
nasvícený backlit ve dne).

5 m2/h – 2 m2/h –

Třívrstvý sendvič II. – speciální mód pro výrobu One Way Vision grafiky 
lepené zevnitř skla (výhodou je výrazně vyšší životnost OWV grafiky).

5 m2/h – 2 m2/h –

Pětivrstvý sendvič – mezi dvěma bílými a dvěma barevnými vrstvami je 
navíc černá vrstva. Mód je vhodný pro aplikace na sklo hovorově nazývané 
sem/tamky (tzn. z každé strany skla jiná grafika, která neprosvítá). I zde se 
uplatní tisk 260% bílou barvou.

– – – 1 m2/h

Další klasickou aplikací je výroba prosvět-

lených grafik umístěných v exteriéru. 

Požadavky na stejnou barevnost v noci při 

zadním prosvícení a ve dne při nasvícení 

grafiky zvnějšku jsou časté a známe je 

například z prosvětlených megaboardů, kde 

se využívá technologicky náročná a méně 

přesná technika oboustranného tisku. 

Zato s užitím módu třívrstvého sendviče 

na tiskárně HP zvládnete totéž s minimální 

námahou a absolutní přesností, která je 

vhodná i pro menší citilighty a krátké 

pohledové vzdálenosti.

přEhLEd TypicKých TiSKoVých Módů
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BíLý InkOuST Hp LATEx

Pětivrstvý sendvič 
je mód vhodný pro 

aplikace na sklo, 
kdy je na každé 

straně jiný motiv 
nebo je obrácený 
o 180 stupňů. Bez 

prostřední vrstvy 
černé by garfika 

prosvítala. 
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Nelaminovaná One Way Visoin grafika 

se rychle ušpiní a laminace na OWV 

jsou drahé. Proto vždy existoval 

zdánlivě nemožný požadavek na OWV 

grafiku, která se bude lepit zevnitř. 

S využitím transparentní OWV fólie 

a tiskového módu Třívrstvý sendvič II. 

je to hračka. Z pohledu uživatele 

potom vypadá grafika, jako kdyby 

byla tištěna přímo na lepidlo – ve 

skutečnosti je však využitý přetisk 

bílou a poté černou pro zajištění dobré 

průhlednosti.

Nejčastější využití techniky 

pětivrstvého sendviče jsou reklamy 

na výlohy, kde je požadovaná stejná 

čitelnost reklamního sdělení z obou 

stran skla. Zkušený designér ovšem 

dokáže aplikací tohoto módu jen na 

některé prvky grafiky vytvořit úplně 

nové a nečekané efekty. c

 

dance studio

move

sem

d a n c e  s t u d i o

move

tam

d a n c e  s t u d i o

move

tam

Vyhněte se komplikacím 
při laminování
Tenká vrstva inkoustu 

Dokonalá bílá
Velmi dobře kryjící bílá 
barva, která časem 
nežloutne

Bílá barva bez 
komplikací
Automatický systém 
recirkulace a čištění 
tiskové hlavy snižují 
potřebu ručního 
čištění a zabraňují 
ucpávání

Omezení odpadního 
inkoustu mezi 
úlohami
Vyjměte bílou tiskovou 
hlavu, když ji zrovna 
nepoužíváte

HP Latex 700 W a 800 W 
p r o  d o k o n a l o u  b í l o u
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SLEVoVÁ AKcE oNyX AdVANTAgE
   Akce je určena všem uživatelům produktů Onyx verze 

18 a  starší.

  Speciální akční cena při nákupu upgradu starší verze 

produktu Onyx na verzi 21.1 prostřednictvím produktu 

Onyx Advantage.

Výhody produktu Onyx Advantage
Po dobu platnosti servisní smlouvy Onyx Advantage máte 

nárok na:

 přístup na Onyx on-line technickou podporu,

 webové školení na vyžádání,

 aktualizaci produktu zdarma,

 upgrade na vyšší verzi zdarma,

 bezplatnou výměnu hardwarového klíče,

  přístup do aplikace Onyx Hub při zakoupení Onyx 

Advantage Gold k produktu Onyx Thrive.

AKčNÍ cENy oNyX AdVANTAgE

Doporučená cena Akční cena Ušetříte

Onyx Advantage pro RipCenter

31 100 Kč 14 700 Kč 16 400 Kč

Onyx Advantage pro Postershop

57 100 Kč 35 000 Kč 22 100 Kč

Onyx Advantage pro ProductionHouse

62 300 Kč 39 000 Kč 23 300 Kč

SLEVoVÁ AKcE oNyX ThriVE
 Akce je určena všem uživatelům standardních produktů 

Onyx (RipCenter, Postershop, ProductionHouse) nebo 

konkurenčního ripu (Caldera, SAI, Wasach apod).

 Speciální akční cena při nákupu konverze na produkt 

Onyx Thrive 21.1.

Vlastnosti produktu Onyx Thrive
Onyx Thrive je modulární, jednoduše rozšiřitelný rip, 

využívající jednu centrální licenci, která se prostřednictvím 

Letní slevová akce Onyx
Jan havle | technický specialista | jan.havle@hsw.cz

firemní počítačové sítě přiděluje jednotlivým pracovním 

stanicím Onyx.

Základní verze Onyx Thrive obsahuje: 
 čtyři Adobe rip procesory,

 dvě aktivní tiskové fronty,

 dva Job editory,

 síťový licenční klíč,

 automatizované workflow pro dvě pracovní stanice,

 Media Manager pro vytváření profilů médií,

  produkční nástroje (přesahy, oka na banery, sešívací 

značky),

  nástroj Swatch Books pro rychlou a jednoduchou 

barevnou shodu.

AKčNÍ cENy oNyX ThriVE

Doporučená cena Akční cena Ušetříte

Onyx RipCenter na Thrive

83 100 Kč 59 900 Kč 23 200 Kč

Onyx Postershop na Thrive

63 600 Kč 44 700 Kč 18 900 Kč

Onyx ProductionHouse na Thrive

50 600 Kč 34 600 Kč 16 000 Kč

Konkurenční rip skupiny 1 na Thrive

57 100 Kč 39 600 Kč 17 500 Kč

Konkurenční rip skupiny 2 na Thrive

70 100 Kč 49 700 Kč 20 400 Kč

Konkurenční ripy skupiny 1
Caldera (verze 7 a novější), GMG ProductionSuite (všechny verze), 
ColorGate (verze 6 a novější), EFI (verze 4 a novější), ErgoSoft (verze 
12 a novější).

Konkurenční ripy skupiny 2
EdgePrint (všechny verze), SAI (verze 7 a novější), Wasatch (verze 
6 a novější), RasterLink (verze 5 a novější), VersaWorks (všechny 
verze), Shiraz (verze 5 a novější), ColorBurst, EFI Fiery eXpress, 
ColorByte (ImagePrint), Mirage (Dinax), PrintFactory, neoStampa 
(Inedit). c

Na letošní léto společnost Onyx Graphics připravila dvě slevové akce. První je zaměřena na upgrade 
starých verzí produktů Onyx na aktuální verzi 21.1, druhá se týká možnosti konverze standardních 
produktů Onyx nebo konkurenčního ripu na produkt Onyx Thrive. 

