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Představujeme produkční 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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Když jsem v roce 1997 začínal se společností Signall pro-

dávat technologie a materiály pro digitální tisk, bylo to 

jen  několik desítek položek. Tehdy všem stačilo okouzlení 

velkoformátovým digitálním tiskem.  V dalších letech jsme 

přidávali nové stroje a  materiály a možnosti velkoformá-

tového tisku se rychle rozšiřovaly. Revolučním skokem byl 

především příchod technologie UV vytvrditelného tisku, 

kdy se k rolovým tiskovým materiálům přidaly i desky.

Naplnění našeho motta „…víme jak…“ najednou vyžadovalo 

také dobrou znalost a velký sortiment deskových materiálů. 

Proto jsme začali rozvíjet své know-how i tímto směrem. 

Deskové materiály však mají svá specifika, a tak jsme v roce 

2015 přivítali vstup nového vlastníka, skupinu Vink Hol-

dings, která patří celosvětově mezi dominantní dodavatele 

deskových materiálů. Vink Holding však již na českém 

trhu několik let zastupovala společnost Vink plasty, která 

zůstala stejně jako HSW Signall samostatným subjektem. 

To znamenalo, že si obě firmy navzájem konkurovaly 

a očekávaná synergie v podobě výborných zkušeností Vink 

Plasty s deskovými materiály a špičkového technologického 

a tiskového know-how firmy HSW Signall se nekonala. Nyní 

konečně přichází změna v podobě sloučení aktivit obou 

firem. Po tomto spojení nabídneme svým zákazníkům bez-

konkurenční sortiment umocněný rozsáhlými zkušenostmi 

a znalostmi toho nejlepšího z obou světů. Prosím přijměte 

tento editorial jako pozvánku na výstavu Reklama Polygraf 

2018, kde se s vámi potkáme již jako jeden tým.

Společně Vám nabídneme víc. 

Marek Angelis 
ředitel HSW Signall
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TEcHNOlOgIE 
zAřízEní pRO fInISHIng

Možnost formátování 

textilu na řezačkách 

XLD potěšila 

výrobce grafiky 

do prosvětlených 

panelů

Jedna řezačka XLD 

320 HS si za chvíli 

poradí s produkcí 

několika tiskáren 

Při uvedení nového výrobku většinou očekáváme, že bude o něco modernější a inovativnější než ten 

předcházející. Někdy však dojde k tomu, že je pro řadu zákazníků menší výbava vhodnější. Tak to bylo 

i s novou řezačkou Fotoba XLE 170, kterou vidíte na obrázku vpravo nahoře.

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

Řada XL je technologickou špičkou v nabídce automatických 

řezaček značky Fotoba. Při výrobě reklamních aplikací, kde 

je potřeba formátovat širokou škálu médií, mají „foto“ řezač-

ky řady Digitrim, případně WR částečně omezené využití. 

Model XLD 170 přinesl v roce 2012 řešení pro signmaking 

v podobě vysokého výkonu, robustní konstrukce a bezob-

služného provozu. Stal se základem nové řady XL. Pro ty, 

kdo potřebovali ještě vyšší rychlost, byl vyvinut model High 

Speed, který maximální rychlost standardní verze téměř 

zdvojnásobuje. 

Narůstající výkonnost produkčních tiskáren přinesla potře-

bu formátovat role o šířce 3,2 metru – tady se uplatní model 

XLD 320 HS. Specializaci na tapety a maximální přesnost 

řezu nabízí zase model XLD 170 WP (Wallpaper). Všestran-

nost řady XLD se zvýšila loňského roku, kdy řezačkám 

přibyla funkce pro pravoúhlé formátování textilu.

S rostoucí výbavou samozřejmě roste i cena, takže firmy, 

které potřebují spolehlivě formátovat běžné zakázky 

na standardních médiích, požadovaly výkonný a spolehlivý 

stroj za dostupnou cenu. Výsledkem je model XLE 170, který 

nemá výbavu pro formátování textilu ani automatickou 

korekci řezu ve směru osy x. Na výkonu však nic neztratil.

