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kOmIks 
100. vydání HSW info

Čerstvé jízdenky!
Čerstvé jízdenky!

Čerstvé jízdenky!
Čerstvé jízdenky!

Čerstvé jízdenky!
Čerstvé jízdenky!

Dobrý den, máte CAsopis Sign?

UZ nevychází, 
nechcete HSW info?

A co Trend Marketing?

UZ pár let nevychází, pane, 
ale HSW info nastestí ano.

No, a co treba Strategie?!

Ne, ta od ledna taky není, ale její
redaktor dál píse pro HSW info.

No tak mi dejte nejaký komiks!

Víte co? Vemte si HSW info, 
tam najdete úplne vsechno!

Tak mi dejte Signs & Promotion…

Ten taky skoncil, 
máme HSW info.

Komiksy  od Ondřeje 

Kafky z grafického 

studia Kafka Design 

byly nedílnou  

součástí  HSW infa 

až do posledního 

redesignu časopisu 

v roce 2013. Mezi 

naše nejoblíbenější 

patří komiksy z čísel 

5/1999 a 1/2009. Pokud  

byste se na ně chtěli 

podívat,  najdete 

je na našem webu 

v sekci Časopis/

Archiv HSW info.
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100. Právě vychází HSW info označené v pravém horním 

rohu číslovkou, které si obvykle vůbec nevšímáme. Dnes 

to bude jiné, protože v desítkové číselné soustavě je stovka 

velmi významná, a tak je pro nás sté vydání časopisu velký 

svátek. Přiznám se, že když jsem před lety časopis přebíral, 

ani ve snu by mě nenapadlo, že o osmnáct let později budu 

psát tento úvodník. Za ty roky se stalo hodně. Z černobílého 

letáku se HSW info proměnilo v plnobarevný časopis, který 

dnes v daném oboru nemá konkurenci. Již před lety jsme 

si s kolegy řekli, že časopis nechceme dělat jen jako další 

marketingový produkt, ale především proto, že nás baví 

signmaking a že toto své nadšení chceme sdílet s našimi 

čtenáři. Myslím, že právě nadšení je hlavním důvodem, proč 

časopis stále vychází, a doufám, že nám to vydrží. Ve víru 

oslav stého vydání však nechci zapomenout na další dvě 

významná jubilea, která jsme v loňském roce oslavili. Bylo 

to právě dvacet pět let od doby, kdy se bývalá firma HSW 

přeorientovala z dodavatele počítačů na dodavatele tech-

nologií a materiálů pro signmaking, a kulatých dvacet let 

uběhlo od vzniku SIGNALL, s. r. o. Sloučením těchto firem 

vznikl HSW Signall. Něco o vzniku SIGNALL a důvodech 

spojení s HSW se můžete dočíst na straně 3 .

Všechna tato výročí pro mě byla důvodem k malému 

ohlédnutí. A jak jsem se tak díval do minulosti, nejvíc mě 

překvapilo, potěšilo a zároveň uklidnilo něco, co nejde úplně 

jednoduše popsat. Je sice vidět, že signmaking a reklama 

za tu dobu prodělaly obrovskou změnu, ale jedno zůstalo 

pořád stejné. Tou věcí je určitá nadčasovost opravdové 

kvality. Mnohé starší obory reklamy či marketingu jsou sice 

na ústupu, ale nezmizely. Jen prošly přísným sítem nejná-

ročnějšího výstupního kontrolora – času, který ponechal jen 

to nejpodstatnější. Netýká se to jen technologií, výrobních 

postupů nebo materiálů pro reklamu, ale koneckonců úplně 

všeho – včetně vydavatelů časopisů. A já doufám, že o kvali-

tě HSW info budeme přesvědčovat Vás i čas také v následu-

jících letech.

Jan Bejček 
redaktor HsW info

Číslo 100 vyšlo 2. 2. 2018 v nákladu 2000 výtisků. Vydává HSW Signall, 

F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9, IČO: 46353119. Vychází čtvrtletně. 

Odpovědný redaktor: Jan Bejček. Sazba: Hana Mannová. Fotografie 

neoznačené jménem autora pocházejí z firemního archivu. ISSN 1803-

6651. Distribuce: SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 

Praha 9, tel.: 225 985 225. Evidence periodického tisku: MK ČR E 17721. 

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný 

závod Praha, čj. Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997.
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Každé jubileum je příležitostí k bilancování minulosti 

a zaznamenání důležitých okamžiků v tomto časovém 

úseku. Vzpomeňte si s námi na momenty, které 

něco znamenaly nejenom pro HSW Signall, ale i pro 

čtvrtstoletí signmakingu v České republice.

2017 | nejúspěšnější rok v historii HsW signall z hlediska 

prodeje technologií i materiálů

2015 | mění se vlastník a HsW signall vstupuje do skupiny  

vink Holdings

2014 | uplatňují se workflow řešení

2013 | stěhování do Horních počernic

2013 | vylepšená třetí generace latexových inkoustů 

2009 | přicházíme o jednoho ze zakladatelů, standu kleina

2009 | první 1,6m latexová tiskárna Hp designjet L25500, která 

se vyrábí dodnes již ve 3. generaci

2008 | první latexová tiskárna – Hp designjet L65500

2006 | začínáme nabízet tiskárny durst

2005 | Hp kupuje scitex vision

2005 | spuštění e-shopu

2003 | HsW info začíná vycházet elektronicky

2002 | stáváme se distributorem XXL produktů scitex vision

2001 | prodej první uv tiskárny Zünd uvjet v ČR

2001 | distribuce tiskáren mutoh, první solventní Albatros 

a Toucan

2001 | vstup společnosti Neschen,

spojení HSW Signware + Signall = HSW Signall

1999 | signall a prima design – prodej materiálů Neschen

1998 | vstup do světa vLF tisku, autorizovaným partnerem Hp

1997 | vznik společnosti Signall – prodej tiskáren mutoh

1997 | začíná vycházet HsW info

1996 | změna korporátního designu a názvu na HsW signware

1992 | změna názvu na HSW Pro – vstup do signmakingu

1990 | vznik společnosti HsW servis – kopírky, počítače
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František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

SigNALL – 20 LET V digiTÁLNíM 
TiSKU
Vznik společnosti Signall byl spojen se vstu-

pem firmy Mutoh do komerční grafiky. Jeho 

první velkoformátové tiskárny Falcon kon-

kurovaly na trhu především tehdejšímu lídru, 

společnosti ENCAD, a stále více se prosazují-

címu HP s řadou CP. Tak začal boj piezoelek-

trické a termální technologie tisku. ENCAD 

zastavila akvizice společností Eastman Ko-

dak, a tak nám jako hlavní konkurent zůstala 

firma HP, reprezentovaná společností HSW 

Signware. Pro přežití malé firmy Signall neby-

lo možné zůstat pouze u prodeje HW a inkous-

tu. Proto se Signall, s podporou Jirky Tůmy ze 

společnosti Prima Design, stal distributorem 

německého výrobce materiálů Neschen AG. 

A ejhle! HSW Signware také získal distribuci 

značky Neschen. Tím se HSW a Signall staly 

nejostřejšími konkurenty. Změnu pohledu 

přinesl plán Neschenu založit s jedním z nás 

společnou firmu. Neschen nás rok nechal 

bojovat o první místo a pak zjistil, že nechce 

ztratit ani jednoho, a navrhl spojení HSW 

a Signall. Dokonalá ukázka vítězství raciona-

lity nad emocemi. To, co nás nikdy nenapadlo, 

se ukázalo jako nejlepší řešení! Ze společnosti 

s prodeji v jednotkách milionů se stala firma 

s obratem ve stovkách milionů, která na náš 

trh přináší to nejlepší z digitálního tisku. c

Marek Angelis, zakladatel společnosti Signall 

a generální ředitel společnosti HSW Signall 

HSW slaví 25 let a rovněž si připomínáme, že společnost Signall, která se s HSW sloučila v roce 2001, vznikla před dvaceti lety. Jak na to vzpomínají 

zakladatelé těchto společností, se dočtete níže. Chybí vyjádření Stanislava Kleina, který nás opustil v roce 2009. V srdcích většiny svých kolegů 

a přátel z HSW je však pořád přítomen, a tak je – svým způsobem – stále součástí firmy, kterou spoluzakládal. 

NA POčÁTKU BYLA...
Chvíli jsem přemýšlel, co napsat k výročí spo-

lečnosti HSW Signall, a první, co mne napadlo, 

byla parafráze citátu z bible: „Na počátku byla 

kopírka.“ Vše totiž začalo již v roce 1990, kdy 

tři kamarádi, spolužáci a kolegové Honza, 

Standa a Wilda získali shodou náhod kopírku 

a rozhodli se vydat  společně na cestu pod-

nikání. Kopírování dokumentů vyžadovalo 

dodání počítače, které však v té době praktic-

ky neexistovaly. Dodali jsme první PC a pak 

následovaly další a další… A pak, v roce 1991, 

přišel požadavek na řezací plotr. Nikdo z nás 

netušil, co to je. Ale podařilo se nám takový 

plotr sehnat, a tak proběhla první instalace 

plotru Graphtec. Brzy poté následovala další 

instalace, nyní již s řezacím programem Euro-

Cut. Zanedlouho přišla nabídka belgické firmy 

Multifix na distribuci jejich samolepicích 

řezacích fólií, která definitivně určila naše 

budoucí zaměření. Bylo to těžké rozhodování, 

počítače se dobře prodávaly, ale pustili jsme se 

do nového oboru a brzy se ukázalo, že to byla 

správná volba. A tak jsme se rozhodli věnovat 

se mu naplno a v létě roku 1992 jsme založili 

společnost HSWPRO, zaměřenou na signma-

king. Loni jsme oslavili 25. narozeniny a mně 

nezbývá než popřát firmě mnoho dalších 

úspěšných let fungování. c

Jan Havle, zakladatel společnosti HSW a tech-

nický specialista společnosti HSW Signall

POHOdA V SigNMAKiNgU 
Trochu mě překvapilo, že společnost HSW loni 

oslavila už 25 let od svého vzniku v roce 1992. 

Když uvážím, že v jiné formě jsme jako Honza–

Standa–Wilda začali s podnikáním ještě o pár 

let dříve, tak je to pěkný kus člověčího života.

HSW info – časopis, který právě čtete – vznikl 

koncem minulého století z původního FAX-

info a rozesílal se faxem. Přístrojem, který 

se přestal používat někdy koncem minulého 

tisíciletí a fungoval tak, že se do něj strčil vy-

tištěný papír a jeho kopie se vytiskla na jiném 

místě světa.

Nulté číslo HSW info bylo černobílé, protože 

peněz nebylo nazbyt, a mělo pouhé čtyři 

strany. Nechce se ani věřit, že v té době nebyly 

žádné e-maily a informace se posílaly poštou 

v obálce. A mobily skoro nebyly. A věřte 

nevěřte, neexistovaly ani žádné spolehlivé 

velkoplošné tiskárny a celý digitální tisk byl 

ještě v plenkách. A dnes… Čas oponou trhl – 

a změněn svět.

Přeji firmě HSW Signall vše nejlepší k naroze-

ninám a tu nejlepší „Pohodu v signmakingu“. c

Wilda Drnek – „praotec“, zakladatel společnosti 

HSW

Kam se podíváš, 
samá výročí a jubilea
Toto číslo HSW infa je poněkud výjimečné, je totiž sté v pořadí. Vyjádřeno číslicí to vypadá ještě slavnostněji – HSW info 100. 

Pěkné číslo, že? Sešlo se navíc s dalšími významnými výročími v historii naší společnosti.  
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Hrošík  už se 

sice neobjevuje 

v našich tiskových 

materiálech, přesto 

na něj občas můžete 

narazit. Se svým 

nezaměnitelným 

výrazem vítá 

plyšový maskot 

v životní velikosti  

návštěvníky v sídle 

naší společnosti 

v Horních 

Počernicích.

Historie 
časopisu HSW info

HSW info je prvním a po zániku konkurenčních časopisů také jediným oborovým časopisem na trhu. Jeho 

vznik spadá do porevolučních devadesátých let minulého století, kdy začal raketově růst trh s reklamou. 

Dřívější propagační dílny, kde byly hlavním výrobním nástrojem nůžky a papír, začaly nahrazovat firmy 

s nejmodernější technikou a vznikla obrovská poptávka po aktuálních informacích. 

V této době začala nově vzniklá firma HSW s jednou 

z prvních moderních mailingových kampaní. E-mail tehdy 

neexistoval, a tak byl k distribuci využit populární fax a kli-

entům začala pravidelně přicházet faxová stránka s aktuál-

ními informacemi z oboru. 

Omezený formát faxu však rychle přestal stačit a již v roce 

1995 přerostl do prvního, černobíle tištěného časopisu. 