Obě  letní slevové 
akce můžete využít 
do  konce září 
letošního roku
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Obrazy mluví samy za sebe, ale protože jsme chtěli lépe 

poznat jejich autora, položili jsme mu několik otázek.

Vyrůstal jste v umělecky zaměřené rodině. Táhlo vás to ke 
kreslení a malování vždycky, nebo vás lákaly i jiné tvůrčí 
oblasti – třeba matematika?
Vyrůstal jsem v prostředí, kde jsem měl na dosah mámin 

malířský ateliér a tátovu restaurátorskou dílnu. Určitě mě 

to zásadně ovlivnilo. Vzpomínám si, že jako úplně malý jsem 

v ateliéru nebo v dílně stále něco stloukal z odřezků a všeho, 

co jsem našel, a sestavoval různé artefakty. 

Jak jsem rostl, stále jsem ve svém volném čase něco vytvářel. 

O jiném než výtvarném oboru jsem nikdy reálně neuvažo-

val, ale dlouhou dobu mi trvalo, než jsem se ustálil v oblasti 

malby. 

Matematika je úžasný vědní obor. Především vůči deskrip-

tivě cítím velký osobní dluh. Ale můj zájem o matematiku 

se odvozuje od „výtvarných kánonů“, jako je například zlatý 

řez, Fibonacciho posloupnost a perspektiva. Zajímají mě 

různé zobrazovací metody a axonometrie, kde většinou hra-

je deskriptiva nějakou roli. Zjednodušeně, jen pokud se to 

týká vizuálního vnímání. Ve stejném smyslu bychom mohli 

zmínit i biologii a naše fyziologické a mentální schopnosti 

vizuálního vnímání.  

Šifra mistra…
Rozměrná plátna Jana Poupěte působí až magickým dojmem. Než vás do sebe vtáhnou opakující se 
struktury a členité prostory, možná vám vytanou na mysli architektonické studie, makrofotografie, 
iluzivní malba, zenová meditace nebo kvantová fyzika. Cítíte, že kdybyste se do obrazu ponořili opravdu 
důkladně, objevili byste nějakou zásadní pravdu, klíč nebo systém, který by odhalil fungování a smysl 
celého vesmíru. Nebo třeba jen toho vašeho.

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

MedAIlON 
JAn pOupě
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Konstrukce vlnění, 
220 × 150 cm, olej na 

plátně, 2019

Titulní strana: 
Endles Edge, objekt 

ve spolupráci 
s Janem Dotřelem, 

155 × 320 × 175 cm, 
polymerační sádra, 

sádra, zrcadlový 
plech, 2019

mailto:hana.mannova@hsw.cz
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Absolvoval jste pražskou Akademii výtvarných umění 
a studoval jste i na Bellas Artes, Universidad Complutense 
v Madridu. Jaká to byla zkušenost? Liší se nějak zásadně 
přístup těchto institucí ke studiu a studentům?
V té době se tyto instituce lišily zásadně, na AVU jsme měli 

tzv. ateliérovou výuku. Primární je ateliér a především 

profesor, který ateliér vede, a ten v podstatě udává směr 

vašemu výtvarnému směřování skrze konzultace vašich 

prací nebo praktických úkolů a může vás provázet i celých 

šest let. Ostatní předměty v rámci školy jsou většinou 

teoretické, dějiny, filozofie atd., nebo volitelné kurzy. Každý 

ateliér byl pevně spjatý s osobností, která jej vedla. Uchazeči 

o studium se hlásili do konkrétního ateliéru. Byly to takové 

školy uvnitř školy. Bellas Artes mi tehdy připomínal více 

naše střední školy. Povinné praktické předměty a ve vyš-

ších ročnících jste si zapisovali předměty, které učili různí 

pedagogové. Z počátku taková univerzální průprava, která 

se postupně profiluje, tak jak si ji nastavíte. Já jsem si tam 

ale našel prázdný ateliér, učebnu, kde jsem mohl malovat, 

a pokračoval jsem ve studiu spíše tak, jak jsem byl zvyklý 

z AVU. 

V roce 2014 jste se stal laureátem 7. ročníku Ceny kritiky za 
mladou malbu. Co to pro vás znamenalo? Ovlivnilo vás to 
nějak do budoucna?
Myslím, že to bylo důležité. Měl jsem i štěstí, že jsem ji získal 

v první polovině závěrečného ročníku a moje diplomová 

práce byla více vidět. „Výstavu laureáta“ jsem pak měl 

v prvním roce po ukončení školy. V tom roce jsem musel 

vybudovat ateliér a pomohlo mi, že jsem měl domluvený 

program. Než výstava proběhla, měl jsem program na další 

rok a pak na další. Byl to také začátek mé spolupráce s lidmi 

jako Petr Vaňous nebo Lubomír Typlt, kteří mi v letech po 

škole pomáhali, a mohl jsem s nimi konzultovat své práce.  

Kde většinou nacházíte inspiraci? Přichází samovolně, 
nebo ji aktivně vyhledáváte?
Obojí a ani jedno. Cestuji, mám rád vysoké hory. Vždy si 

říkám, že mě na cestě určitě něco napadne, ale není tomu 

tak. Trvá dlouho, než vzpomínky a téma do sebe zapad-

nou a vznikne realizovatelný koncept. Například jsem byl 

v Himá laji a doteď nevím, jak to zpracovat, i když to pro mne 

v osobní rovině bylo velmi důležité. Věřím, že ta zkuše-

nost se jednou bude hodit v obraze, objektu nebo instalaci 

výstavy. Lépe se zpracovávají všední vjemy, jsou nám bližší. 

Možná i proto nám jsou potom i obrazy něčím blíže.

Vaše díla působí velmi promyšleně a zároveň autenticky. 
Jak vypadá váš tvůrčí proces? Postupujete systematicky 
a organizovaně, nebo patříte k umělcům, kteří zapomínají 
jíst a spát, když se ponoří do práce?
Opět obojí. Pokud mám více času, pracuji pomalu a pravi-

delně, ale pokud je potřeba, pracuji i přes noc, o víkendech, 

o svátcích. 

Tvůrčí proces? U výstav a veřejného prostoru to probíhá tak, 

že nejdříve se jdu na místo podívat. Následně si v ateliéru 

udělám model v měřítku a přemýšlím, jak by měl být celý 

prostor pojednaný. Rozhoduji se, jaké téma zvolím a jaké 

mám realizační možnosti. Potom musí všechno zapadnout. 

Je pro mne důležité, abych se během „procesu“ něco od obra-

zu nebo objektu naučil, aby mi odpověděl na moji otázku.

Kromě obrazů tvoříte i působivé prostorové objekty, jak 
náročná je jejich realizace po technické stránce?
Jak kdy a jak pro koho. Například co je pro mě velmi 

náročné, může být pro někoho rutina. Především proto, 

že využívám různé postupy, které se musím naučit nebo 

vyvinout. Nebo musím kombinovat několik profesí. Někdy 

lze část přesunout na profesionály v daném oboru, většinou 

ale nikoli. Buď z důvodu atypických požadavků, rozsahu, 

složitosti, ale hlavně proto, že by to něco ztratilo a výsledek 

by byl pouze sterilní výrobek, a nikoli výtvarné dílo.  