PROč SI POřídIt ZROVNA FOtObU?
Jedna řezačka zvládne naformátovat tisky z několika 

tiskáren s úžasnou precizností a rychlostí. Je vhodným 

doplňkem ke stolním plotrům, kterým ušetří formátování 

pravoúhlých tisků na flexibilních médiích, a tak zvýší jejich 

kapacitu pro jiné zakázky. 

Úspěch značky Fotoba vychází ze schopnosti naslouchat 

konkrétním potřebám stávajících či potenciálních zákazní-

ků a rychle na ně reagovat. c

Přehled řezaček Fotoba XL

Model Max. šířka řezu (cm) Min. šířka řezu  (cm) Přesnost řezu x/y Max. rychlost řezu m/min

XLD 170 170 28 ±± 1 mm/ ± 1 mm 18

XLD 17 HS 170 28 ± 1 mm/ ± 1 mm 34

XLD 170 WP 170 28 ± 1 mm/ ± 0,068 mm 18

XLE 170 170 28 ± 1 mm/ ± 1 mm 18

XLD 320 HS 320 50 ± 1 mm/ ± 1 mm 34

novinka 
v řadě fotoba XL
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In/Out –  Benjamin Schief and Judith Fassbender 

(zcela nahoře)

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

Na stanovení trendů se v tomto oboru čeká 

jako na výstřel z pistole u běžeckých závodů. 

Nejde přitom jenom o určení barev či typu 

designu. Čyři trendy Heimtextilu jsou posel-

stvím skupiny odborníků z několika oborů 

a stojí za to zamyslet se nad nimi.

čtyřI tRENdy HEIMtEXtILU
Flexibilní prostor – tento trend nabízí řešení 

obyvatelům velkých měst, kteří žijí jako 

moderní nomádi ve stále menších bytech. 

Technologie jim přinášejí mobilitu a zmenšení 

reálné potřeby prostoru. To si kompenzují 

víceúčelovým a adaptabilním nábytkem 

a zařizovacími předměty. Neváhají investovat 

do individualizovaného, barevně sladěného 

nábytku, bytového textilu a tapet.

Zdravé prostředí – již dlouho si uvědomuje-

me, že prostor, ve kterém žijeme, pracujeme 

a relaxujeme, má dalekosáhlý vliv na naše 

zdraví. Tento trend klade velký důraz 

na zdravotně nezávadné materiály, integraci 

rostlin do soukromého i pracovního prostředí 

Heimtextil
2018 

a design, který přispívá k pocitu spokojenosti, 

ale také ke koncentraci a produktivitě.

Recyklace – dalším fenoménem urbanizace 

je rapidní nárůst množství produkovaného 

odpadu. Poprvé v historii roste jeho množství  

rychleji než samotná města. Pokud chceme, 

aby naše planeta fungovala, musíme začít 

nakládat s použitými surovinami efektivně. 

Návštěvníci mohli vidět zajímavé materiály 

a objekty vytvořené s využitím odpadního 

skla, plastu, textilních vláken, dřeva či papíru. 

Vlastní výroba – toto hnutí způsobilo doslova 

revoluci ve výrobě interiérových designových 

Pro signmakery a digitální tiskaře je nejdůležitější zprávou z letošního veletrhu textilu pro domácnosti 

a sektor služeb – Heimtextilu – zařazení digitální výroby mezi čtyři trendy nastávající sezony.

objektů. Má potenciál zásadně změnit produk-

ci – částečně i díky demokratizaci digitálních 

technologií. Internet je plný návodů na výro-

bu nábytku a doplňků, volně dostupných ná-

vrhů a bezplatných verzí programů k navrho-

vání prakticky čehokoliv. Každý si tak může 

přizpůsobit design vlastnímu vkusu a zadat si 

jeho výrobu nebo to zkusit sám.