V roce 1996 vzniká nový layout a zdvojnásobuje se po-

čet stran. Dalším větším mezníkem byl rok 2000, kdy se 

objevuje barevná obálka s maskotem hrošíka. Následovalo 

ještě několik redesignů časopisu, současná podoba pochází 

z roku 2013 a běžně má 32 plnobarevných stran. 

V této době je raritou, že v časopise najdete jenom minimum 

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

inzerce, což znamená vyšší objem odborných informací. Tím 

se HSW info odlišuje od většiny současných médií.

MALé OHLédNUTí JEdNé z PůVOdNícH 
REdAKTOREK, ŠTěPÁNKY MALiňÁKOVé
…přiznám se, že pro mě bylo překvapením, když mě oslovil 

můj bývalý kolega s tím, že časopis, který jsem pomáhala 

zakládat před mnoha a mnoha lety, slaví sté vydání. Když 

tak lovím v paměti začátky, kdy internet byl v plenkách a 

tištěné médium bylo hlavním informačním kanálem, ani 

se nechce věřit, kam doba pokročila. Vzpomínám si na své 

začátky u firmy HSW, kterou zakládali tři kamarádi ze školy 

jako původně „počítačovou“ společnost a která se postupem 
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HSW iNFO V dATEcH
1995 – první, černobílá verze časopisu měla čtyři strany

1996 – vzniká nový layout i logo časopisu a zdvojnásobuje se 

počet stran

1998 – počet stran narostl na 12 a přibyly nové rubriky

2000 – na obálce se objevily první dvě barvy – cyan 

a magenta – a postavička hrošíka, která měla mnoho podob 

– od hrošíka signmakera, fotografa, sportovce až po super-

mana a mnoho dalších

2001 – upravený layout a plnobarevná obálka, od třetího 

čísla začíná pro časopis psát současný redaktor František 

Kavecký

2002 – od čtvrtého čísla je časopis celý tištěn plnobarevně

2005 – časopis získává na atraktivitě díky novému layoutu 

od studia Kafka Design, přibyly další stránky, objevují se 

rubriky „Výstroj a výzbroj“, kde najdete přehledné informace 

o nabízených technologiích, a „Medailon“, jenž představuje 

zejména současné tuzemské i zahraniční fotografy a uměl-

ce. Objevily se tu mimo jiné práce Jana Šibíka, Ladislava 

Kamaráda, Vladimíra Štrosse, Douglase Kirklanda  nebo 

Mela Ramose.

2013 – za posledním redesignem stojí grafik Martin Oulický. 

Změna formátu a čistá typografie posunuly vzhled časopisu 

na vyšší level. Od třetího čísla jsme se v rubrice „Medailon“ 

zaměřili na střední a vyšší odborné školy uměleckého 

zaměření a představili jsme nápadité, skvěle profesionálně 

zvládnuté práce mnoha talentovaných studentů. c 

Jak rostla 

popularita 

a význam 

časopisu, měnil 

se i jeho vzhled.  

Černobílá vydání 

časem  získala 

barevnou obálku 

a později i skutečně 

profesionální 

grafickou úpravu 

navrženou 

renomovanými 

grafiky.

času přeorientovala na velkoobchodní podporu výrobcům 

reklamy. Začátkem devadesátých let se totiž výroba rekla-

my všeho druhu dělala takříkajíc na koleně, jelikož po čtyři-

ceti letech státem řízené propagace zde nebyly technologie 

ani pořádné materiály, které by uspokojily narůstající hlad 

po reklamě všeho druhu. Pánové Honza, Standa a Wilda 

velmi dobře odhadli možnosti, jak zaplnit tento chybějící 

sektor. Měla jsem to štěstí, že jsem „naskočila“ téměř v za-

čátcích a mohla být u toho, jak se z malé firmičky, sídlící ve 

sklepních prostorách na Žižkově, zrodila prosperující firma, 

která funguje do současnosti. 

Časem jsem z firmy odešla a věnuji se něčemu jinému, ale 

velmi ráda vzpomínám na společné začátky, které nebyly 

jen o práci, ale také o společných zážitcích, různých výle-

tech, lyžování v Alpách, Silvestru na Šumavě, vodáckých 

dobrodružstvích a podobných krásných okamžicích. Když 

tak o tom teď a tady píši, napadají mě další vzpomínky, nad 

kterými se musím v duchu usmívat, ale to by bylo spíše na 

povídání u piva. Byli jsme opravdu dobrá parta. c

V současném HSW info 
je jen minimum inzerce, 
což znamená vyšší objem 
odborných informací.
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vÝsTROj A vÝZBROj
Hp LATEx 115

PRAcOVNí ŠířKA
HP Latex 115 disponuje pracovní šířkou 137 cm, 

jež vychází z formátu běžně dostupných 

tiskových médií. Je to plnohodnotná velko-

formátová tiskárna vhodná k výrobě řady 

aplikací, nezabere však mnoho místa, takže ji 

lze umístit i do kancelářských prostor.

PROdUKTiViTA
Tiskárna má stejnou produktivitu jako model 

HP Latex 315 s pracovní šířkou 1,6 metru. Uži-

vatel tedy může počítat s výkonem 12 m2/hod 

tisku pro interiér a 16 m2/hod exteriérové 

grafiky. Vysokou tiskovou kvalitu zaručuje 

rozlišení 1200 × 1200 dpi. 

Nejuniverzálnější tisková technologie současnosti je díky tomuto konkrétnímu modelu 

dostupná i pro malá studia či samostatné grafiky a designéry. Realizace zakázek in-house 

jim umožní rozšířit svoji nabídku a zvýšit zisky.

cENOVÁ dOSTUPNOST
HP Latex 115 je určen pro firmy a jednotliv-

ce, kteří tisknou méně než 100 m2 za měsíc 

(1200 m2 za rok). Tomu odpovídají i menší 

inkoustové zásobníky s objemem 400 ml, je-

jichž výhodou je snadná manipulace. Pro větší 

objemy tisku je výhodnější pořídit si vyšší 

model HP Latex 315.  

ŠiROKÁ NABídKA Médií
V šířce 137 cm najdete širokou nabídku speciál-

ních médií pro aplikace s vysokou přidanou 

hodnotou, jako jsou například tapety, okenní 

grafika, polep dopravních prostředků a další 

speciality. 

zdRAVOTNí NEzÁVAdNOST
Technologie HP Latex je v současnosti eko-

logicky a zdravotně nejšetrnějším řešením 

ve světě velkoplošného digitálního tisku. Cer-

tifikace Greenguard zajišťuje možnost použití 

ve zdravotnických zařízeních i prostorách 

určených pro dlouhodobý pobyt dětí.

HP WALLART A SigNAgE SUiTE
Uživatelé všech tiskáren HP Latex mají k dis-

pozici propracované řešení pro navrhování 

designu a rozvržení grafiky pro interiérové 

dekorace a reklamní aplikace. Tyto aplikace  

se neustále vyvíjejí, proto vám přinášíme 

aktuální informace na stranách 30 a 31. c

Hp Latex 115  
nejdostupnější univerzální řešení
david Mankovický | produktový manažer | david.mankovicky@hsw.cz
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vÝsTROj A vÝZBROj

Hp LATEx 115

POLEP AUT
Reklama na autě je stále jedním z nejúčinněj-

ších způsobů, jak o sobě dát vědět. S kvalitní-

mi materiály k polepu dopravních prostředků 

a HP latexovou tiskárnou dokážete realizovat 

své kreativní návrhy, ať už vytváříte náročný 

celopolep, nebo minimalistickou grafiku. 

PROSVěTLENÁ gRAFiKA
Vynikající kvalita tisku a syté barvy i u tak 

náročných aplikací, jako je prosvětlená grafi-

ka, dělají z technologie HP Latex ideální řešení 

pro výrobu reklamy do prosvětlených boxů a 

LED prosvícených panelů. 

TAPETY A dEKORAcE
V oblasti interiérového designu pozoruje-

me stabilní nárůst poptávky. Zadavatelé si 

uvědomují, že komplexní design interiéru 

vyžaduje kvalitní návrh a osvědčené materiá-

ly, takže tlak na cenu není tak velký jako třeba 

u reklamních tisků. HP latexové inkousty 

disponují zdravotními certifikáty, jež umož-

ňují aplikovat výtisky i do prostor, kde jiné 

technologie neobstojí (dětská zařízení, wellnes 

centra, nemocnice apod.). 

PLAKÁTY A POSTERY
Na HP Latex 115 se dají tisknout nejen kontrol-

ní náhledy, ale dá se realizovat i menší objem 

reklamních či propagačních plakátů, který by 

se nevyplatil tisknout na ofsetu. Zakázku lze 

vyřešit na jednom místě od návrhu až po ho-

tové výtisky, což většina zákazníků jistě uvítá. 

FOTOgRAFiE
Latexová technologie se velice osvědčila při 

tisku fotografií. Pro tento účel lze využít 

řadu atraktivních materiálů, včetně profesi-

onálních fotopapírů k produkci výstavních 

zvětšenin. Vysoké rozlišení, produktivita a 

možnost okamžitě s tisky dále pracovat ocení 

profesionální fotografové i nadšení amatéři.

REPROdUKcE
Široká nabídka potisknutelných pláten vybízí 

k výrobě zdařilých reprodukcí uměleckých 

děl nebo digitálně tištěných obrazů. Tento 

druh interiérových dekorací je dlouhodobě ob-

líbený. Významným benefitem je skutečnost, 

že díky použité technologii hotové obrazy 

neuvolňují žádný nepříjemný zápach. c

Typické aplikace
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Na první pohled by se mohlo zdát, že se úspěšný model UV tiskárny pro potisk předmětů Mutoh VJ 426UF 

jenom zvětšil. Mladší sourozenec však dostal do vínku i mnohá konstrukční vylepšení.

Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Zvětšení pracovní plochy na rozměr 594 × 483 mm nejenom 

zvýšilo možnost potiskovat více dárkových předmětů na-

jednou, ale výrazně pomohlo i produkci personalizovaných 

obalů. Narostla i hloubka pracovního prostoru, který pojme 

předměty vysoké až 150 mm.

Ve volitelné výbavě najdeme i rotační nástavec k potisku 

válcových předmětů, a tak univerzálnost tiskárny ještě 

vzrostla.

VYLEPŠENé iNKOUSTY
Stroj rozšířil řadu UV-LED tiskáren firmy Mutoh. Je ideální 

k potisku dárkových a reklamních předmětů, plaket, štítků, 

sportovních a jiných trofejí a v neposlední řadě slouží i k vý-

robě prototypů obalů. Nabízí možnost tisknout pomocí 

CMYK nebo CMYK + bílá + lak. Potiskovat lze barevné a prů-

hledné materiály, povrch lze zatraktivnit lakem i texturou. 

Tiskárna je standardně vybavena vakuovým stolem a stoja-

nem pro snadnější manipulaci.

Variabilita tiskárny vzrostla s novým modelem i díky mož-

nosti použít UV LED vytvrzované inkousty. V pracovním 

prostoru je nízká teplota, takže lze potiskovat i substráty 

citlivé na teplo. Tiskárna si poradí i s částečně flexibilními 

Originální kryty na 

smartphony můžete 

díky zvětšené 

ploše tisknout ve 

větších nákladech 

a s využitím 

rotačního nástavce   

nově potisknete 

například i lahve

Mutoh LED UV 

vytvrditelné 

inkousty jsou 

zdravotně nezávadné 

a ekologické

Mutoh vJ 626 Uf, 
větší a šikovnější 

médii, jako jsou různé pružné gumy, kůže či textil, aniž by 

došlo k popraskání barev. 

Kromě úspory energie poskytuje technologie Mutoh LED UV 

všechny nejmodernější ekologické, zdravotní a bezpečnostní 

výhody. Netvoří se tu ozon, inkousty neobsahují těžké kovy, 

jako je rtuť a olovo, a barvy ani laky neobsahují žádné ne-

bezpečné HAP a VOC látky znečišťující ovzduší. Pro provoz 

tiskárny tedy není nutný žádný systém čištění vzduchu.

SNAzŠí OBSLUHA
V tiskárně VJ-626UF je integrovaný vakuový stůl s auto-

matickým systémem nakládání a odebírání potiskovaných 

předmětů. Jejich poloha je přesně detekována a automa-

ticky se změří i jejich tloušťka. Tiskové hlavy jsou tak 

chráněny před poškozením. Vysoké rozlišení 1440 × 1440 dpi 

společně se systémem i2, jenž zamezuje pásování, zajišťují 

kompaktní barvy i dobré podání detailů. Systém cirkulace 

bílého inkoustu brání usazování pigmentů. Další předností 

tiskárny je snadná údržba a uživatelsky přívětivé ovládání. 