Je zřejmé, že vás to, co děláte, baví a naplňuje. Máte nějaký 
(zatím nesplněný) cíl nebo sen, kterého chcete dosáhnout?
Nerad říkám konkrétní cíle nebo mety. Přál bych si, abych 

dokázal dál profesně růst, byl schopný stále svou tvorbu 

rozvíjet. A k tomu mohou vést různé podněty.

Vzhledem k našemu zaměření mi to nedá, abych se neze-
ptala, jestli vás někdy neláká využít možnosti digitálního 
tisku nebo obrábění. 
Určitě láká, ale zatím jsem to nevymyslel, nezapadá to 

s tím, co dělám. Byla by to jiná práce. Kvality takového díla 

bychom nacházeli jinde, než kde je spatřujeme nyní v mé 

práci. Proces vzniku je pro mě důležitý, to, jak vrstevnatě 

vzniká. Mám rád různé mezifáze. Nepřesnost a náhodnost, 

které nejsem schopen plně kontrolovat. A také materiál je 

důležitý, dodává dílům zásadní komplexnost, například ve 

smyslu, že je můžete vnímat z dálky, a jak přicházíte blíže, 

stále objevujete něco nového. 

Vaše díla je třeba vidět naživo, aby je divák mohl plně oce-
nit. Připravujete v dohledné době nějakou svoji výstavu?
Připravuji, nechte se překvapit. cfo
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Je pro mne důležité, abych se 
během „procesu“ něco od obrazu 
nebo objektu naučil, aby mi 
odpověděl na moji otázku.

Krajina 0, Galerie 
Kvalitář, Praha 2020, 
foto Studilo Flusser

Technocolour.
OGV, Jihlava, 2020

Insight, 
Instalace ve veřejném 
prostoru, Palmovka 
Open Park
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Endles Edge, Galerie Kvalitář, Praha, 2019, foto Studio Flusser 

Endles Edge, Galerie Kvalitář, Praha, 
2019, foto Studio Flusser – detail 
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Proudění II., 170 × 240 cm, olej na plátně, 2016 Proudění, Galerie Kostka, Meet Factory, 2016

Úběžníky, ke kterým chceme směřovat, se kroutí a okorávají, Galerie Industra, 
Brno, 2019
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Množina pohledů III., 230 × 170 cm, olej na plátně, 2017

Library IV,
170 × 55 cm, olej na plátně 
a desce, 2018

Proudění – graf, 170 × 220 cm, olej na plátně, 2016

Proudění IV., 170 × 240 cm, olej na plátně, 2016Library, 230 × 170 cm, olej na plátně, 2017fo
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TecHNOlOgIe U NAšIcH KlIeNTů 
SySTÉmy zünD v ASTROnu
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Skupina ASTRON se v polygrafii pohybuje již téměř 30 let a patří k významným hráčům, kteří udávají 
trend vývoje na českém, potažmo středoevropském trhu. Svoji technologickou flotilu nedávno obohatila 
o dva řezací stroje švýcarského výrobce Zünd, jejichž kompletní dodání a instalaci zajistila společnost 
HSW Signall.

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

Skupina ASTROn: 
technologicky stále 
o krok napřed 

Ve skupině ASTRON vždycky platilo, že dosáhnout pozice lídra, a zejména 

si ji udržet lze jedině prostřednictvím inovací. Doba letí mílovými 

kroky vpřed a zaspat se dá velice rychle. Například ve finské Nokii by 

o tom mohli vyprávět… Proto ASTRON už od roku 2013 ve výrobním 

závodě v Jablonci nad Nisou postupně instaluje špičkové technologie 

zaměřené především na sériový potisk deskových materiálů a jejich další 

zpracování. Do zdejší strojní flotily nedávno přibyly dvě nové sestavy – 

automatické řezací centrum BHS 150 a digitální poloautomat D3 XL 3200 

od švýcarského výrobce Zünd.

„Naším cílem bylo vytvořit z jablonecké pobočky pracoviště specializující 

se především na velkosériovou výrobu POS/POP produktů z vlnité le-

penky a ostatních materiálů,“ přibližuje Ing. Tomáš Novák, majitel a CEO. 

„Obsluhujeme významné FMCG zákazníky, provozovatele obchodních 

řetězců, ale i veřejný sektor, a proto musíme být schopni nabídnout velkou 

produktivitu tisku v krátkých termínech,“ konstatuje.

BEZKoNKUrENčNÍ KApAciTA
Obě nejnovější řezací sestavy se výhodně doplňují. Robotické pracoviště 

BHS 150 je určeno pro vysoce produktivní ořez lepenky, zatímco poloau-

tomat D3 XL 3200 s nejvýkonnějšími 6 kW frézami si dokáže poradit 

s tvrdými typy materiálu. Stroje jsou si podobné, každý disponuje dvěma 

samostatnými řezacími hlavami, které pracují současně. Jejich předností 

je podstatné zjednodušení a zrychlení výrobního procesu. „Například in
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Druhou, neméně významnou část 
jablonecké pobočky tvoří oddělení 
pro výrobu 3D světelné reklamy. 

mailto:jan.bejcek@hsw.cz


u BHS 150 vyniká součinnost řezacích hlav především 

u složitějších operací, kde by řez za použití jen jednoho 

ramene trval násobně déle,“ vysvětluje Marek Angelis, CEO 

HSW Signall.

Model D3 XL 3200 je navíc rozšířen o pás s nakládací 

a vyklá dací zónou. Díky tomu je možné na jedné straně ma-

teriál připravovat a na druhé zároveň zpracovaný odebírat 

již během řezání. Součástí konfigurace je rovněž Over Cut 

Camera. Ta snímá všechny ořezové značky najednou a tím 

výrazně urychluje načtení úlohy oproti běžnému standardu, 

kdy stroj dohledává jednotlivé značky postupně.

„Ve spojení s dalšími instalovanými stroji i od jiných výrob-

ců, především 3D frézami a lasery, kterými v Jablonci nad 

Nisou disponujeme, nabízí ASTRON print, s. r. o., bezkonku-

renční kapacitu v ořezu deskových materiálů všech typů,“ 

uzavírá Ing. Tomáš Novák.

SpoLEčENSKÁ odpoVědNoST
Obdivuhodný je i široký záběr skupiny ASTRON na poli 

společenské odpovědnosti: „V příhraničním regionu jsme 

zprovozněním našeho závodu dokázali nabídnout stabilní 

zaměstnání zhruba padesátce lidí,“ poznamenává Miloš 

Kleprlík, vedoucí zdejší výroby. A Tomáš Novák dodává: „Mě 

navíc těší, že myslíme také na životní prostředí a snažíme se 

průběžně snižovat dopad výroby na své okolí. Díky zapojení 

špičkových technologií produkujeme například méně odpa-

du nebo vadných výrobků, které by bylo třeba likvidovat.“

Automatický robotický 
systém pro ořez lepenky 
Zünd BHS 150

Výrobní závod v Jablonci 
nad Nisou 

Dvě nová řezací centra 
Zünd v jablonecké 
pobočce společnosti 
ASTRON print, s.r.o. 
V popředí poloautomat 
D3 XL 3200, vzadu 
automatické řezací 
centrum BHS 150.
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TecHNOlOgIe U NAšIcH KlIeNTů

SySTÉmy zünD v ASTROnu

o SKUpiNě ASTroN
Vlajkovou loď skupiny ASTRON představuje společnost ASTRON print, s. r. o., která poskytuje služby v oblasti 

ofsetového, malonákladového digitálního i velkoformátového tisku. Dále vyrábí POS/POP displeje 

a 3D světelnou reklamu. Mimo polygrafii působí skupina také v dalších odvětvích, mezi něž patří především 

stavební development a hotelnictví /gastronomie. Tato diverzifikace jí pomáhá dynamicky se rozvíjet 

a úspěšně překonávat různé krize, v poslední době například tu pandemickou.