SPACEMAKING – VytVOřtE SI 
VLAStNí PROStOR
Znakem všech těchto trendů je individuali-

zace a osobní angažovanost. Ať už si zvolíte 

zařízení bytu, textil či dekorace vytvořené pro 

sebe na míru či si vyberete z malých kolekcí 

oblíbeného výrobce nebo designéra, dokonce 

i pokud se vrhnete do výroby sami – vždy mů-

žete čerpat inspiraci z hlavních trendů před-

stavených na letošním Heimtextilu. Zajímavý 

pohled na toto téma najdete i v rozhovoru 

s přední českou designérkou Ivou Bastlovou 

na straně 8. c

přEdSTAVujEmE

vELETRH TEXTILu

Urban Nomad Mobile  Sofa – Hannabi

Breathe – So-il for Mini Living

Material  Illusion – Sophie Rowley

Raphael Bliss
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TEcHNOlOgIE 
LED uv TISkáRnA

Tiskárna Signracer 

1600 v showroomu 

čeká na vaši 

návštěvu

nový přírůstek 
v showroomu HSW

UV tiskárny Signracer jsme se rozhodli distribuovat díky jejich mimořádným vlastnostem v dané 

kategorii UV tiskových zařízení a velmi dobrému poměru ceny a výkonu. A protože nejlepší představu 

o schopnostech tiskárny lze získat při tisku reálných zakázek, můžete si nyní hybridní Signracer 1600 

do detailu prohlédnout v našem pražském showroomu.

Velkou pozornost odborných médií z celého světa vzbudila 

informace o uvedení páté generace tiskových hlav Ricoh 

MH5220 ve verzi gen 5s. Prvními stroji, kde si lze jejich vlast-

nosti prakticky vyzkoušet, jsou právě tiskárny Signracer. 

Hlava má 1280 trysek, nabízí rozlišení do 1200 dpi a dokáže 

vytvářet kapky inkoustu variabilní velikosti od 2,5 do 9 pl. 

Potištěné vzorky přesvědčivě dokládají velmi dobrou 

kvalitu výstupu. Tisková hlava je srdcem tiskárny, na spo-

lehlivost má však vliv zejména celková konstrukce a použité 

komponenty.

UNIVERZÁLNí, KOMPAKtNí MOdEL
Do showroomu jsme si vybrali nejuniverzálnější a zároveň 

nejkompaktnější model – hybridní Signracer 1600. Je to 

model s pracovní šířkou 1,6 metru, osazený standardní verzí 

tiskových hlav Ricoh gen 5 s kapkou o velikosti 7–21 pl. Pro-

duktivita této tiskárny se pohybuje v rozmezí 9–23 m2/hod 

při tiskovém rozlišení 600 × 900 dpi. Vytvrzování zajišťují 

dvě LED UV jednotky s plynulým řízením výkonu.

Nejvhodnějším inkoustem pro tyto LED UV tiskárny je 

UV inkoust SR-200 HD, jejž rovněž vyrábí firma Signracer. 

Dodává se v praktických litrových lahvích.

JEdNOdUCHý I SOFIStIKOVANý
Mechanická konstrukce tiskárny je velice robustní až 

předimenzovaná, stroj používá v minimální míře plasty. 

V provozu u zákaníků nejsou s mechanikou žádné problémy. 

Uvedení našeho demo stroje do provozu bylo jednoduché, 

stroj je od dodavatele seřízen a inkoustová vedení včetně 

hlav jsou naplněna inkoustem. Stačí jej dolít  do zásobních 

lahví, připojit napájení a po krátkém odvzdušnění tiskových 

hlav je tiskárna plně funkční. Jedná se o typicky průmyslo-

vé zařízení – základní obsluha je velice jednoduchá, otevře-

ná koncepce stroje ale dovoluje zkušenému uživateli velice 

podrobné seřízení všech provozních parametrů a nastavení. 

To je výhoda v případě potřeby doladění tisku pro speciální 

požadavky, na druhé straně to chce odpovědnost tiskaře, 

aby měnil jen to, čemu rozumí. Lze také jemně nastavovat 

rychlost tisku v mnoha stupních a optimalizovat tak výkon 

stroje dle požadované kvality. Stroj potiskne kromě rolo-

vých materiálů i desky do tloušťky pět centimetrů s využi-

tím komfortního automatického nastavení výšky tiskové 

hlavy nad materiálem.