Vše najdete na přiloženém CD. Nepotřebujete žádný rip ani 

další grafické programy. Mobilní aplikace vám zase umožní 

kdykoli sledovat stav tiskárny v reálném čase. c 

TecHNOLOgIe 
MUToH vJ 626 Uf
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...víme jak

Mutoh VJ 626UF
LED UV desková tiskárna k potisku předmětů 
Víceúčelová tiskárna poskytuje vysoce kvalitní, ostrý tisk. Je určena speciálně k potisku  
předmětů – personalizovaných dárků, prototypů obalů, individualizovaných reklamních 
předmětů, trofejí nebo průmyslových štítků, obtisků, samolepek atd. 

Vlastnosti a výhody
 Tisková plocha ve velikosti A2 

 Vakuový stůl s automatickým zdvihem a měřením tloušťky potiskovaného materiálu

 CMYK LED UV inkousty lze doplnit bílou a lakem k dosažení luxusních efektů

 Tisk na řadu flexibilních i pevných materiálů až do tloušťky 150 mm

 Energeticky úsporný tisk při nízkých teplotách ideální pro materiály citlivé na teplo 

 Inkousty neobsahují žádné HAP a VOC nebezpečné látky, pro provoz není nutné odvětrávání

 Mutoh Intelligent Interweaving technologie (i²) zamezující pruhování v tisku

 Není potřeba rip ani grafický program – vše je součástí CD dodávaného s tiskárnou

 Uživatelsky přívětivé ovládání

mailto:prodej@hsw.cz
mailto:brno@hsw.cz
www.hsw.cz
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Jen si to představte – z černomodré hlubiny oceánu vystupuje před vašima očima vrak nejznámější 

lodi v dějinách lidstva – Titaniku. Aby se vám naskytl tento pohled, nemusíte absolvovat ponor do 

hloubky téměř 4000 metrů, stačí se zastavit v Lipsku a navštívit výstavu „Titanic – příslib modernosti“ 

v tamním Panometru.

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

Novotvar Panometr vznikl kombinací slov panorama 

a gasometr, česky plynojem. Jedná se o zvláštní typ muzea, 

jež najdete v Lipsku a Drážďanech. Plynojemy postavené 

v obou městech v 19. století jsou pro panoramatické výstavy 

ideální, a tak získaly novou funkci, jež je ukázkou toho, jak 

lze průmyslovým památkám vdechnout zcela nový život. 

TAJEMSTVí HLUBiN
Výstava umožní divákům objevit Titanic prostřednictvím 

jedinečného 360° panoramatu výtvarníka Yadegara Asisiho. 

Kruhový, 32 m vysoký obraz o celkové ploše 3500 m² nabízí 

jedinečný pohled na dno Atlantského oceánu, kde pod hladi-

nou leží vrak nešťastného RMS Titanic. 

Tématem tohoto panoramatu není jen samotné námořní ne-

štěstí z roku 1912, ale zejména zamyšlení nad tím, jak lidstvo 

za každou cenu usiluje o překonání přírody a jejích zákonů, 

zatímco ztrácí ze zřetele vlastní limity a možnosti. Diváci 

si můžou prohlédnout působivě nasvícenou scénu z pat-

náctimetrové věže umístěné v centru panoramatu. Osobní 

předměty, technické vybavení a zavazadla, rozeseté kolem 

vraku, podtrhují tragický osud pasažérů a posádky. „Pro mě 

představuje Titanic na jedné straně ukázku mimořádných 

lidských schopností a na druhé straně jeho osud symbolizu-

je nesmyslnou lidskou aroganci,“ vyjádřil své pocity autor 

Yadegar Asisi.

TiŠTěNO NA dURSTU
Dodavatelem tisku pro všechny instalace v Panometrech 

je společnost Moss, která je předním poskytovatelem napí-

nacích systémů pro textil v oblasti výstavnictví, reklamy, 

dekorace a průmyslu. Firma má 35 let zkušeností v tomto 

oboru a participuje na mnoha unikátních projektech. Své 

provozy má na třech kontinenetech – v USA v Chicagu 

a Salt Lake City, v Evropě v Lennestadtu a v Asii v čínském 

městě Čchang-čou. Hlavním partnerem firmy je společnost 

Durst, jejíž tiskárny tvoří podstatnou část technologií.

V Německu je momentálně v provozu sedm tiskáren Durst. 

Grafika byla tištěna sublimací na tiskárně Rhotex 500. c 

TecHNOLOgIe 
dURST RHoTEx

Patnáctimetrová věž 

umístěná v centru 

panoramatu 

umožňuje 

přehlédnout celou 

scénu (vpravo)

Výstava je 

podpořena řadou  

doprovodných

programů (dole)

ponořte se k Titaniku
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předsTAvujeme
poLEp dopRAvnícícH pRoSTřEdKů

Další cyklus oblíbených školení polepu automobilů jsme opět připravili s našimi dlouholetými partnery. 

Společnost MACtac vyrábí prémiové materiály vhodné k aplikaci na náročné povrchy a školitel Robin 

Boes je v oblasti polepu složitých povrchů legendou. Svému oboru se věnuje již 21 let a odborné poradenství 

poskytuje od roku 2000.

MActac 
Wrapping 
days
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Aktuálním cyklem prošlo v Praze, Brně a Bratislavě více než 

40 lidí, kteří se tak zařadili mezi stovky certifikovaných apli-

kátorů proškolených jedním z nejpovolanějším specialistů. 

Wrapping je obor, který láká mladé lidi nejenom jako 

poskytovatele služeb, ale i jako aplikátory. Zájem o školení 

je tedy přirozený u odborného „dorostu“ i lidí, kteří se ve 

své praxi potkávají se složitými povrchy. Právě pro ně jsou 

rady odborníka Robinova formátu velmi užitečné. Účastníci 

školení si mohli vyzkoušet práci s tuningovými fóliemi i fó-

Laikovi nezbývá 

než žasnout nad tím, 

co dokáže zkušený 

aplikátor

Kvalitní pomůcky 

práci značně usnadní

liemi určenými k potisku MACtac JT 5529 nebo CastRap 629 

B-Free. Obě byly potištěny latexovými inkousty na tiskárně 

HP Latex 570. 

NA cO NESMíME zAPOMíNAT
První podmínkou úspěšného polepu je dokonale čistý a od-

maštěný povrch. Kdo nemá dostatek trpělivosti v této fázi, 

zkomplikuje si práci a zkrátí životnost aplikace. Lepení je 

činnost, která vyžaduje neustálý trénink. Důležité je správ-

né vedení stěrky, důkladné zahřívání materiálu a správné 

prořezy fólie v rizikových místech. Bezchybné vedení řezu 

je ukázkou mistrovství v oboru. Práci lze urychlit lepením 

ve dvojici, čas potřebný k realizaci polepu se tím zkrátí více 

než dvojnásobně. c

První podmínkou 
úspěšného polepu 
je dokonale čistý 
a odmaštěný povrch.
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Lehčené desky Kapa s jádrem z PU jsou na trhu velmi populární. Snadno se zpracovávají, lehce se s nimi 

manipuluje, a tak si dnes bez nich lze jen těžko představit výstavnictví, výrobky pro POS/POP, kreativní 

interiérové aranžérské aplikace či výrobu 3D modelů. 

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

Kapa plast celý v bílém

Rodina materiálů Kapa zahrnuje celou řadu produktů, jež 

v HSW Signall nabízíme. Nyní bychom se s vámi rádi poděli-

li o novinku, která, jak věříme, rozšíří již tak rozsáhlou škálu 

výborných užitných vlastností tohoto typu desek.

Standardní desky Kapa Plast není třeba představovat. Jde 

o lehčený sendvič s bílým povrchem a šedým jádrem, který 

se výborně hodí pro přímý potisk UV technologiemi. Řadě 

klientů však šedé jádro desky nemusí vyhovovat. 

KAPA PLAST WHiTE FOAM
Prémiová lehčená deska s bílým jádrem je oboustranně 

krytá kartonem s plastovou vrstvou. Je vhodná pro přímý 

potisk UV inkousty. Plastová vrstva na povrchu usnadňuje 

práci při výrobě 3D objektů a pomáhá lepším tiskovým 

výsledkům. Kapa Plast White Foam je základní materiál 

pro tvorbu modelů a prezentací, všestranné použití najde 

při výrobě POP/POS. Je ideální pro kreativní aplikace, aran-

žování, výstavnictví apod. Pokud uvažujete o digitálním 

potisku Kapa desek, zvolte Kapa Plast. Při tisku se nekroutí 

a je stabilní i po následné aplikaci. K laminaci a kašírování 

doporučujeme spíše Kapa Fix a Kapa Mount s větší hustotou 

PU vrstvy.

z čEHO LzE VYBíRAT
Kapa Plast White Foam se vyrábí standardně ve for-

má tech 5 × 1220 × 2440 mm, 10 × 1220 × 2440 mm 

a 10 × 1530 × 3050 mm. V nabídce pro speciální poptávky 

jsou také formáty 5 × 1530 × 3050 mm, 20,5 × 1220 × 2440 mm 

a 20,5 × 1530 × 3050 mm. Tloušťka 20,5 mm v kompletně 

bílém provedení otevírá nové možnosti především pro 3D 

aplikace. c

Kapa Plast White 

Foam se hodí k výrobě 

prodejních stojanů  do 

stylových obchodů, 

ocení ho však 

i modeláři

Desky Kapa Plast 

jsou  skvělou volbou 

pro digitální potisk,  

Jsou stabilní jak 

při tisku, tak při 

následné aplikaci.

Plastová vrstva 
na povrchu 
usnadňuje práci při 
výrobě 3D objektů.
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kusů. Speciály se značně liší a bez digitálního formátování 

by firma nemohla existovat. V oblasti digitálního formá-

tování materiálů z uhlíkových vláken zde dlouhodobě 

preferují technologie Zünd. Letos  nainstalovali nový G3 

L-2500. „Ve srovnání se starším plotrem umožnil plotr G3 

zvýšit naši výrobní kapacitu o 20 %,“ řekl Roberto Malmusi, 

Manager Composites Department.

BiKE AHEAd 
Firma Bike Ahead z německého Würzburgu byla sice zalo-

žena teprve v roce 2012, ale renomé značky je mezi milov-

níky cyklistiky značné. Je předním dodavatelem součástí 

pro jízdní kola z uhlíkových vláken. V její nabídce najdete 

především loukoťová kola, řídítka, sedlovky a drobnosti jako 

vodítka řetězu. Na míru vyrábí i rámy jízdních kol. Ve světě 

cyklistiky, kde každý ušetřený gram znamená výhodu, je 

důležitá přesnost. Zakladatel firmy Christian Gemperlein se 

rozhodl spojit svou profesi inženýra plastů s nadšením pro 

cyklistiku. Dnes ve firmě pracuje 17 zaměstnanců, z nichž 

čtyři, včetně Gemperleina, se zabývají vývojem, marketin-

gem a distribucí, zatímco ostatní se podílejí na výrobě.

Stolový plotr Zünd G3 L-2500 byl jednou z prvních investic. 

Zajišťuje firmě potřebnou přesnost a spolehlivost při zpra-

cování náročných kompozitních materiálů z uhlíkových 

vláken. c

Kompozity jsou 

základem vozů Pagani

Bike Ahead 

dodává součásti 

pro jízdní kola 

z uhlíkových vláken 

zpracovaných na 

mimořádně přesných 

a spolehlivých 

plotrech Zünd G3 

L-2500

TecHNOLOgIe
oBRáBěcí pLoTRy zünd  

Composite Spain je prestižní španělský veletrh zaměřený na kompozity a další moderní materiály. Kromě 

samotných materiálů se pozornost odborné veřejnosti soustřeďuje i na firmy, které umožňují  hi-tech 

materiály zpracovávat. Stolové plotry Zünd mají v tomto odvětví ten nejlepší zvuk. 

to s kompozity umí
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Na veletrhu byl vystaven modulární digitální řezací systém 

G3 M-1600, který je navržen tak, aby dosáhl výjimečné pro-

duktivity a výkonu. Hlavní konkurenční výhodou značky 

Zünd v tomto odvětví je jednoduchá integrace do automa-

tizované výroby. Workflow řídící skladové hospodářství, 

zakázky a kontinuální obrábění s využitím manipulačních 

robotů je trumf, na který slyšelo několik špičkových výrob-

ců. Na plotrech Zünd se kupříkladu formátují díly z kompo-

zitů pro monoposty F1 značky Ferrari.

PRůKOPNíK PAgANi
Horacio Pagani je průkopníkem v oblasti využívání 

kompozitních materiálů. Dříve řídil jedno z oddělení firmy 

Lamborghini a v roce 1988 založil firmu Pagani Composite 

Research. Tato společnost spolupracovala s Lamborghini 

na mnoha projektech, včetně rekonstrukce modelu 25th 

Anniversary Countach, Lamborghini P140 a Diablo. Pak 

začala společnost Pagani navrhovat vlastní auta. První séri-

ový model Zonda byl uveden v roce 1999 a okamžitě vzbudil 

velkou pozornost. Ve výrobě se pokračovalo do roku 2013, 

kdy bylo vyrobeno pět vozů Zonda Revolution. Následní-

kem je aktuální model Pagani Huayra, který si u fanoušků 

a novinářů získal označení hypersport.