ZüNd BhS 150
Automatické robotické pracoviště pro ořez lepenky 

Zünd BHS 150 zaujme na první pohled svou délkou 

24 metrů. O dopravu materiálu se starají dvě 

3,6 metru vysoké věže. 

Nakládání a vykládání jsou plně automatická, 

nevyžadují přechodové můstky ani manuální 

obsluhu.

ZüNd d3 XL 3200
Digitální plotr nabízí dvě samostatná ramena 

osazená vysoce výkonnými 6 kW frézami, díky 

nimž dokáže ořezávat tvrdé typy materiálů. Řezací 

jednotka optimálně přiděluje úlohy každému ze 

dvou ramen tak, aby bylo dosaženo maximální 

produktivity. Stroj vyniká svou precizností 

i ergonomickým designem. 
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Budova společnosti 
Zünd ve švýcarském 

Altstättenu

Vysoce produkční 
plotr Zünd D3 se 

dvěma rameny a až 
dvojnásobným 

výkonem  oproti 
řadě G3

Systém BHS150 
automatizuje 

nakládání a vykládání 
materiálu na skutečně 

průmyslové úrovni
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ZüNd SySTEMTEchNiK Ag
Švýcarská společnost Zünd představuje to nejlepší, co může-

te v digitálním dokončování získat. 

Právě finishing často tvoří úzké hrdlo výroby. Mnoho firem, 

zvláště pokud vyrábějí in-store kampaně, vám potvrdí, že 

tisk často čeká na řezání. 

ZüNd d3
Řada Zünd D3 je určena pro vysoce produkční prostředí. 

Označení D pochází ze slova „Double“, které odkazuje na dvě 

ramena s až dvojnásobným výkonem oproti řadě G3. Každé 

rameno může být osazeno až třemi univerzálními moduly 

pro různé nástroje. Inteligentní řízení plotru optimálně 

rozděluje zakázky mezi obě ramena, aby stroj dosáhl maxi-

mální produktivity.

TecHNOlOgIe U NAšIcH KlIeNTů 
SySTÉmy zünD v ASTROnu

ZüNd BhS 150
I řezací plotr může mít své úzké hrdlo. Tím je způsob 

zaklá dání a vykládání materiálu. Seberychlejší obrábění 

je k ničemu, pokud plotr nezásobujete dostatečně rychle 

materiálem. Zünd nabízí několik stupňů automatizace. 

Vrcholem je systém BHS150 (Board Handling System), který 

automatizuje nakládání a vykládání materiálu na skutečně 

průmyslové úrovni. BHS150 si poradí s různými typy mate-

riálů a k tomu, aby na sebe mohl skládat vyřezané archy, 

nepotřebuje přechodové můstky.

Jsme rádi, že společnost ASTRON print, s. r. o., velmi 

význam ný hráč na poli tiskových služeb, opět potvrdila svo-

ji technologickou vyspělost a vybrala si to nejlepší z nejlep-

šího – plně automatický systém Zünd BHS150 a nejvýkon-

nějšími frézami osazený poloautomat D3 XL 3200, jež se oba 

připojí k flotile tiskáren Durst a řezacích plotrů Zünd. c
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mETALIckÉ fóLIE
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Když chcete dodat 
kampani trochu lesku, 
sáhněte po metalických 
fóliích. K dispozici jsou 
stříbrné a zlaté plotrové 
nebo tiskové varianty.

I jemné motivy se 
snadno řežou a separují

Ochranu hran 
u náročnějších motivů 
zajistí  Mactac Edge 
Sealer
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Macal 1000 a 1100 jsou zrcadlové filmy navržené pro středně-

dobé interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace. Výborně 

se hodí na skleněné plochy, protože na rozdíl od některých 

konkurenčních fólií mají z obou stran stejnou barvu. Jde 

o rozměrově stálá média, která se jednoduše řežou a separují 

i v případě drobného písma a detailů.

Když chcETE řEZAT NA pLoTrU
Macal 1079-02 Gold

 25 µm silný polyesterový film 

 šíře role 123 cm

 exteriérová životnost dva roky, v interiéru tři roky

Macal 1069-02 Silver

  25 µm silný polyesterový film se solventním akryláto-

vým lepidlem 

  šíře role 123 cm

  exteriérová životnost jeden rok, v interiéru tři roky

Když chcETE NEJEN řEZAT, ALE i TiSKNoUT
Macal 1179 Gold

  120 µm silný sendvič polymerické PVC fólie a metalizova-

ného polyesterového filmu se solventním akrylátovým 

lepidlem 

 šíře role 137 cm

  skvělá exteriérová životnost tři roky, v interiéru také tři 

roky

Je to právě rok, co z naší nabídky zmizely zlaté metalické fólie z řad Macal 1000 a 1100. Šlo o změnu 
vynucenou okolnostmi. Bylo třeba vyřešit technologický problém, který vznikal při výrobním procesu. 
Mactac si s ním poradil skvěle, proto vám dnes můžeme představit staronovou řadu tohoto oblíbeného 
dekoračního materiálu. 

macal řada 1000 a 1100 
metalické zrcadlovky jsou zpátky
Jan Vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

Macal 1169 Silver

  120 µm silný sendvič polymerické PVC fólie a metalizova-

ného polyesterového filmu 

  šíře role 137 cm

  exteriérová životnost je šest měsíců, v interiéru tři roky

Protože je svrchní vrstva tohoto sendviče tvořena polyme-

rickou PVC fólií, dá se materiál potisknout jak eco solventní-

mi tak latexovými a UV inkousty.

JAK ZAJiSTÍME SprÁVNoU žiVoTNoST?
Potištěnou fólii vždy laminujeme materiálem z řady Mactac 

LF 9700. Po tisku ji necháme 24–48 hodin odpočinout, než ji 

budeme dále zpracovávat. Omezíme tím problémy spojené 

se zvedáním rohů. 

V případě náročnějších aplikací doporučujeme ochránit 

hrany lakem Mactac Edge Sealer. 

Při aplikaci doporučujeme používat plstěnou stěrku. c

mailto:jan.vojta@hsw.cz
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Ekologická 
alternativa 

plastových desek 
se uplatní při 

výrobě POP/POS, 
závěsných dispejů, 

nebo reklamních 
stojanů 

MATerIÁlY 
DESky nA BázI pApíRu

TiSK A ZprAcoVÁNÍ
KATZ DISPLAY BOARD glazed vyniká ideálně bílým 

povrchem, vynikajícími tiskovými výsledky a rozměrovou 

stabilitou. Je vhodný pro přímý digitální tisk (UV, latex), 

sítotisk a do síly 1,8 mm i pro ofset. Zpracovávat lze všemi 

běžnými konvenčními nástroji (digitální plotr, laser, výsek). 