EFEKty A ZUšLECHtěNí
Atraktivitu tisků zvýší využití bílé barvy a laku. Produkty 

s vysokou přidanou hodnotou v podobě parciálního laková-

ní či potisku elegantních barevných nebo přírodních mate-

riálů zvyšují ziskovost a dovolují uživateli nabízet výrobu 

atraktivních obalů, pozvánek nebo plakátů.  c

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

předložka Lake  

evokuje svým 

tvarem a barevností 

pohled do průzračné 

vody horského 

jezera

Elegantní model 

Amona si vybrali 

v Grundu jako 

hlavní dominantu 

výstavy – vypadá 

skvěle v běžném 

měřítku i zvětšený 

na šířku 4,8 metru

České barvy na poli zahraničního obchodu dlouhá léta důstojně hájí rodinná společnost Grund. 

Na veletrhu Heimtextil 2018 byla k vidění její ucelená kolekce koupelnových předložek, včetně horkých 

designových novinek. 

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

Kolekce Grund byla letos, stejně jako v loňském roce, pře-

hledně uspořádána do pěti tematických skupin nazvaných 

classic, modern, young, nature a design. Expozici dominova-

la stěna, kterou pokrýval oblíbený model Ammona úctyhod-

ných rozměrů 4,8 × 3,6 m, zhotovený v provozu v Krkono-

ších. Zákazníky  nejvíce nadchla  novinka, jež spatřila světlo 

světa až na veletrhu – bio bavlněné koberečky šité přímo 

v Mladých Bukách. 

bIO bAVLNA GRUNd
„Vývojové oddělení upravilo naše stroje tak, abychom byli 

schopni šít bavlněné předložky sami. Byl to velmi náročný 

proces, ale podařilo se vše vypilovat k dokonalosti, a proto 

jsme hrdí, že bio bavlněné předložky Grund vznikají přímo 

pod našima rukama. Nyní jsme jediní výrobci na světě, kteří 

mohou zákazníkům nabídnout hned tři druhy materiálů 

– akryl, polyester a bavlnu,“ upřesňuje Jiří Grund, ředitel 

společnosti.

šPIčKOVý PLOtR ZüNd Od HSW 
Tvarový ořez těchto předložek se špičkovým designem za-

jišťuje ve výrobním závodě v Mladých Bukách stolový plotr 

Zünd G3, dodaný naší společností. Tato technologie značně 

urychlila výrobu předložek netradičních tvarů a atypických 

rozměrů, které se do té doby musely ořezávat ručně pomocí 

šablon.  c

přEdSTAVujEmE
gRunD nA HEImTEXTILu

kolekce grund 2018



Jan bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz
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VÝSTROj A VÝZBROj
LAmInáTORy nEScHEn

Na konci minulého století byly laminátory 

Neschen etalonem nejvyšší kvality a většina 

strojů z té doby je i po patnácti či dvaceti le-

tech stále v provozu. V roce 2001 však Neschen 

koupil další značku laminátorů Seal a to vedlo 

k reorganizaci a zastavení výroby původních 

laminátorů Neschen, které se na trh vrátily 

až v roce 2015. Dlouhá cesta však měla své vý-

hody. Zkušenosti získané z více různých typů 

strojů se pozitivně projevily na současné řadě, 

která je v mnoha ohledech tím nejlepším, co 

si lze pořídit. Svědčí o tom například úspěšné 

prodeje do Japonska a jiných technologicky 

vyspělých zemí.

tO NEJLEPší ZůStÁVÁ
Původní laminátory Neschen se vyznačovaly 

kvalitními a odolnými válci. Válce převzaté 

z profesionálních řad původních laminátorů 

Neschen či Seal mají i nové modely.