Kompozity jsou základem těchto vozidel. Produkce je limito-

vaná a speciální edice se vyrábějí v jednotkách či desítkách 
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RepORTáž 
zEd 2017

Skutečná pohostinnost, zajímavý program a hodně inspirace – to je stručná charakteristika akce, kterou 

pro své zákazníky ve dnech 19.–21. září 2017 připravil výrobce špičkových stolních řezacích plotrů. 

Pozvání přijalo více než 350 hostů z 36 zemí světa. Motto setkání znělo: „Vyzkoušejte si budoucnost.“ Tak se 

do ní podívejme. 

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

zünd Experience 
days 2017

Bohatý program třídenní akce měl každý den podobné 

schéma. V sídle společnosti ve švýcarském městě Altstätten 

se návštěvníci mohli zúčastnit prezentací, které je zajímaly, 

mohli se podívat  na deset praktických ukázek, seznámit 

se s výrobou a podebatovat s odborníky či kolegy z bran-

že. Někomu stačil jeden den, pro někoho byly málo i dva. 

Společnost Zünd se ukázala jako pozorný hostitel a kromě 

cenných informací nabídla svým hostům také možnost 

poznat krásnou okolní přírodu a kulturní památky. 

FiNiSHiNg VE VELKOFORMÁTU
Rostoucí digitální produkce v různých průmyslových odvět-

vích přináší mnoho výzev pro dokončovací procesy. Vysoká 

rychlost tisku a variabilita produkce vyžadují nové nástroje 

a přístupy. 

Experti z Zündu předvedli v rámci platformy „Zünd forum“ 

práci s návrhovým a ovládacím programem. Nedávno uve-

denou verzi plug-in softwaru Zünd Design Center 3.1 jsme 

popsali v minulém čísle HSW info, nyní si představme ně-

kolik novinek z chystané verze řídicího programu Zünd Cut 

Center. Nejdůležitějším úkolem pro tvůrce byla co nejsnad-

Areál společnosti 

funguje v souladu 

s životním 

prostředím

Displeje s tvarovým 

ořezem jsou jako 

živé

V Zündu nás vítali již 

před vstupem

 

Automatický odvíječ 

textilu, nové snímání 

plochy celého stolu 

kamerou a funkce 

Dashboard okouzlily 

všechny návštěvníky
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nější implementace tohoto produktu do firmeního workflow 

a informačních systémů. Potřebu automatizovat procesy 

deklarovalo hodně účastníků setkání. Prostředí softwaru 

se stalo ještě přehlednější a intuitivnější. Dá se rovněž 

očekávat zvýšení produktivity, o nových funkcích vás však 

budeme informovat po oficiálním uvedení softwaru na trh. 

Pohled na návazné operace a spojení dat pro tisk a finishing 

byly hlavním tématem přednášek partnerů. Své prezentace 

tu měly firmy Onyx Graphics a Caldera jako dodavatelé 

nejdůležitějších a nejrozšířenějších tiskových softwarů. Vý-

robce tiskových technologií zastupovaly společnosti Durst, 

swissQprint a Canon.

TEXTiL A LEPENKA
Dva obory, kde se v krátké době projeví silný vliv digita-

lizace, definovali experti společnosti Durst. Tím prvním 

je zpracování vlnité lepenky a kartonu, kde se výrobní 

kapacity řádově zvyšují a stále více výrobců hledá pro tento 

obor vlastní technologické řešení. Tiskárna Durst 130 SPC 

s výkonem 9350 m2/hod otevřela na veletrhu Drupa 2016 

novou éru potisku vlnité lepenky. Odpovědí ve finishingu 

je automatizace. Na plotru nejnižší třídy S3 M-800 si mohli 

návštěvníci ověřit, jak vysoké produktivity je schopen do-

sáhnout s integrovaným manipulačním robotem.

Druhým oborem, který čeká rychlá digitalizace, je textilní 

průmysl. Tiskárny řady Durst Alpha a pigmentové inkousty 

s certifikací Greentex mohou významně zamíchat karta-

mi v oblasti módního textilu. Ukázky na plotru Zünd G3 

XL-3200 demonstrovaly přínos OCC kamery pro urychlení 

načtení značek a perfektní vedení textilu díky odvíjecímu 

zařízení. Funkce Dashboard zobrazovala stav zakázky 

v reálném čase.

KAždý Si OdNESL NěcO PRO SEBE
„Odvážím si odtud tři myšlenky,“ řekl dlouholetý uživatel 

technologií Zünd Tomáš Kmiť, ředitel společnosti Juice, 

s. r. o. „Moc se mi líbilo funkční zdvojení výkonu digitálního 

výseku samolepky pomocí dvou modulů s noži. Díky QR 

kódům a snímací kameře se úlohy a dráhy řezu načítají 

automaticky, takže stolní plotr pracuje přesně a efektivně. 

Každý vlastník plotru Zünd má určitě dva moduly, takže 

efektivitu své práce může zvýšit okamžitě. Funkce Dash-

board je přesně to, co pro efektivní řízení provozu právě 

potřebuji. I na tabletu je možné vidět stav zakázky, činnost 

obsluhy stroje a v případě potřeby lze stroj zastavit nebo  

spustit na dálku.“ Ušetřit vzácné sekundy, jak říká Tomáš 

Kmiť, pomůže i konfigurace plotru s novou kamerou Over 

Cutter Camera OCC s vysokým rozlišením. Je umístěna nad 

celou pracovní plochou, takže zaznamenává všechny znač-

ky najednou a může zvýšit produktivitu až o 30 %. c

Oborem, který čeká 
rychlá digitalizace, 
je textilní průmysl.

Plotry Zünd zvládnou 

desky Dibond, Forex, 

akrylát, dřevo, pěnu, 

textil...

Plotry Zünd 

umožňují 

v kožedělném 

průmyslu  výrobu 

velkých objemů 

i malých sérií 

designových 

specialit 

  

Originální 

nábytek vytvořený 

s využitím 

stolového plotru
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Akce sdRužeNí 
dodAvATELů

Naše nabídka nejdostupnější latexové tiskárny HP Latex 115 svou akční cenou doslova šokovala publikum. 

Ukázat, že latexový tisk je tu pro každého, bylo ostatně naším cílem. A samozřejmě nejen to.

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

den signmakingu 
Bratislava 2017

Den signmakingu se konal 10. října v prostorách Refinery 

Gallery v Bratislavě. Nejedná se o komerční výstavu, ale 

o akci organizovanou Sdružením dodavatelů pro signma-

king. Vizuální koncepce výstavy vycházela z jednotného 

vzhledu prostor, které měly firmy k dispozici, a ze shodné 

velikosti log, jimiž byla jednotlivá stanoviště označena. 

Výstavní ploše HSW Signall vévodila dvojice latexových 

tiskáren doplněná prezentačními systémy s důležitými 

informacemi.

TEcHNOLOgiE HP LATEX 
Nebylo těžké rozhodnout se, co na Dni signmakingu ukázat. 

Latexový tisk je stále tou nejuniverzálnější technologií, 

která poskytne nejširší tiskařské obci vhodné řešení pro 

různé aplikace.

Představili jsme zde nejnovější přírůstek do rodiny 

latexových tiskáren třetí generace, ekonomický model 

HP Latex 115. Vše podstatné se o této latexové tiskárně s vy-

nikajícím poměrem cena/výkon dozvíte v článku na stra-

nách 6 a 7. 

K výrobě tisků s tvarovým ořezem již řadu let doporučuje-

me kombinaci tiskáren HP Latex a řezacích plotrů Summa. 

Řešení HP Latex Print & Cut jde však ještě dál. Je posta-

veno na filozofii jednotného ovládání pro oba stroje, což 

usnadňuje a urychluje výrobu. Řezacímu plotru stačí načíst 

vytištěný kód a ihned ví, o jakou zakázku se jedná a která 

data pro ořez použít.

PřEdNÁŠKA
Generální ředitel Marek Angelis a produktový manažer 

David Mankovický hovořili v rámci hlavního programu 

prezentací o zkušenostech s využitím latexové technologie 

a zázemí, které je pro uživatele těchto strojů vytvořeno 

jak námi, jako dodavatelem, tak samotnou společností HP. 

O možnostech cloudového řešení HP Graphics Suite si mů-

žete přečíst článek na stranách 30 a 31. c

Materiály z naší 

nabídky potištěné 

na  latexové 

technologii jsme 

prezentovali 

v novém 

dvoudílném 

vzorníku 

Představili jsme poslední 
model nejuniverzálnější 
technologie – HP Latex 115.



HSWINFO ÚNOR 2018      17

Kdo JE Kdo 
v HSW SignALL

Další z odpovědných žen, na jejichž práci se 

spoléhají naši obchodníci i zákazníci, je Mar-

tina. Do oboru signmakingu přišla z oddělení 

nákupu u dodavatele lisovaných autodílů 

a vůbec toho nelituje. Komunikuje především 

s dodavateli inkoustů, ale i nažehlovacích fólií.

Čím se signmaking liší od autodílů?

Pro mě asi úplně vším . Objednávat náhrad-

ní díly na lisy a materiály potřebné pro zajiště-

ní výroby je určitě více technická záležitost. 

Signmaking je pro mě design.

Objednávání ikoustů a náhradních dílů se 

dost liší. Bylo něco, s čím jsi zápasila?

Co se týká samotné práce v nákupu , tak ani 

ne. Princip je většinou stejný, až na určité 

odlišné postupy, které jsou dané například 

softwarem, s nímž pracujete. 

Jen jsem zpočátku musela pojmout opravdu 

velké množství materiálů, které objednává-

me, a přiznám se, že to pro mě lehké nebylo. 

Ovšem oproti mým „starším“ kolegyňkám, 

které toho mají na starost ještě víc, je to pro-

cházka růžovou zahradou .

Co se ti na signmakingu nejvíc líbí?

Barevnost! Tenhle obor se mi hrozně líbí kvůli 

možnostem, které nabízí. Většina lidí si tento 

pojem spojuje s reklamou. Já ho tak ale vůbec 

nevnímám. Od začátku v něm vidím možnosti 

využití v designu interiérů. Je úžasné zjistit, 

co všechno se dá dnes vytisknout a na jaké 

materiály – sklo, dlaždice, látky. Je to nepře-

berné množství barev a možností.

Martina Burešová 

Oddělení nákupu nepatří ve firmách k těm 

nejviditelnějším. Na jeho práci však závisí 

spokojenost zákazníků i ekonomické zdraví 

firmy. Práce vyžaduje pečlivost, důslednost 

a schopnost vyjednávat. Není divu, že tu 

pracují ženy.

Do HSW Signall jsi přišla z oboru zpracování 

databází. Co toto tajemné označení znamená?

V podstatě to je jakékoliv zpracovávání větší-

ho objemu dat. Konkrétně jsem byla zodpo-

vědná za vytváření databází pro nadnárodní 

firmy v oblasti prodeje rychloobrátkového 

zboží. Šlo o práci s velkým množstvím detailů, 

uzpůsobených pro konkrétní společnost, kte-

ré po správném vyskládání dávají odpovědi 

na mnoho otázek obchodu a marketingu. Prá-

ce to nebyla nezajímavá a v mnohém mi (jako 

spotřebiteli) otevřela oči, ale prostředí velké 

korporace mi zcela nevyhovovalo. Když jsem 

se dozvěděla o volné pozici v HSW, dlouho 

jsem neváhala .

Které komodity jsou tvůj chléb vezdejší?

Materiály pro digitální tisk: fólie, papíry, 

tapety a textil.

Co tě doposud v práci nejvíc „rozhodilo“ nebo 

pobavilo?

Jelikož jsem o signmakingu nevěděla praktic-

ky vůbec nic, tak mne zpočátku rozhazovalo 

vlastně všechno, co bylo spojené s nákupem 

materiálů , ale také absence tisíce tabulek 

a pravidel, nařízení a kontrol. Nejvíc mě asi 

baví kolegové, dobrá atmosféra je základ dob-

ré práce a ta na nákupu je. 

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Folk a alternativní 

rock, relaxační 

hudba, tradiční 

hudební nástroje 

všeho druhu.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Egypťan Sinuhet.

Nejoblíbenější jídlo: 

Losos.

Záliby: 

Historie, film, 

geocaching, 

pozorování denní/ 

/noční oblohy 

a fotografování 

rychle se 

pohybujících objektů 

s křídly.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

V kolika věcech se 

díváme, kam vlaje 

kouř, místo abychom 

se dívali, odkud vítr 

vane.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Kabelku Hermiony 

Grangerové, 

aktuálně rozečtenou 

knihu a didgeridoo, 

jelikož budu mít 

nejspíš dost času 

se na něj naučit 

pořádně hrát.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Swing a vlastně 

cokoliv, na co se dá 

tančit.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Tracyho tygr 

od Williama 

Saroyana.