V níže uvedené tabulce je přehled schválených a doporuče-

ných technologií k potisku a zpracování:

kATz DISpLAy 
BOARD:
objevte výhody 
papírového 
boardu

Není žádným tajemstvím, že v HSW klademe čím dál větší důraz na ekologii, a proto stále představujeme 
výhody našich ECO produktů. V tomto čísle HSWinfo se detailněji zaměříme na 100% papírový produkt – 
KATZ DISPLAY BOARD.

SLožENÍ A hLAVNÍ VyUžiTÍ
KATZ DISPLAY BOARD je ekologický produkt s buničino-

vým jádrem, oboustranně potažený polomatným papírem. 

Je ideální ekologickou alternativou plastových desek, jelikož 

je 100% recyklovatelný. KATZ DISPLAY BOARD je speciálně 

navržený pro digitální tisk. Používá se hlavně pro značení 

POP/POS, závěsné displeje, interiérový design nebo volně 

stojící reklamní plochy. 

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

UV digiTÁLNÍ fLATBEd TiSKÁrNy

ofSEToVý TiSK

digiTÁLNÍ řEZÁNÍ
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KATZ DISPLAY BOARD glazed – deska obou-

stranně potažená bílým polomatným papírem, 

vhodná k potisku a všem typům zpracování. 

Standardní formát je 2440 × 1220 mm, pří-

padně 1200 × 800 mm, vyrábí se v tloušťkách 

1,2 mm, 1,6 mm, 2 mm, 3 mm a 5 mm. 

KATZ DISPLAY BOARD outdoor – voděodol-

ná deska, potažená vodoodpudivým polomat-

ným papírem, odolnost v exte riéru až 12 týd-

nů. Standardní formát je 2440 × 1220 mm, 

případně 1200 × 800 mm, vyrábí se v tloušť-

kách 1,2 mm a 2 mm. 

KATZ DISPLAY BOARD canvas – deska 

potažená papírem se strukturou plátna. 

Standardní formát je 1200 × 800 mm, vyrábí se 

v tloušťce 2,1 mm. 

KATZ DISPLAY BOARD black – deska 

s oboustranným černým papírem. Standardní 

formát je 860 × 610 mm, vyrábí se v tloušťce 

1,6 mm. 

KATZ DISPLAY BOARD neon – deska 

s oboustranným fluorescentním ofsetovým 

papírem. Dostupné jsou tyto barvy: zelená, 

růžová, oranžová a žlutá. Standardní formát 

je 860 × 610 mm, vyrábí se v tloušťce 1,6 mm. 

KATZ DISPLAY BOARD aqua ink – deska 

oboustranně laminovaná speciálním plaká-

tovým papírem, vhodná pro tisk inkousty na 

bázi vody nebo UV tisk. Standardní formát je 

1200 × 800 mm, vyrábí se v tloušťce 1,2 mm. c
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MATerIÁlY

DESky nA BázI pApíRu

Devět typů 
kATz DISpLAy BOARD

KATZ DISPLAY BOARD fix – deska s jed-

nostrannou nebo oboustrannou samolepicí 

vrstvou. Standardní formát je 2440 × 1220 mm, 

případně 1200 × 800 mm, vyrábí se v tloušťce 

1,8 mm s jednostrannou samolepicí vrstvou 

a 2 mm s oboustrannou samolepicí vrstvou. 

KATZ DISPLAY BOARD metallic – deska 

s oboustranným stříbrným metalickým papí-

rem. Standardní formát je 2440 × 1220 mm, 

případně 1200 × 800 mm, vyrábí se v tloušťce 

1,6 mm. 

KATZ DISPLAY BOARD unlined – nelami-

novaná buničinová deska s vrchní vrstvou 

recyklovaného papíru nebo celulózy. Stan-

dardní formát je 2440 × 1220 mm, případně 

1200 × 800 mm, tloušťky 1,6 mm a 2 mm. 

Jednoznačně nejvyužívanějším typem je KATZ DISPLAY BOARD glazed, který je 

v HSW běžně k dostání, produktová řada je však mnohem širší. Celkově obsahuje 

devět různých typů, pojďme si je tedy detailněji představit.

U některých typů lze při splnění minimálního objednacího množství vyrobit 

i speciální formát a tloušťku. 

Pokud tedy budete řešit zakázku s požadavkem na 100 % ekologický produkt, 

neváhejte KATZ DISPLAY BOARD využít.
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hodNoTy SpoLEčNoSTi dUrST SE NEMěNÍ
Právě udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou jednou ze 

základních hodnot společnosti Durst, předního výrobce produkčních 

digitálních tiskáren.

Jedním z vrcholů veletrhu FESPA 2015 bylo uvedení nové generace 

tiskáren Durst 250 WT využívajících Durst Water Technology. Všechny 

návštěvníky už tehdy ohromila vysoká kvalita tisku a důraz na ekologii.

Durst p5 250 WT, 
voda prolamuje 
limity uv tisku
Také náš trh ukazuje, že pokud chcete být úspěšnou alternativou ofsetového tisku, měli byste se zajímat 
o technologie, které využívají inkoust na bázi vody.

Vodní inkousty poskytují skvělou kvalitu, 

výstup je lesklý a dá se snadno ohýbat a řezat.

Dalším trendem, který pomáhá vodě na vze-

stupu, je zvyšující se poptávka po ekologickém 

tisku. Vodou ředitelné inkousty již požadují 

nebo brzo budou požadovat zadavatelé, kte-

rým záleží na prostředí, v němž žijeme.

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

Durst P5 WT je 
k dispozici také ve 

tříčtvrteční nebo 
plné automatizaci 
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TecHNOlOgIe

DuRST WATER TEcHnOLOgy

WT technologie 
umožní získat 
zakázky, na které UV 
tisk nedosáhne, ať už 
jsou to interiérové 
dekorace nebo obaly 
na potraviny

P5 WT patří 
nezaměnitelně do 
rodiny Durst P5

Od té doby Durst Water Technology urazila dlouho cestu. Vrcholem využi-

tí této technologie je single pass tiskárna Durst SPC s výkonem přes devět 

tisíc m2 za hodinu.

Dostupnější tiskárna 250 WT se dočkala svého nástupce pod názvem 

Durst P5 250 WT právě nyní.

čÍM JE dUrST WATEr TEchNoLogy VýJiMEčNÁ:

 špičková tisková kvalita (výtisky mají ofsetovou kvalitu);

 inkoust je zcela bez zápachu;

 inkoust proniká do povrchu materiálu a respektuje jeho vlastnosti;

  tisky je možné bigovat, ohýbat, řezat a dále zpracovávat, aniž by 

inkoust praskal;

  splňuje normu REACH (ochrana lidského zdraví a životního prostředí 

proti chemickým látkám);

  neobsahuje žádné těkavé látky, těžké kovy, plasticizéry, ftaláty, mine-

rální oleje;

  manipulace a doprava inkoustu nepředstavují žádná bezpečnostní 

rizika;

  splňuje UL ECOLOGO (přísný audit prověřující, zda produkt splňuje 

environmentální kritéria);

  certifikovaná pro obaly na potraviny (splňuje např. Swiss Ordinance 

nebo Nestlé požadavky).

Věříme v budoucnost inkoustů na bázi vody. Ta již nastává u aplikací na 

papírové substráty (lepenka, obalový průmysl, displeje). Voda navíc prola-

muje limity, na které naráží UV tisk. 

U P5 WT je zásadní vidět a osahat si tiskový výstup. Pokud máte zájem 

o bližší informace o technologiích s vodou ředitelnými inkousty, vzorky, 

testy nebo předvedení tiskárny, kontaktujte nás na techno@hsw.cz. c

Trendem, který pomáhá 
vodě na vzestupu, je 
zvyšující se poptávka po 
ekologickém tisku.
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rodiNA dUrST p5 
SE úSpěŠNě roZrůSTÁ: 

P5 a P5 HS: hybridní UV tiskárna, 

která tiskne na deskové a rolové 

materiály až do šířky 350 cm

P5 250 WT: archová tiskárna, která 

využívá unikátní inkoust na bázi 

vody – Durst Water Technology

P5 iSUB: tiskárna určená k potisku 

textilu včetně fixace současně 

s tiskem

mailto:techno@hsw.cz
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PŘedSTAVUJeMe 
nOvá gEnERAcE Hp LATEx v pRAxI

HP Latex 800W čtvrté generace je oproti předešlé třetí generaci technicky zase o něco dál. Některé 
osvědčené prvky, jako je například způsob zajišťování profilů a jejich užití, zůstávají stejné, v HP hodně 
zapracovali na technice a zlepšení a zjednodušení obsluhy.

ondřej čihák | marketing | ondrej.cihak@hsw.cz

praktické zkušenosti 
s novou řadou Hp Latex 
a porovnání s předchozí 
generací 

Jeden z cílů nového projektu spočíval v návrhu tiskárny se 

schopností pracovat bez dozoru i několik hodin nebo přes 

noc, což je dobře využitelné například v pomalých tisko-

vých módech s bílou barvou. Nová tiskárna se proto obstará 

sama. Průběžně probíhá kontrola a údržba tiskových hlav, 

úprav se dočkal i navíječ, který již nepoužívá nepraktické 

napínací tyče, ale využívá spolehlivé inteligentní navíjení 

s nastavitelnou silou, která je součástí profilu tištěného 

média, takže obsluha nemůže udělat chybu. To vše doplňuje 

vzdálená správa stroje pomocí mobilního telefonu. 

UZAVřENý TiSKoVý A SUŠicÍ proSTor
I další konstrukční změny jsou patrné na první pohled. Při 

zavádění média se celé topení zvedá pomocí pístu nahoru, 

takže nijak nepřekáží a celý prostor pro zakládání média je 

přehledný a lehce dostupný. Minulostí je ohýbaní či klekání 

před tiskárnou a zavádění média „poslepu“. Rozdílem oproti 

minulé generaci je kompletní uzavření tiskového a sušicího 

prostoru tiskárny s cílem eliminovat všechny emise. I když 

v případě HP jde jenom o vodní páru, i ta je odvedena do 

kondenzátoru, aby nezatěžovala prostředí v okolí tiskárny.

NoVý oVLÁdAcÍ pANEL
Na první pohled patrnou změnou je velký a přehled-

ný 6,3palcový ovládací displej. Má výbornou odezvu, lze 

ho vyklápět a přizpůsobit výšce či potřebám operátora 

tiskárny. Součástí je i nové barevné menu, ve kterém rychle 

najdete vše potřebné. Mimo jiné je zde jedna z nových 

2) Vodní pára 
je odvedena do 
kondenzátoru, 

aby nezatěžovala 
prostředí v okolí 

tiskárny 

1) Displej 
s praktickou funkcí 
rychlého opakování 

tisku

praktických funkcí v podobě rychlého opakování tisku. Tis-

kárna si totiž ukládá na vlastní disk posledních 100 vytiště-

ných zakázek, a protože je menu opakování tisku opatřené 

náhledem grafiky, zakázku si můžete rychle vytisknout 

i bez toho, abyste zapínali počítač. Tato funkce se hodí nejen 

pro případ rychlé opravy, ale i pro různé opakované dotisky 

atp. Disk na tiskárně se sám udržuje a postupně zakázky 

odmazává. V ripu vám však zakázky samozřejmě zůstanou 

i nadále.

NoVý přÍSTUp K TiSKoVýM hLAVÁM
Dále si nové HP 700/800 zaslouží pochvalu za přístup 

k výmě ně tiskových hlav nebo v případě bílé barvy jejich 

uložení. Vozík s hlavami již nikam nezajíždí a zůstává 

v ideál ní pozici. Výměna tiskové hlavy je tak rychlejší 

a snazší. To je důležitým prvkem při zajištění perfektního 

stavu bílých hlav. Při déle trvající odstávce lze bílou hlavu 
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během pár minut vyndat a vložit do speciálního boxu ve 

stroji, který zabrání sedimentaci bílé barvy, a to zcela bez 

ztráty inkoustu, což je pro spoustu občasných uživatelů 

velmi důležité. Stejně snadné je i vrácení hlavy na její pozici 

ve chvíli, kdy je zase bílá potřeba.

TiSK JEMNé grAfiKy A čTyřBodoVého pÍSMA
Obrovského zlepšení bylo dosaženo při tisku jemné grafiky. 

Kritické hodnocení tohoto parametru u předchozích genera-

cí je u nového stroje minulostí. Kromě menší velikosti kapky 

tomu pomohl i její tvar v podobě osmičky. Díky tomu jste 

schopni tisknout daleko jemnější grafiku s více detaily nebo 

čtyřbodové písmo.

TiSK NA SÍťoVANÁ MédiA
Pro všechny tiskaře využívající média typu mesh a jiné 

materiály propouštějící inkoust je již od předchozích verzí 

k dispozici tzv. Ink Collector neboli sběrač inkoustu, sloužící 

k jeho zachytávání. Tento Ink Collector je také přepraco-

vaný. Nově se skládá z několika „zacvakávacích“ modulů 

v podobě krátkých segmentů. Díky tomu se snadněji insta-

luje i skladuje a jeho údržba je ještě jednodušší. Ink Collector 

dává v případě HP větší smysl než u solventních technologií 

i díky tomu, že latexové inkousty velmi dobře potiskují tex-

tilní materiály. Nabídku tak lze rozšířit o vlajkoviny a jiné 

jemné tkaniny. 

rychLoST TiSKU
I když jsou drobné detailní zakázky důležité, v HP nezapo-

mněli ani na zvýšení rychlosti tisku. Proto použili tiskové 

hlavy, které mají kromě již zmíněné nově tvarované kapky 

také o 50 % větší tiskovou plochu a odpovídající množ-

ství trysek. Díky těmto novinkám umí HP Latex 700/800 

v interiérové kvalitě tisknout rychlostí až 36 m2/h. Zvětšená 

velikost hlav je také velmi důležitá pro módy s bílou barvou 

a tisk ve více vrstvách. Tato – v dané kategorii unikátní – 

schopnost nanášení mnoha vrstev inkoustů je tématem pro 

samostatný článek na straně 8. c

3) Snadný přístup 
k tiskovým hlavám

6) Ink Collector se 
skládá z několika 
modulů

5) Tisk 
čtyřbodového 
písma a drobných 
detailů  

4) Při déle trvající 
odstávce lze 
bílou hlavu 
během pár minut 
vyndat a vložit do 
speciálního boxu ve 
stroji

7) Tiskové hlavy 
mají oproti 
předchozí generaci 
větší tiskovou 
plochu
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TecHNOlOgIe 
DEzInfEkcE

Durst Habitat je novinkou z produkce firmy Durst směřovanou na firemní klientelu. Jde o sofistikované 
řešení k zajištění bezpečnosti vnitřních prostor proti šíření infekčních aerosolů, virů a choroboplodných 
zárodků.  