Nejoblíbenější 

jídlo: Svíčková, 

hrášková polívčička 

s opečenými 

houstičkami a různé 

italské těstoviny.

Záliby: 

Hra na akordeon, 

háčkování, 

všemožné tvoření, 

historie.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Bojuj za to, v co věříš.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Harmoniku, svoji 

péřovou peřinu (ano, 

spím pod ní i v létě) 

a zpáteční jízdenku, 

letenku nebo lodní 

lístek.

je
kdo?

Kdo

Lucie Štěrbová
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předsTAvujeme 
dURST gRoUp

Nové logo, nové webové stránky a stále častěji používané označení Durst Group v oficiálních prohlášeních 

odrážejí vývoj organizační struktury předního světového výrobce velkoplošných digitálních tiskových 

technologií. Soustředění společnosti na perspektivní směry dává tomuto vývoji smysl nejenom 

ekonomický.

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

Skupina durst

V minulém čísle našeho časopisu jsme vám přiblížili projekt 

nové budovy centrály společnosti Durst Phototechnik 

v italském Brixenu. Šestipatrová budova vysoká 35 metrů se 

stane nejvyšší stavbou ve městě a v celém komplexu závodu 

najde práci 50 až 60 nových pracovníků. Nová budova 

Durstu stojí zhruba 800 metrů od domu, ve kterém trávil své 

vyhnanství  Karel Havlíček Borovský. 

dURST Už NESPOJUJE JENOM TYROLSKO
Společnost Durst se dlouho profilovala jako tyrolská firma, 

a proto vybudovala své závody nejen v Brixenu (Bressano-

ne) v Itálii v regionu Jižních Tyrol, ale i ve spolkové zemi 

Tyrolsko v Rakousku. Vazba mezi Brixenem a Lienzem tak 

má i symbolický význam. 

Z ekonomického a právního hlediska byla v Rakousku 

vytvořena dceřiná společnost pod názvem Durst Digital 

Technology GmbH, stejně jako v 11 zemích tří kontinentů 

tvoří zastoupení společnosti Durst samostatné hospodářské 

jednotky dceřiných společností. Ve světě má skupina Durst 

více než 500 zaměstnanců. 

V Brixenu sídlí kromě podnikového vedení i ústředí vý-

zkumu a vývoje, marketing, obchod a logistika. Je to však 

především hlavní výrobní závod průmyslových tiskových 

systémů.

Technologie pro grafický sektor a obalový průmysl se 

vyrábějí v závodě v Lienzi. Zde se také nachází výzkumné  

Sestavování 

tiskových hlav 

Durst

Vnitřní prostory 

jsou plné 

přirozeného světla

I v architektuře 

nové budovy 

se odráží 

posedlost firmy 

technologickými 

inovacemi

HSW patří již 17 let 
mezi vybrané partnery 
společnosti Durst.
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centrum pro inkoustovou technologii s více než 140 zaměst-

nanci.  

Obchodní aktivity kromě 11 dceřiných společností zajišťu-

je i síť vybraných partnerů, mezi něž již 17 let patří i naše 

společnost HSW Signall. Udržet se na špičce digitalizace 

v několika průmyslových oborech vyžaduje nejenom hodně 

úsilí v oblasti R&D, ale i manažerskou prozíravost a dobrý 

odhad.

PěT PRůMYSLOVýcH OBORů
Kromě nám všem velmi dobře známého velkoformátového 

tisku v oblasti vizuální komunikace je Durst světovým 

lídrem v oblasti potisku keramických obkladů, textilu a vl-

nité lepenky pro obalový průmysl. Špičkové pozice zaujímá 

značka i v oblasti digitální produkce etiket a v digitální 

výrobě dopravního značení.

Pro výrobce reklamy jsou nejbližší dva z těchto segmentů – 

potisk vlnité lepenky a textilu. Malé až střední série obalů 

a prodejní displeje z vlnité lepenky produkuje řada velko-

plošných tiskařů již dnes. K průmyslovému potisku vlnité 

lepenky lze nasadit tiskárny řady Delta 2500 / 2500 HS, 

jež zvládají za hodinu potisknout 111, respektive 190 archů 

lepenky o rozměrech 1220 × 2440 mm, především však single 

pass tiskárnu Delta SPC 130 s výkonem až 9350 m2/hod.

Textilní průmysl je digitalizován postupně již několik let. 

Objem takto potištěných látek je však stále poměrně malý. 

Změnit to může rozšíření většího počtu tiskáren Durst 

Alpha, které díky pigmentovým inkoustům vyvinutým spo-

lečností Durst dokážou snadno potiskovat i bavlnu. Výkon 

na úrovni 25 m2/min však využijí i firmy specializované 

na Soft Signage reklamu.

UdRžiTELNOST
V prohlášení o svém poslání společnost Durst uvádí: „Spe-

cializujeme se na vybrané trhy a usilujeme o vedoucí pozici 

v tržních segmentech, v nichž působíme. Naše snaha být 

jedničkou je založena na naší špičkové technologii a na na-

šem přístupu k individuálním potřebám zákazníka. Naším 

posláním je poskytovat zákazníkům řešení a systémy, které 

jim umožní vyrábět zboží vyšší kvality co nejefektivnějším 

způsobem a nacházet nové obchodní příležitosti. Zaručuje-

me spolehlivost, efektivitu výroby a údržbu našich produk-

tů tak, aby naši zákazníci mohli úspěšně fungovat na svých 

trzích. Přijímáme odpovědnost za cíle, úkoly, termíny a svá 

prohlášení.“

To je jasné vyjádření výrobce pro partnery z hlediska jejich 

podnikání. Durst si navíc stanovil za cíl dosáhnout co 

nejvyšší míru udržitelnosti. Intenzivně pracuje na rozvoji 

své Durst Water Technologie, snaží se prosadit ekologický 

tisk inkousty na vodní bázi ve všech oblastech, kde lze takto 

nahradit jiný typ inkoustů. 

SiLNé zÁzEMí
Durst je partnerem, který je svému zákazníkovi vždy 

nablízku. Kromě špičkových technologií pracuje na vývoji 

prostředí, které zvýší efektivitu provozu. K tomu slouží 

propracované systémy Durst Workflow pro různá odvětví, 

knihovny profilů a možnost neustálého vzdělávání v rámci 

programu Durst Academy. 

Možnost využít vzdálený přístup nebo spojení s technikem 

na Hot Line pomocí inteligentních brýlí a operativní řešení 

možných situací jsou jenom třešničkou na dortu. c

Pro Durst není 

udržitelný rozvoj 

a ochrana životního 

prostředí pouze 

prázdnou frází,  

svým ekologickým 

programem firma 

skutečně žije

Každý stroj pečlivě 

montuje dvojice 

techniků, kteří jsou 

odpovědní za jeho 

úplnou spolehlivost

Durst věnuje hodně 

energie vývoji 

inkoustů

Potisk textilu je 

oblastí, kde může 

digitalizace zcela 

změnit výrobní 

postupy

předsTAvujeme

dURST



medAILON 
SUŠ KEžMARoK

Vznik Strednej umeleckej školy uvítali mnohí výtvarne 

a umelecky vzdelaní pedagógovia, ktorí tu našli svoje pra-

covné uplatnenie, ale aj talentovaní žiaci zo širokého okolia. 

Okrem okolitých okresov aj z Liptova, Brezna, Svidníka 

či Humenného, a dokonca i zo zahraničia. Momentálne 

využíva možnosť internátneho ubytovania približne 20 

žiakov. „Počet žiakov v pracovných skupinách nie je veľký, 

takže máme priestor venovať sa im individuálne, a ak majú 

záujem, tak aj interdisciplinárne,“ vysvetľuje riaditeľka 

Marta Perignáthová. „Žiaci jednotlivých odborov vzáj-

omne spolupracujú a toto širšie vnímanie témy sa snažíme 

všemožne podporovať. Celkové previazanie praktických 

a odborných predmetov nám umožnilo zúčastniť sa veľmi 

prestížnych projektov. Z projektov spomeniem Kniežacia 

hrobka, Erasmus+, Moderna a tradícia, Vzdelávajme sa 

moderne, Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej 

mládeže v Novom Targu a ďalšie.“

KNiEžAciA HROBKA
V roku 2006 bola pri stavbe priemyselného parku v poprad-

skej mestskej časti Matejovce nájdená hrobka veľmoža 

z obdobia sťahovania národov. Pri výskume bolo zistené, že 

hrobka už bola v minulosti vykradnutá, tak ako to evidu-

jeme pri väčšine pamiatok tohto druhu. Zachoval sa však 

drevený mobiliár a samotná trámová stavba hrobky. SUŠ 

v Kežmarku spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV 

pri výrobe replík nábytku z hrobky. „Už v tej dobe poznali 

ľudia perodrážku a boli schopní vysústružiť plát stola s prie-

merom 93 cm,“ hovorí Marta Perignáthová. „My sme vyrobili 

model hrobu a predmetov, ktoré sa v hrobke našli, napr. dve 

SUŠ Kežmarok 
Pre toto jubilejné HSW info sme zámerne vybrali jednu z mladších umeleckých škôl, ktorá práve oslávila 

svoje okrúhle výročie – 20 rokov. Stredná umelecká škola v Kežmarku nadväzuje na tradíciu umeleckých 

remesiel v meste Kežmarok a jeho okolí a ďalej ju úspešne rozvíja. 

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

dizajn – Alžbeta 

Barbuščáková, 

figurálna 

kompozícia, 

4. ročník, 2016

Titulná strana: 

propagačné 

výtvarníctvo – 

Monika Lizáková, 

3. ročník,  2017

Fotografický 

dizajn – Radoslava 

Slodičáková, makro, 

4. ročník, 2016
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medAILON

STREdná UMELEcKá ŠKoLA KEžMARoK

Fotografický dizajn – Romana Okresová, portrét Dieťa, 4. ročník, 2016

Propagačné 

výtvarníctvo – 

Dária Dupčáková, 

návr na etiketu a 

obal vína, 2014

Konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo 

drevorezieb – Lôžko 

z modelu kniežacej 

hrobky

repliky posmrtného lôžka, viaceré modely stolov, repliky 

náradia vykrádačov hrobu či spoločenskej hry.“

ERASMUS+
V októbri tohto roku mali žiaci školy možnosť po tretíkrát 

absolvovať súvislú odbornú prax v zahraničí v rámci pro-

jektu Erasmus+ financovaného z fondov EÚ. Po predchád-

zajúcich v Španielsku a na Cypre boli tentoraz dve skupiny 

žiakov súbežne v Krakove a na Cypre. Aj to je spôsob, akým 

sa žiaci majú možnosť zdokonaliť, ale i prezentovať Sloven-

sko, ukázať, čo dokážu, aký potenciál sa v mladých ľuďoch 

ukrýva.

PROJEKTY A SúťAžE
Škola je organizátorom krajskej výtvarnej súťaže Moje (ne)

istoty. Filozofia súťaže je postavená na hľadaní a nachádza-

ní každodenných, ale aj životných istôt (neistôt). Stvárnenie 

tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, 

k dozrievaniu. Zúčastňujú sa jej žiaci základných škôl, 

základných umeleckých a stredných škôl. V predchádzajú-

com ročníku sa súťaže zúčastnili i školy partnerských miest 

mesta Kežmarok.

Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, plenérov, kde majú mož-

nosť ukázať svoje nadanie a zdokonaliť sa. Pedagógovia svoj 

potenciál venujú aj širokej verejnosti v rámci workshopov.

Práci s textilom a tvorbe čipiek sa prichádzajú už niekoľko 

rokov do nádherného prostredia Kežmarku učiť účastníci 

projektov zo zahraničia.

TRAdíciA A SúčASNOSť
Škola je akreditovaná aj v troch učebných odboroch – ume-

lecký rezbár, umelecký stolár a umelecký krajčír, ktoré však 

už niekoľko rokov neotvorila pre malý záujem. Škola teda 

stojí na remeselných tradíciách týchto odborov, ktoré vy-

tvárajú potrebným vybavením základy pre viaceré študijné 

odbory ukončené maturitou. Mladí talentovaní ľudia si 

môžu vyberať z umeleckých odborov: Propagačné výtvar-

níctvo, Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb, 

Fotografický dizajn i neumeleckého odboru Grafik tlačo-

vých médií. Od 1. 9. 2018 budú mať žiaci možnosť študovať aj 

animovanú tvorbu a obrazovú a zvukovú tvorbu zameranú 

na kameru, zvuk a strih.