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

Systém 
dezinfekce vzduchu 
Durst Habitat

Jak ukazují vědecké studie v Evropě a USA, aerosoly jsou 

primárně příčinou přenosu nejen covidu-19, ale i dalších 

nakažlivých nemocí. Durst Habitat takovou virovou 

zátěž ve vnitřních prostorách účinně snižuje. Principiálně 

funguje jako dezinfekce vzduchu. V tomto případě však 

nejsou využívány speciální filtry, které je třeba často 

vyměňovat a jež velmi omezují výkon ventilace a celkový 

výkon zařízení. Durst využívá princip dezinfekce vzduchu 

pomocí UV-C záření. Tento typ se pro dezinfekci vnitřních 

prostor využívá již delší dobu – často se o něm mluví 

jako o germicidním záření. Dosavadní systémy přímého 

působení tohoto záření mají jednu velkou nevýhodu. 

Protože má UV-C největší energii ze všech UV záření, je 

také nejnebezpečnější a při jeho přímém působení se v jeho 

dosahu nesmí pohybovat lidé. To značně snižuje možnosti 

praktického nasazení.

NEpřÍMé půSoBENÍ UV-c
Durst Habitat využívá systém speciálního labyrintu 

uzavřených kanálů vedení vzduchu s integrovanými 

silnými UV-C zářiči. Kanály jsou navíc doplněny o zrcadlové 

odrazné plochy, které dále zvyšují výkon záření. To vše 

je spolehlivě uzavřeno v elegantním kovovém pouzdře, 

a pro člověka je to tedy naprosto bezpečné. Na rozdíl 

od germicidních lamp je Durst Habitat přímo určen do 

prostor obsazených lidmi, kde je jeho efekt nejpotřebnější. 

Podstatnou výhodou celého systému je velký výkon 

prostupu vzduchu při zachování přijatelného hlukového fo
to
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Silné UV-C zářiče 
a systém  kanálů 
vedení vzduchu 

s  odrazovými 
plochami

Durst Habitat 
je na rozdíl od 

germicidních lamp 
přímo určen do 

prostor obsazených 
lidmi včetně dětí
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Moduly UV-C používané 
v Durst Habitat jsou vyvinuty 
pro lékařské aplikace a mají 
účinnost 99,9 %.

pozadí. Výkon systému se pohybuje od 40 m3/hod. do 

100 m3/hod. a v tichém režimu činí jeho hlučnost pouhých 

30 dB, což je hodnota na úrovni šepotu. Systém tak dokáže 

každou hodinu vydezinfikovat s 99% účinností vzduch 

v průměrně velké místnosti, ve které se během toho mohou 

lidé nejen pohybovat, ale navíc nebudou rušeni zvýšeným 

hlukem ani průvanem, protože i ten je eliminován díky 

obrovské ploše pro výstup vzduchu. Systém tak nevadí ani 

velmi citlivým lidem. 

UžiTNý dESigN
V Durstu nedopustili, aby zůstalo jenom u techniky. A tak je 

Habitat doplněný o grafický panel, který zároveň slouží jako 

přidaná plocha pro výstup vzduchu. Panel lze potisknout 

vlastní grafikou nebo si ho nechat vyrobit. Pro další zvýšení 

účinnosti systému se k výrobě panelu používají speciální 

textily s antibakteriální povrchovou úpravou.

JAK ZÍSKAT hABiTAT
Durst Habitat je již součástí našeho showroomu, kde si ho 

také můžete prohlédnout. Využili jsme jej i při naší první 

letošní společné akci v podobě workshopů HP Open Days 

(viz článek na straně 4), kde se tiše a nenápadně staral o 

bezpečnost účastníků workshopů. Všichni návštěvníci 

ho považovali jenom za designový prvek showroomu, 

aniž si všimli jeho hlavní funkce, což byl zřejmě záměr 

konstruktérů. Durst Habitat je již v prodeji v HSW Signall 

a u vybraných firem, které jsou schopny zajistit individuální 

potisk. Pro více informací pište na techno@hsw.cz. c

Účinnost 
systému zvyšují 
speciální textily 
s antibakteriální 
povrchovou 
úpravou

Výměna grafického 
panelu je velmi 
snadná i pro 
neškolený personál, 
který ji zvládne 
během několika 
minut. Informační 
nebo reklamní 
sdělení tak mohou 
být stále aktuální.

Durst Habitat je 
kombinací špičkové 
technologie 
a nadčasového 
minimalistického 
designufo
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Specializované 
nářadí pro textilní 
aplikace DEScOR®

Pongs je výrobcem komplexního řešení tex-
tilních materiálů pro architekturu, dodáva-
ných pod značkou DESCOR®. 

Pokud DESCOR® neznáte, vřele doporučujeme 

podívat se na inspirativní stránky s ukázkami 

mnoha hotových projektů na https://www.
pongs.com/descor/projekte. Protože se vhod-

né nástroje pro instalaci těchto textilních 

materiálů v mnoha případech liší od pomů-

cek, které se v signmakingu běžně používají, 

připravil výrobce speciální pouzdro naplněné 

vhodným nářadím. Obsahuje všechny důle-

žité nástroje pro dokonalý, čistý a bezproblé-

mový výsledek. Vybrané pomůcky pocházejí 

z výbavy několika různých profesí a některé 

z nich nejsou v hobbymarketech jednoduše 

dostupné. Jsou to například oblá stěrka pro 

zamačkávání textilu do profilu nebo střihač 

PVC profilů. Sada zkompletovaná výrobcem 

tak v porovnání s individuálním nákupem 

jednotlivých kusů ušetří spoustu času. Pouz-

dro dostanete během speciálního školení na 

aplikaci Descor materiálů, ale je také možné 

objednat si ho v HSW Signall. Více informací 

o složení pouzdra najdete zde https://www.
pongs.com/descor-tools. c

V minulém čísle jsme vám na tomto místě 
představili společnost esolution a její dvě 
přestavby obytných prostorů. Realizace 
zvítězily v soutěži Mactac Creative Awards 
ve dvou po sobě následujících měsících.    

Tentokrát se ve firmě nechali inspirovat pod-

mořským světem a v červnu do soutěže při-

hlásili předělávku zubní ordinace Zuppardo. 

Nespokojili se jen s fotorealistickou tapetou 

na stěnách, kde využili speciální monomeric-

kou fólii Mactac WallWrap 300, velké změny 

se dočkala i podlaha. Její trvanlivost zajišťuje 

použití vitrifikační pryskyřice.

Vyloženě rád chodí k zubaři asi málokdo, 

v tomto případě však malý výlet ke korálové-

mu útesu a zubařské křeslo vznášející se nad 

vodou rutinní návštěvu ordinace klientům 

určitě zpříjemní.

Motiv je to natolik atraktivní, že podobný 

využili i pro další projekt – oživení interiéru 

loftu – a s použitím oblíbené fólie Mactac 

WallWrap Leather vytvořili iluzivní průhled 

do tropického oceánu. Tapety pro oba projekty 

byly tištěny na tiskárnách HP Latex. c

Rybičky, 
kam se podíváš

28  HSWINFO  ZÁŘÍ 2021

KrÁTce 
nOvInky

Duha – symbol naděje

Nemocnice a zdravotnická zařízení obecně 
nepatří mezi místa, která bychom si obvykle 
spojovali s adjektivy příjemný, barevný, 
veselý, šťastný… Bylo by to ale hezké, ne?    

Lidé, kteří zde pracují, i všichni, kdo sem chodí 

pro pomoc a uzdravení, si jistě zaslouží něco 

lepšího než studené, neosobní prostředí a fád-

ní odstíny šedé a zelené. 

Podobně zřejmě uvažovali v nemocnici North 

Tees Hospital ve Velké Británii, a tak oslovili 

firmu Glazing Films and Blinds, která se 

specializuje na zasklívání oken, na dodávky 

a montáže okenních fólií, okenních grafik, 

obkladů stěn a komerčních žaluzií.

Zadáním bylo proměnit nudnou nemoc-

niční chodbu ve světlou oblast plnou barev 

a vytvořit příjemnější pracovní prostředí pro 

personál a přívětivější prostor pro pacienty 

a návštěvníky. Jednoduché řešení je překva-

pivě účinné. Velké skleněné plochy polepené 

fóliemi řady MacCrystal 8400 Pro v barvách 

duhy umožňují slunečnímu svitu vytvářet 

proměnlivý barevný dekor a měnit během dne 

vzhled koridoru. c fo
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Speciální řezák – háček na proříznutí pod-
kladového papíru samolepicí fólie vyvinula 
firma Yellotools pod názvem BodyGuard. 
Zejméma pro lepiče aut a velkých ploch fólií 
je to nepostradatelný pomocník.  

Ihned po jednoduchém háčku vznikl dvojitý 

háček, který umí ze středu rovnou vyříznout 

pruh papíru, a další varianty následovaly. 

Zají mavá je verze LongReach Duo, kde je stan-

dartní BodyGuard umístěn na dlouhé tyči. To 

umožňuje snadné prořezávání velmi širokých 

pásů jednou osobou. Díky přestavitelnému 

směru pohybu lze řezat od sebe i k sobě, a tak 

poslouží LongReach Duo nejen při prořezá-

vání podkladového papíru, ale je skvělým 

nástrojem i pro zpracovatele velkormátových 

tisků. Při odřezávání jednotlivých pásů či gra-

fik tištěných na širší role nahradí nepraktický 

řezák nebo nůžky. I jeden člověk tak může 

rychle řezat velké formáty bez náročné mani-

pulace s rolí či natahováním přes stůl. Hezká 

videa s ukázkou funkčnosti tohoto nástroje 

najdete na webu Yellotools.com. nebo na You-

tube, stačí zadat výraz „LongReach Duo“. c
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Armáda BodyguardůPotom nesmíte minout komplexní řešení 
Descor ®, které využívá obrovskou škálu 
textilních materiálů firmy Pongs na stěny 
a stropy. 

Výhodou tohoto projektu je úzké propoje-

ní estetické a funkční stránky. Příkladem 

mohou být stovky již zrealizovaných a zcela 

odlišných projektů. Podle typu použitého 

textilu Descor slouží jako řešení akustiky 

prostor velkého bazénu ve Švýcarsku nebo 

jako celoplošně zářící krystaly na stropě ruské 

televizní stanice či při opravě fresek kaple 

svatého Michala v Barceloně . V prostorách 

zdravotních zařízení se zase využije možnost  

antibakteriálního působení povrchu textilu 

a tím není výčet funkcí zdaleka kompletní. 

Když všechny tyto funkční výhody doplní 

ještě špičkový estetický vjem individuální 

grafiky, tak je limitem systému Descor snad 

jenom fantazie architekta nebo designéra.

Nechte se inspirovat jedním z mnoha projektů 

na webových stránkách https://www.pongs.
com/descor/projekte/. c

zajímáte se 
o architekturu 
a interiérový design?

Po dlouhé době se konečně otevírají brány 
veletrhů a vystavovatelé a návštěvníci se 
mohou začít setkávat na živo.

Evropský veletrh pro obalový průmysl 

Fachpack, který se koná od 28. do 30. září na 

výstavišti v Norimberku, je důležitou platfor-

mou pro řešení otázek spojených s vývo-

jem a zpracováním obalů. Letos je zaměřen 

především na téma „Balení šetrné k životnímu 

prostředí“. Návštěvníci orientovaní na praxi 

se mohou těšit na představení nových techno-

logií, materiálů a konceptů. Z inspirace, kterou 

zde načerpáte, můžete těžit ještě dlouho po 

návštěvě veletrhu. 

https://www.fachpack.de/en

Další akcí, která by zájemcům z našeho oboru 

neměla uniknout, je veletrh FESPA Global 
Print Expo. Bude se konat od 12. do 15. října na 

výstavišti RAI v Amsterdamu. Stovky vysta-

vovatelů předvedou své novinky a produkty 

z oblasti digitálního tisku pro grafiku, reklam-

ní značení, dekor, obaly nebo průmyslové 

a textilní aplikace. Návštěvníci tak mohou 

společně sdílet znalosti, zkoumat nové trendy 

a možnosti investic do technologických zaří-

zení nebo spotřebního materiálu a objevovat 

další aplikace, které rozšíří jejich podnikání. 

https://www.fespaglobalprintexpo.com/
welcome
Pro další informace pište na adresu:

david.hlavac@hsw.cz. c

vzhůru na veletrhy
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areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
techno@hsw.cz, www.hsw.cz

Durst P5 210/350 (HS)
průmyslová hybridní tiskárna k potisku deskových a rolových materiálů

...víme jak

  proslulá robustní a propracovaná konstrukce Durst pro 24/7 provoz

 deskové i rolové materiály v šířce až 350 cm a tloušťce až 50 mm (na vyžádání až 70 mm)

 špičkový výkon P5 HS – 650 m2/hod, standardní P5 – 358 m2/hod

 UV LED inkousty – CMYK, Light Cyan, Light Magenta, přímé barvy bílá a lak 

 přepnutí mezi potiskem deskových a rolových materiálů během několika minut

 chytře složitelné nakládací stoly zabírají co nejméně místa 

 Multitrack – zakládání až šesti desek různých formátů současně, tiskárna provede registraci a založení k tisku sama 

 tisk na role váhy až 350 kg i v provedení Multiroll – potisku dvou rolí současně 

 okamžitý přechod tisku z jedné role na druhou díky dvěma vertikálním pozicím pro rolové materiály

  unikátní automatizace nakládání a vykládání Durst Automat ve tříčtvrteční a plné verzi

  software Durst Worklflow pro řízení tisku a Durst Analytics pro monitorování a statistiku výroby 

  e-commerce řešení Durst SmartShop

 HSW Signall – stabilní distributor s profesionálním servisním zázemím

mailto:techno@hsw.cz
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