PROJEKTY PRE žiVOT
„Zvládnutie remesla, umeleckej tvorivosti a zručností je 

základom budúceho úspechu našich absolventov,“ kon-

štatuje Marta Perignáthová. „Dôležitá je ale aj orientácia 

v praxi. Snažíme sa žiakov motivovať, aby dokázali pre svoje 

práce a návrhy nájsť sami reálneho klienta. Spolupracujeme 

s niekoľkými firmami v regióne, ktoré využívajú kreatív-

ny potenciál našich žiakov. Momentálne je to napríklad 

Tatrasvit, pre ktorý žiaci navrhujú dizajn kolekcií ponožiek 

v rámci vyhlásenej súťaže.“

Svoju tvorivosť žiaci preukazujú na výstavách či pri tvorbe 

návrhov a realizácii výzdoby, nástenných malieb v rôznych 

inštitúciách, ktoré školu oslovia so záujmom o práce žiakov.

Polovica absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých 

školách. Mnohí nachádzajú uplatnenie v reklamných 

agentúrach, fotoštúdiách, alebo samostatne tvoria. Veľký 

záujem je o absolventov prevažne z odboru konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo aj v zahraničí.

V škole žiaci tvoria nielen manuálne, ale pri práci využívajú 

počítačové programy, vzhľadom na to, že súčasná umelecká 

a dizajnérska tvorba sa bez nich nezaobíde. c

Fotografický dizajn – Zuzka Hudačeková, 3. ročník, 2013
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medAILON 
STREdná UMELEcKá ŠKoLA KEžMARoK

Propagačné výtvarnícktvo – Michal Kriššak,

3. ročník, 2013

Propagačné výtvarnícktvo – Lenka Gašpariková,

4. ročník, 2014

Propagačné výtvarnícktvo – Ivana Tothová,

3. ročník, 2013

Propagačné výtvarnícktvo – 

Zuzana Neupaerová, 

propagácia ľudových tradícií, 

4. ročník, 2017 – grafický 

motív a jeho použitie na 

darčekových predmetoch

Propagačné výtvarnícktvo – 

Veronika Belayová, figurálna 

kompozícia, 4. ročník, 2016  – 

sprava: prvé škice, hotová 

kompozícia a jej aplikácia 

v interiéri
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Propagačné výtvarnícktvo – Jozef Richvalský, 3. ročník, 2011 

Propagačné výtvarnícktvo – Matej Vernarský, časopis, 4. ročník, 2013 

medAILON

STREdná UMELEcKá ŠKoLA KEžMARoK

Propagačné výtvarnícktvo – Jaro Zagora,  4. ročník, 2011

Propagačné 

výtvarnícktvo – Kristína 

Zvalená, obal na hudobný 

nosič, 4. ročník, 2017

Umelecký krajčír – Nikola 

Mikleová, recykloodev - 

návrh a realizácia, 4. ročník, 

2013
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sOFTWARe 
onyx HUB

Software ONYX Hub je nejnovějším produktem rodiny programů ONYX SiteSolutions, do níž patří tiskové 

programy Onyx Thrive. 

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

ONYX Hub je nástroj pro sledování důležitých 

údajů v tiskovém provozu. Navigační panel je 

založený na internetovém prohlížeči a posky-

tuje data z celé sítě ve srozumitelné podobě. 

S nejnovějšími i historickými záznamy o spo-

třebě inkoustu a médií lze lépe porozumět 

nákladům, diagnostikovat špatnou efektivitu 

ve výrobě a maximalizovat ziskovost.

zVidiTELNěNí cELé SíTě
Vlastníci a výrobní manažeři provozů pro vel-

koformátový tisk potřebují nástroj, který by 

usnadnil řízení výroby a poskytoval informa-

ce o nákladech a produktivitě společnosti.

S programem ONYX Hub nyní získají uživa-

telé přehled o datech ze všech Onyx Thrive 

tiskových stanic ve své síti:

 c okamžité zobrazení celého výrobního pro-

středí s reálnými i historickými daty;

 c podrobnosti o úloze, které obsahují počet 

tisků, informaci o tiskárně, časové razítko, 

průvodku úlohy;  

 c spotřebu inkoustu a procento nevyužité 

plochy média;

 c navigační panel s jednoduchým ovládáním, 

založený na internetovém prohlížeči.

Licence programu ONYX Hub je uložena na síťovém hardwarovém klíči 

tiskového programu Onyx Thrive. Srdcem programu je aplikace ONYX 

získejte přehled 
s onyx Hub

Přehled o úlohách 

podle stanic (obr. 1)

Přehled o úlohách – 

historie (obr. 2)

Onyx Hub 

poskytuje 

informace 

o nákladech 

a produktivitě 

a ušetří manažerům 

tiskových  provozů  

spoustu času při 

anylýze dat a řízení 

výroby

1

2
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Licence programu 

ONYX Hub je 

uložena na síťovém 

hardwarovém klíči 

tiskového programu 

Onyx Thrive. 

Srdcem programu 

je aplikace ONYX 

Hub server, která 

se jednoduše 

nainstaluje 

na kterýkoli počítač 

v tiskovém provozu 

libovolné velikosti. 

Server shromažďuje 

data ze všech Onyx 

Thrive tiskových 

stanic v dané síti 

a zprostředkovává 

sdílení těchto dat 

v internetovém 

prohlížeči.

Přehled o spotřebě 

(obr. 3)

sOFTWARe

onyx HUB

zobrazit pomocí nastavení filtrů a několika 

kliknutími lze získat souhrnné přehledy dů-

ležitých dat. Navigační panel poskytne řadu 

informací:

 c přehledy skutečné spotřeby inkoustu a vy-

užití tiskového média;

 c přehledy informací o jakékoli úloze v rámci 

celé sítě;

 c zobrazení informací o aktuální produkci 

pro tiskovou úlohu, vybranou tiskárnu 

nebo tiskovou stanici;

 c historické a aktuální informace o vytiště-

ných úlohách;

 c identifikaci špatného využívání médií 

a množství odpadu ve výrobě.

KONEc OdHAdOVÁNí NÁKLAdů 
A ziSKOVOSTi
Používání ONYX Hub ukončí odhadování, 

kolik peněz vydělala ta která zakázka, a na zá-

kladě shromážděných cenných údajů z výroby 

usnadní správná obchodní rozhodnutí. c

Hub server, která se jednoduše nainstaluje na kterýkoli počítač v tisko-

vém provozu libovolné velikosti. Server shromažďuje data ze všech Onyx 

Thrive tiskových stanic v dané síti a zprostředkovává sdílení těchto dat 

v internetovém prohlížeči.

dYNAMicKé PřEHLEdY PROdUKcE
ONYX Hub poskytuje přehledy o aktuálních tiskových úlohách i o úlo-

hách, které již byly dokončeny. Požadované úlohy se dají jednoduše 

Print Data Platform

Web Service

Encrypted Database

Data Collector

3



TecHNOLOgIe 
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k dispozici tiskové rozlišení 1000 dpi, a ve Fine Art módu 

dokonce 1200 dpi. V produkčním módu poskytuje výkon 

více než 100 m2/hod. a u nejnáročnější grafiky může uživatel 

počítat s výkonem 24 m2/hod. Tiskárna umožňuje přímý po-

tisk desek, velmi přesný oboustranný potisk rolových médií 

a zajímavý efekt haptického tisku.

„Díky nové tiskárně můžeme nabízet produkty té nejvyšší 

kvality a rozšířit nabídku prosvětlovacích systémů pro 

textil,“ hodnotí Jiří Němec. „Po prvních týdnech provozu 

můžu konstatovat, že se nejen naplnila naše očekávání 

ohledně kvality tisku, ale že nám rovněž výrazně poklesl 

časový stres.“ c

průmyslový výkon 
v omezených prostorách

Mnoho firem řeší otázku, jak zvýšit svou výkonnost bez radikálních zásahů do stávajících prostor. Model 

tiskárny Durst Rho P10 160 je pro tyto případy tou správnou volbou. 

Tento stroj nezabere příliš mnoho místa a díky vysoké 

kvalitě tisku umožňuje realizovat na jedné tiskárně zakázky 

ve fotokvalitě i pro delší pohledovou vzdálenost.

„K hledání nového zařízení nás donutila rostoucí poptávka 

po tiscích,“ vysvětluje Jiří Němec, spolumajitel společnosti 

VVD-veletrhy-výstavy-design, spol. s r. o. „Zvýšený objem 

zakázek bychom se stávajícími technologiemi zvládli pouze 

při zavedení druhé směny. Umístění našeho provozu je 

pro nás strategické s ohledem na zákazníky, ale výkonnou 

tiskárnu s větší pracovní šířkou bychom do našich prostor 

již neměli kam postavit. Hledali jsme proto stroj, který by se 

k nám vešel a přinesl nám další možnosti rozvoje. Po pečli-

vém měření padla volba na sympatickou hybridní tiskárnu 

Durst Rho P10 160,“ dodává Jiří Němec.

UNiVERzÁLNí A „MALÁ“
Durst Rho P10 160 nabízí, pokud jde o kvalitu tisku a vše-

strannost, stejné výhody jako oblíbené modely Rho P10 

200/250. Minimální požadavky na prostor umožňují využít 

průmyslový potenciál UV technologie této špičkové značky 

i v poměrně malých prostorách. Uživatel má standardně 

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

Durst Rho P10 160 umožňuje 
realizovat zakázky 
ve fotokvalitě i pro delší 
pohledovou vzdálenost.

Firma VVD, spol. 

s r. o., vznikla 

v roce 1994 jako 

architektonické studio 

a produkční agentura 

se specializací 

na realizaci 

veletržních expozic. 

Nyní v jejím portfoliu 

naleznete řadu 

dalších produků 

od grafické přípravy 

přes plotrovou grafiku, 

velkoplošný digitální 

tisk až po výrobu 

3D reklamy. Její 

produkty se uplatňují 

prostřednictvím 

renomovaných 

výstavářských firem 

i na náročných trzích 

západní Evropy.
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předsTAvujeme
náSTRoJE yELLoTooLS

Pokud by existoval žebříček nejzajímavějších nožů pro signmakery, jsem si jistý, 

že na první příčce by se pravidelně umisťoval BodyGuard od Yellotools. 

Bodyguard, 
nezbytný 
doplněk 
signmakera
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Nejenže tento nůž zkrátil čas potřebný k jednomu riskant-

nímu úkonu, ale umožnil také změnu některých pracovních 

postupů. Většina signmakerů okamžitě ví, o jaký typ nože 

jde, přesto si zopakujme, k čemu je určen.

Při aplikaci velkých archů samolepicí fólie často není dobré 

lepit od okraje, je vhodnější začít od středu fólie nebo od vy-

braného místa (u auta například tam, kde je rovná plocha). 

Při tomto způsobu lepení je nutné vystřihnout v daném 

místě podkladový papír bez porušení fólie. To se vždy dělalo 

pomocí nůžek, jejichž špička se vložila mezi podkladový 

papír a fólii a opatrně se prostřihl pouze papír. To však tr-

valo dlouho, hrot nůžek poškozoval fólii a při střihání se na 

Ukázky fungování 

nástroje BodyGuard 

s jedním a se dvěma 

noži

Cenový rozdíl mezi 

kovovou a teflonovou 

variantou je poměrně 

značný, při častém 

použití má teflon 

vyšší životnost

lepidlo chytaly kousky papíru. To vše BodyGuard odstranil 

a celou operaci mnohonásobně zrychlil.

BOdYgUARd TWiN
Nedávno se u Yellotools objevila další vylepšení tohoto nože. 

První novinkou je jeho potažení teflonem, takže nůž mezi 

papírem a lepidlem lépe klouže. Druhou novinkou je tzv. 

dvounožový BodyGuard TWIN, prořezávající papír zároveň 

na dvou místech vzdálených čtyři centimetry. Tím vznikne 

pravidelný proužek fólie s odhaleným lepidlem, který 

umožní přichytit fólii, kdekoli je třeba. Obrovskou výhodou 

dvounožového typu je, že proužek podkladového papíru 

je možné snadno vystřihnout na již zaměřené a umístěné 

fólii. Na odhalené lepidlo se tak nedostanou nečistoty, jak je 

obvyklé při tradičním způsobu lepení. 

Nástroje Yellotools jsou velmi kvalitní, vyrábějí se ručně 

v Německu, a tak nepatří mezi levné pomůcky. Investice 

vložená do takto kvalitních nástrojů se však může vyplatit 

již u první zakázky. c

Investice vložená 
do kvalitního nástroje 
se může vrátit již 
u první zakázky.



28 HSWINFO ÚNOR 2018

ReceNZe 
SAMoopRAvná fóLiE

Vzorky jsem sice dostal již v září 2017, ale má počáteční 

nedůvěra způsobila, že jsem se k otestování fólie přiměl až 

po několika měsících. 

Výsledky mých testů mě doslova šokovaly. Najdete je v této 

recenzi a jsem si jistý, že jimi budete překvapeni stejně 

jako já.

POdMíNKY TESTU
Dodané vzorky byly lesklé černé barvy (na ní jsou škrábance 

nejvíce patrné). Vzhledem k tomu, že primárně jde o mate-

riál na auta, použil jsem pro srovnání velmi kvalitní fólii 

MACtac TunningFilm TF 700, určenou k celopolepům aut, 

a to rovněž v lesklé černé barvě. 

Obě fólie jsem nalepil těsně vedle sebe na hliníkovou desku, 

aby byly dobře vidět rozdíly v hladkosti povrchu. Na testy 

odolnosti jsem si připravil hrubý hadr, plastovou stěrku, 

filcovou stěrku a jako nejsilnější kalibr také houbičku na ná-

dobí s hrubou zadní stranou, která snadno poškrábe i velmi 

kvalitní vypalovaný lak.

SAMOTNé TESTOVÁNí
Žádným z připravených testovacích materiálů, ani hru-

bou stranou houby na nádobí, jsem samozacelovací fólii 

nedokázal podřít.  Při silném přitlačení se sice skutečně 

trochu poškrábala, jenže potom se jako zázrakem začala 

zacelovat a všechna poškození zmizela. Pokud jsem chtěl 

zacelování urychlit, stačilo fólii trochu nahřát fénem či 

horkovzdušnou pistolí, jak to doporučuje firma MACtac. Já 

jsem však měl problém přesně opačný. Poškození materiálu 

jsem si totiž potřeboval vyfotit, jenže to moc nešlo, protože 

škrábance mizely dříve, než jsem stačil zmáčknout spoušť 

fotoaparátu… Abych dokázal materiál vůbec poškodit, musel 

jsem vzít drátěný kartáč na odstraňování rzi. I po „peelingu“ 

drátěným kartáčem však fólie zůstala lesklá, jen některé 

nejhlubší rýhy již nezmizely samy a bylo nutné ji trochu 

zahřát. Dlužno dodat, že testovací vzorek druhého typu fólie 

byl touto dobou zcela zničený. Fólie byla úplně matná, se 

spoustou různých rýh, a dokonce z ní již začaly odpadávat 

drobné částečky. 

Když jsem z firmy MACtac dostal vzorky nového typu fólie k polepu aut, na níž se údajně samy opraví 

vzniklé škrábance, příliš jsem tomu nevěřil. Z vlastní dlouholeté praxe vím, že fólie se při lepení poškrábe 

i pouhým přejížděním měkkou filcovou stěrkou, a nedokázal jsem si představit, jak by asi mohly škrábance 

samy zmizet, aniž by se změnil charakter fólie!

Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Recenze 
samoopravné 
fólie na auta
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ReceNZe

SAMoopRAvná fóLiE

Na obrázcích vidíte vždy na levé straně nej-

lepší tunnigovou fólii a na druhé testovanou 

novinku, samoopravnou fólii. Obě využívají 

stejné bubblefree lepidlo a obě byly původně 

stejně lesklé.

1. Počátek testu – obě fólie byly nalepeny 

na hliníkovou desku filcovou stěrkou 

2. Již samotné lepení filcovou stěrkou způso-

bilo na běžné fólii jemné škrábance (zvětšeno)

3. Ukázka povrchu po opakovaném přejíždě-

ní stěrkou a čištění hrubým hadrem. Na běžné 

fólii již jsou škrábance patrné i z větší dálky, 

samopravitelná fólie je naprosto v pořádku.

4. Následuje těžký kalibr, hrubá strana 

houby na mytí nádobí, která poškodí i vypalo-

vaný lak. Až zde začínají být vidět škrábance 

na obou vzorcích…

5. …po pár minutách však škrábance na pra-

vém vzorku mizí

6. Vzhledem k tomu, že zatím vydržela samo-

opravná fólie vše, nastupuje hrubý drátěný 

kartáč

7. Po poškození drátěným kartáčem je levý 

vzorek již zcela zničený, na pravém vzorku 

jsou patrné škrábance…

8. Poslední foto po zahřátí vzorků. Samo-

opravná fólie je téměř v pořádku, z desítek 

hlubokých rýh zůstalo jen několik skoro 

neznatelných stop. Běžná fólie byla zničena. c

Odletující kamínky a poškrábaný 

(celo)polep vozu dokážou jeho 

majitele pěkně potrápit. Nová fólie 

MACtac vzbuzuje naději, že by 

grafika na autě mohla vydržet déle 

v perfektním stavu.

1

3

5

7

2

4

6

8
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ROzděLENí POdLE zAKÁzEK 
Kromě tapet lze s pomocí aplikace pohodlně navrhovat 

plakáty, reklamní displeje, bannery a obrazy. Tento segment 

mohou využít jak samotní tiskaři, tak i jejich zákazníci. 

Pro uživatele tiskáren HP Latex je dnes k dispozici aplikace 

HP Graphics suite, kterou tvoří dvě podskupiny: HP WallArt 

Hp graphics Suite
Společně s vývojem latexové technologie přinesla společnost HP také pozoruhodný nástroj podpory 

uživatelů. Aplikace HP WallArt umožnila nejen jim, ale i jejich zákazníkům vytvořit snadno vlastní 

grafický design i rozvržení celé zakázky. Nyní je vše ještě propracovanější.

Prvotní nadšení z možnosti vytvářet projekty individuálně 

dekorovaných tapet vytvořilo základy, na nichž stojí HP 

WallArt dodnes. Spolupráce s fotobankou Fotolia a společ-

ností Pattern Design, která se specializuje na vektorovou 

grafiku, návrhy designu ještě více usnadňuje. Proč ale 

nevyužít fungující principy i na další oblasti?

david Mankovický| produktový manažer | david.mankovicky@hsw.cz

Zde vidíte 

obrazovku počítače 

při výběru motivu 

do dětského pokoje

Takto mohou 

vypadat tři stěny 

dětského pokojíčku 

malého milovníka 

safari
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Suite a HP Signage Suite. To vše je součástí 

cloudového řešení HP Applications Center, 

jež nabízí přístup k dekorativním aplikacím. 

Tento nástroj je snadno integrovatelný do 

webových stránek uživatele tiskárny. Umožní 

mu vytvořit kanál zakázek web-to-print, efek-

tivně je spravovat a automaticky generovat 

spolehlivé tiskové PDF soubory.

JE SNAdNé BýT ORigiNÁLNí
Uživatelé mají díky HP Applications Center 

přístup k více než 26 milionům profesionál-

ních snímků a návrhů od společnosti Fotolia 

a dalším desetitisícům motivů od Pattern 

Design. S motivy lze dále pracovat, zvětšovat 

je, zmenšovat, opakovat, zrcadlit a u vektoro-

vé grafiky i snadno měnit barevnost.

To vše dokáže v tomto prostředí nejen profesi-

onální grafik, ale i zručný koncový zákazník, 

který tak tiskaři zašle společně s objednávkou 

již hotová tisková data ve zkontrolovaném 

PDF souboru. 

HP WALLART SUiTE
Tento nástroj je určen speciálně pro navrho-

vání tapet. Do návrhového prostředí vložíte 

rozměry místnosti, spolu s výklenky, okny, 

dveřmi a základními prvky nábytku. Celé 

prostředí je intuitivní a nabízí jednoduché 

postupy, které jsou dobře promyšleny a zabra-

ňují chybám při návrhu.

Vytvořený model místnosti pak můžete podle 

svého gusta dekorovat. Vše nejlépe pochopíte 

podle obrázků.

V rámci HP WallArt Suite můžete rovněž na-

vrhovat plakáty, obrazy do vypínacích rámů, 

dekorační samolepky nebo polštáře. c

TecHNOLOgIe

Hp ApLiKAcE pRo TvoRBU dESignU

S pomocí HP 

WallArt Suite 

navrhnete 

podle svého 

gusta dekorační 

samolepku...

...plakát...

...nebo celoplošnou 

tapetu

Nemusíte přemýšlet, 

kolik místa přidat 

pro zavedení 

do Roll-Upu, HP 

Signage Suite to ví

Dostupné jsou 

i vekorové grafiky

Ať už navrhujete 

auta, tapety, plakáty, 

nebo prezentační 

systémy,  aplikace 

HP Graphics Suite 

vám práci zpříjemní 

a zjednoduší

Aplikaci mohou 
využít jak samotní 
tiskaři, tak i jejich 
zákazníci.



INTeRIéROvÝ desIgN 
TiSK S pLASTicKýM EfEKTEM

32  HSWINFO ÚNOR 2018       

Nizozemská společnost Big Impact se speci-

alizuje na velkoformátový a interiérový tisk 

a její produkty dokazují, že digitální tisk může 

přinést i dotykový zážitek – revoluční 2.5D 

haptický tisk.

PRVNí RHO 512R PLUS
„Když mi v Durstu ukázali na konci roku 2015 

vzorek haptického tisku, hned jsem v tom uvi-

děl obrovský potenciál,“ řekl Marc Schoenma-

kers, ředitel společnosti Big Impact. „Dalších 

18 měsíců jsme se věnovali pokusům a dolaďo-

vání. Následně jsme se stali první společností 

na světě, kde byla nainstalována tiskárna 

Durst Rho 512R Plus pro komerční využití.“ 

Možnosti haptického tisku znamenají revoluci 

v mnoha oborech, ale ve společnosti Big Im-

pact od začátku viděli neuvěřitelné možnosti 

právě ve světě interiérového designu.

VLASTNí zNAčKA
Označení Haptic 2.5D Textural Printing je odborný název pro struktu-

rovaný tisk rozpoznatelný hmatem. Nastavuje nový standard v designu 

a umožňuje doplnit grafiku o pravidelnou i nepravidelnou strukturu. 

Výrobě digitálně tištěných tapet s využitím HP latexové technologie je věnováno hodně publicity. Musíme 

však také upozornit na skvělé výsledky, jichž v této oblasti dosahují uživatelé tiskáren Durst. A nejde jen 

o vizuální dojem, s nejnovějšími tiskárnami přicházejí i haptické efekty. 

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

Kouzla 
s haptickými 
tapetami

Ukázky 

realizovaných 

projektů Big Impact

Tapety z produkce 

americké 

společnosti Astek



HSWINFO ÚNOR 2018       33

INTeRIéROvÝ desIgN

TiSK S pLASTicKýM EfEKTEM

Expozice 

společnosti Big 

Impact s ukázkami 

2.5D tisku

Ředitel společnosti 

Big Impact Marc 

Schoenmakers 

s oceněním za 

pozoruhodné 

technické řešení

Použití tapet 

v hotelu od 

společnosti Walker 

Greenbank, která se 

zabývá zařizováním 

luxusních interiérů

„Vylepšení technologie tisku nám umožňuje pracovat s využitím plného 

výkonu a barevného prostoru tiskárny, a navíc přináší opravdový wow 

efekt,“ neskrývá nadšení Marc Schoenmakers. „Haptický tisk vytváří 

efekty slepotisku, které nejenom vidíte, ale i cítíte konečky prstů.“ Desig-

nér podle Marka Schoenmakerse není omezen strukturou média, volně 

pracuje s opakovanými motivy nebo zdůrazňuje zvolenou strukturu. Jak 

tvrdí, je to skutečně úžasné. „Náš design označujeme jako yournique,  slov-

ní hříčkou  složenou ze slov your a unique, která vystihuje, že pro každého 

dokážeme navrhnout  unikátní interiér,“ je přesvědčen Schoenmakers.

OcENěNí NA MOOd 2017
Na veletrhu Meet only Original Design, který se konal 11.–13. září 2017 

v Bruselu, získala společnost Big Impact za svůj 2.5D tisk prestižní oceně-

ní Blue Drop Award 2017 v kategorii Pozoruhodná technika. V oficiálním 

zdůvodnění se píše: „Ne 2D, nikoliv 3D, ale 2.5D tisk. Porota byla nadše-

ná touto světovou premiérou a začátkem nové éry tisku pro výzdobu 

interiérů.“

SKVěLé PROJEKTY
Nadšení odborné veřejnosti na veletrhu bylo pochopitelné. Musíme si 

uvědomit, že za společností Big Impact je vidět množství skvělé práce. 

Na začátku tohoto roku přišla firma na trh s projektem udržitelnosti 

aplikace tapet. Ekologický rozměr jejich Walltex Biovate tapet oslovil 

společnost Radisson, která svěřila týmu Big 

Impact výzdobu několika hotelů sítě Radisson 

Blu a Radissson RED. S technologií 2.5D tisku 

si vyhráli zase v interiérech hotelu Mainport 

v Rotterdamu. Autorem designu byl Feran 

Thomassen, který si zvolil pro každé poschodí 

téma jiného kontinentu a pro každý pokoj 

navrhl originální dekor. Celkem se jednalo 

o 7000 m2 tapet.

HAPTicKý TiSK z USA
Dalším uživatelem tiskárny Durst Rho 512R 

Plus s haptickým tiskem pro interiérové de-

korace, a zejména tapety je společnost Astek 

z Kalifornie sídlící nedaleko Los Angeles. 

Spolupracuje s desítkami designérů, kteří pro 

klienty navrhují originální tapety. I v tomto 

případě otevírá využití haptického efektu 

firmě zcela nové možnosti. c
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mená, že … jednoduše pokračujete v tisku bez proplachování 

a měření profilů … Týká se inkoustů pro tiskárny Roland®, 

Mutoh® a Mimaki®“. Proti těmto superlativům jde má vlastní 

zkušenost – a věřím, že i vaše. Setkávám se s tím, že zajištění 

barevné konzistence dělá problém i u originálních inkoustů 

stejného výrobce, stejného typu a ve stejné tiskárně. Prav-

děpodobnost úkazu, že se objeví magický inkoust , který 

nahradí inkoust pro všechny uvedené tiskárny a všechy 

ripy a zachová stejnou barevnost u všech profilů, hraničí se 

zázrakem. Když vezmete v úvahu, že cena tohoto „prémiové-

ho“ produktu malé firmy z Litvy nebo Běloruska je zhruba 

poloviční ve srovnání s originály, ponechávám hodnocení 

věrohodnosti uvedených tvrzení na vaší úvaze. 

dRAHÁ LÁcE
Obecně mi podobné popisy vadí kvůli tomu, že na trhu 

potom vzniká chaos. Velcí výrobci, kteří musí konkurovat 

podobným „superproduktům“, se také snaží snížit své ceny 

a obávám se, že potom je to někdy i na úkor kvality. Nechtěl 

Alternativní 
inkousty – zázraky 
se dějí jen na 
papíře

V minulem čísle jsem v úvodním editorialu psal o tom, jak se vyhýbám produktům, které jsou označeny 

superlativy. Mám tu špatnou zkušenost, že o co více superlativů obsahuje popis produktu, o to méně je sám 

produkt kvalitní. I když se text týkal potravin, myslím, že to platí i v signmakingu.

Aktuálně mě zaujal popis alternativních inkoustů na webu 

dodavatele s názvem evokujícím švýcarskou kvalitu. Cituji 

z popisu produktu: „Nový rychleschnoucí, nezapáchající 

inkoust prémiové kvality … inkoust je Plug & Play, což zna-

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

Rizika 

alternativních 

inkoustů nejsou 

jen v barevnosti. 

Obvyklým 

problémem je 

třeba naleptávání 

inkoustových cest, 

které se projeví až po 

delší době. Výjimkou 

nejsou ani masivní 

úniky inkoustu.
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bych, aby to s inkousty dopadlo stejně jako s palmovým 

olejem v potravinách. Nekvalitní palmový olej dovážený 

přes půl světa najdete úplně ve všem, protože stojí pouze 

polovinu ceny nutričně kvalitnějšího řepkového oleje 

vyráběného u nás. A náš řepkový olej místo na vaření 

používáme do nafty, čímž zhoršujeme její kvalitu a životnost 

automobilu. V potravinách ho pak nahradíme právě levným 

palmovým olejem z Indonésie a k němu užíváme drahé po-

travinové doplňky (např. Omega 3 kyseliny), abychom jeho 

špatné složení kompenzovali. A co se stane s naftou, která 

se díky řepnému oleji uspoří? No ta se přece spálí v lodích 

a kamionech, které superlevný palmový olej dovážejí… 

Jinými slovy – nedomyšlený ekologický projekt ve výsledku 

přináší méně kvalitní potraviny a mnohem větší ničení 

životního prostředí.

OLEJE i iNKOUSTY
Problém je v tom, že některé chyby se velmi obtížně na-

pravují a některé změny jsou dokonce nevratné. Negativní 

následky používání palmového oleje na zdraví lidí jsou sice 

(zatím!) poměrně malé, ale jen v Evropě se to týká stovek 

milionů lidí. Přitom všechny evropské rostlinné oleje jsou 

zdravější než palmový. Stejné je to i u inkoustů. Za těch 25 

let, co pracuji v reklamě, jsem nepoznal alternativní inkoust, 

který by byl lepší než originál. Sice nejsem proti alternati-

vám, prodáváme je také, jen bychom k nim měli přistupovat 

trochu realističtěji než úřady EU k olejům v naftě. Fyzikální 

zákony sice mluví o tom, že ve vesmíru vše směřuje k chao-

su (přesněji k neuspořádanému stavu), ale myslím, že nestojí 

za to s tím spěchat. c

Zajištění barevné 
konzistence dělá někdy 
problém i u originálních 
inkoustů.

FejeTON

ALTERnATivy

Na jaře roku 2014 

uvedla firma 

tiskárnu HP Latex 

360 s modulem 

automatického 

generování profilů. 

Díky němu lze 

profily vytvářet 

jednoduše 

a spolehlivě 

a ve výsledku 

dosahovat 

vysoké barevné 

konzistence.

Barevnost je závislá 

i na zvoleném rastru 

Pralesy plné 

rostinných 

a živočišných 

druhů nahradily 

nekonečné plantáže 

palmy olejné
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kRáTce 
novinKy

inkousty durst 
s certifikací pro 
ekologické textilie 

Společnost Durst obdržela certifikaci 

GOTS ve verzi 5.0 pro svůj nový reaktivní 

inkoustový systém Alpha Ink R HD. Certi-

fikace podle globální normy pro ekologické 

textilie (GOTS) podléhá nejnáročnějšímu 

schvalování. Platí pro celý výrobní řetězec 

a spotřebiteli je uznávaná jako spolehlivý 

standard kvality. 

Výrobci textilu a oděvů, kteří chtějí deklaro-

vat svůj udržitelný ekologický přístup, musí 

do 12 měsíců od března 2017 zavést do výroby 

zpřísněná kritéria verze normy 5.0. 

Nové pokyny se týkají oděvů a jiných textil-

ních výrobků sestávajících nejméně ze 70 % 

certifikovaných organických vláken. Všechny 

použité chemikálie, včetně barviv a pomoc-

ných látek, musí splňovat stanovená kritéria 

z hlediska životního prostředí a toxikologie. 

Textilie vyrobené podle pokynů GOTS 5.0 

dávají spotřebitelům potřebnou záruku, že 

jde o udržitelné výrobky, které byly vyrobeny 

za sociálně přijatelných podmínek.

Společnost Durst je jedním z prvních výrobců 

inkoustových tiskových systémů, kteří nabí-

zejí systém reaktivního inkoustu s certifikací 

GOTS 5.0 pro digitální výrobu bytového tex-

tilu, oděvů, doplňků a čalounění. Nově vytvo-

řený inkoust Alpha Ink R HD snižuje spotřebu 

inkoustu o zhruba 30 % oproti stávajícímu 

systému reaktivních inkoustů Durst. c

Obliba mobilních prezentačních systémů 

ve výstavnictví motivuje jejich konstrukté-

ry k mnoha vylepšením. Švédský výrobce 

špičkových prezentačních systémů Expolinc 

umožňuje vystavovatelům vytvořit dokona-

lý výstavní prostor včetně zázemí.

Pro oblíbený systém Expolinc Pop Up Mag-

netic jsou k dispozici mnohá vylepšení. Díky 

propojovacímu profilu může uživatel bez po-

užití nástrojů spojit několik systémů i v úhlu 

90 ° a vytvořit za několik desítek minut celou 

výstavní expozici. 

Novinkou je profil sloužící k umístění závěsu, 

jenž oddělí výstavní plochu a zázemí vystavo-

vatelů. Ze dvou kufrů určených k transportu 

stěny Pop Up Magnetic se dá složit robustní 

pult. Mobilní vysoký stolek se vejde do tašky 

přes rameno, a tak jich s sebou z auta zvládne-

te vzít klidně i několik.

Nejdůležitější novinkou jsou však prosvětlené 

vitríny, které ochrání vystavené předměty 

sklem. Systém Expolinc Pop Up Magnetic 

skvěle poslouží k vytvoření stylové, plně 

funkční mobilní výstavní expozice. c

výstavní stánek 
během chvilky 
s pop Up Magnetic

Pure Digital je nový veletrh, který si klade 

za cíl propojit inovační potenciál digitální-

ho tisku s kreativním průmyslem. Veletrh 

se uskuteční v termínu 17.–19. dubna 2018 

v Amsterdamu. c

Značka Summa je již více než 30 let synony-

mem vysoce kvalitních řezacích plotrů. Firma 

má silnou pozici v Evropě a Severní Americe. 

Nyní posiluje své působení v regionu Asie 

a Tichomoří.

Šéfem operací firmy v tomto regionu byl 

jmenován Jean-Pierre De Moor. Žije a pracuje 

v Singapuru od roku 1998 a 15 let byl viceprezi-

dentem společnosti Esko pro Asii, Tichomoří 

a Japonsko. Jeho úkolem je rozšířit prodejní 

síť a najít stabilní partnery v jednotlivých 

zemích regionu. c

o vaši přízeň usiluje 
nový veletrh

Summa posiluje svou 
přítomnost v regionu 
Asie a Tichomoří 
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kRáTce

novinKy

zlato a stříbro 
nejen o vánocích

Buďte efektivnější 
a produktivnější 
s novou verzí  zcc

Úspěšná rodina materiálů pro snadnou 

a rychlou aplikaci Neschen Solvoprint Easy 

Dot se rozrostla o další dva členy. Společnost 

Neschen přišla s dvojicí atraktivních fólií 

ve stříbrné a zlaté barvě, které umocní slav-

nostní atmosféru, kdekoli je to potřeba. 

Oba materiály jsou ideální pro řezanou grafi-

ku. Byly určeny především pro předvánoční 

období, ale k dispozici budou po celý rok. 

V květnu loňského roku Neschen optimalizo-

val základní strukturu filmů Easy Dot. Nová 

generace fólií se vyznačuje především vyšší 

hustotou barvy, což vede k jasnějšímu vzhledu 

a obzvláště vysokému stupni bělosti. Tyto 100 

μm PVC fólie jsou vybaveny speciálně struk-

turovaným lepidlem z produkce společnosti 

Neschen. Mezi body lepidla jsou vzduchové 

kanálky, díky kterým dokáže i nezkušený 

aplikátor nainstalovat fólii bezchybně. Gra-

fiku lze odlepit a přemístit a případné zbytky 

lepidla se dají snadno odstranit. 

Všechny fólie Solvoprint Easy Dot mohou 

být potištěny (eco)solventními, latexovými 

a UV inkousty. Nové fólie jsou nyní k dispozici 

v rolích o šířce 137,2 cm s návinem 30 m. c

V době uzávěrky tohoto čísla HSW infa vydala 

společnost Zünd informaci o uvedení nové 

verze 3.0 svého komplexního software Zünd 

Cut Center (ZCC). Nabízí další vylepšené 

registrační metody pro ještě vyšší produktivi-

tu, stejně jako přidanou funkci Dashboard pro 

prohlížeče, založenou na vzdáleném přístupu 

ke všem výkonovým a výrobním datům. 

Podrobnosti přineseme v příštím čísle. c

Týden povědomí 
o zdravotním 
postižení

Francouzské technické lyceum Eugena 

Hénaffa z pařížského předměstí Bagnolete 

se přihlásilo do soutěže MACtac Creative 

Awards a získalo zlatou medaili. 

V rámci týdne povědomí o zdravotním posti-

žení vypracovali studenti pomocí samolepicí 

bílé a černé fólie Macal 8900 PRO sérii grafik, 

které upozorňují na jednotlivé handicapy.

Řezanou grafikou tak studenti přispěli 

k pochopení různých typů poruch vnímání. 

Na poruchy zraku upozornil například plakát 

s písmem pro nevidomé, na dyslexii zase 

motiv s textem, ve kterém chyběla písmena 

a slova byla přeházená. Duplikovaný text 

připomněl duševní nemoci. Studenti se pocvi-

čili v práci s řezanou grafikou a její aplikací 

a zároveň přispěli ke zviditelnění problémů 

lidí se zdravotním handicapem. c



Představujeme třímetrový model HP latexové tiskárny HP Latex 1500 k tisku velkoformátových aplikací. Vysoký výkon, 

excelentní kvalita a odolnost tisku, rychlé schnutí, t iskové výstupy bez zápachu, přátelské k životnímu prostředí.

základní parametry
Potisk široké řady médií včetně textilu

Potisknutelná šířka 320 cm 

Robustní odvíječ pro role do 160 kg s průměrem do 30 cm

Latexové inkousty 3. generace v pětilitrových zásobnících

Rychlost tisku aplikací do interiéru/exteriéru 45/74 m2/h

Užitečné inovace
Ink collector k potisku textilu bez podkladového lineru

Roll-to-freefall optimalizuje workflow, zvyšuje produktivitu a efektivitu

Media saver šetří potiskovaný materiál a usnadňuje jeho zavedení

Double-sided Day/Night Kit k potisku oboustranných prosvětlených aplikací

Světelný maják k signalizaci stavu tiskárny, automatická údržba

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

HSW Signall,
váš spolehlivý průvodce 
světem technologií HP Latex

...víme jak
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