PNEUMAtICKé OVLÁdÁNí
Tuto funkci měla původně jenom nejvyšší 

verze laminátorů Neschen, vzhledem k velmi 

Počátky velkoformátového digitálního tisku v Evropě byly úzce spjaté s profesionálními laminátory 

Neschen. Odolnost digitálního tisku byla tehdy hodně špatná, a tak byla kvalitní laminace téměř 

nezbytnou podmínkou většiny aplikací. První laminátor Neschen byl představen již na výstavě 

Photokina 1974. 

vysoké ceně si však tyto stroje pořídilo jen 

několik málo firem. Nyní je pneumatické 

ovládání součástí modelů, které lze pořídit 

za přibližně třetinovou cenu. Díky tomu jsou 

vysoké přesně nastavitelné tlaky a snadné 

ovládání dostupné skoro pro všechny.

ZESíLENÁ KONStRUKCE PANCéřOVé 
dESKy
Dalším zásadním vylepšením nových lami-

nátorů je zesílená konstrukce spočívající 

v použití nosné pancéřové desky. Zatímco 

většina konkurenčních značek vyrábí šasi 

z ohýbaných plechů z běžné měkké oceli 

o tloušťce zhruba 2 mm, Neschen používá 

CNC obráběnou konstrukční ocel o síle 5 mm. 

Díky tomu mají laminátory Neschen podstat-

ně větší torzní tuhost, a tím i vyšší přesnost 

při laminaci dlouhých návinů.

LétA VyLEPšOVANÁ ERGONOMIE
Zohlednění řady let zkušeností se projevilo 

ve špičkové ergonomii práce. Dlouhý výčet 

výhod začíná ovládacími prvky umístěnými 

na obou stranách stroje, individuálně nasta-

vitelnými parametry, spolehlivými zámky 

rolí nebo vysoce robustními brzdami, které 

snesou velké zatížení. Zaujmout mohou také 

výklopné tyče usnadňující nakládání těžkých 

rolí nebo individuálně odnímatelné stoly 

k lepšímu přizpůsobení typu práce. 

VyHříVÁNí VÁLCů
I základní model Coldlam má horní válec vy-

hřívaný na 70 °C, vyšší modely pak mají jeden 

či oba válce vyhřívané na 160 °C. Minulostí 

jsou snadno poškoditelné skleněné topné ele-

menty, které byly nahrazeny novými nerozbit-

nými kovovými tělesy.

PROGRAMOVAtELNé FUNKCE
Nastavitelné automatické zastavení, odměřo-

vání spotřeby v metrech, individuální nasta-

vení funkce nožního spínače nebo ochran-

ných prvků, funkce automatického převíjení, 

automatické zdvižení válce při riziku jeho 

poškození atp. jsou další ukázkou nových 

možností laminátorů Neschen. c

Laminátory 
neschen coldlam,
Hotlam
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VÝSTROj A VÝZBROj

LAmInáTORy nEScHEn

KVALItNí LAMINACE
Laminování je základní dovedností každého 

laminátoru, u Neschenu je samozřejmostí vy-

soká kvalita i u nejnáročnějších aplikací, jako 

je matná nebo podlahová laminace černých 

a tmavých grafik.

VELKé ObJEMy PRÁCE
Při testech laminování dlouhých návinů bylo 

dosaženo o 50 % lepší produktivity oproti 

předchozím modelům a zároveň vyšší kvality 

laminace. Snadné založení médií, přesnost 

a rychlost od 8 do 12 m/min umožňují zalami-

novat padesátimetrovou roli za několik málo 

minut.

KAšíROVÁNí
Kvalitní válce a pneumatické nastavení tlaku 

jsou výhodou i při kašírování na desky. Také 

výroba samolepicích desek nebo potahování 

desek barevnou fólií jsou hračka.

ObOUStRANNÁ LAMINACE
Je možné z obou stran nanášet laminaci 

nebo třeba současně jednu stranu laminovat 

a na druhou aplikovat oboustranně lepicí fólii. 

Díky ergonomii odklopných stolů je založení 

více rolí najednou jednoduché a rychlé. 

PřídAVNé FUNKCE
Funkce odměřování spojená s automatickým 

zastavením stroje umožňuje bezobslužný 

provoz. 

Stejnou funkci lze využít také pro jednoduché 

převinutí a odměření rolového média pro jiné 

účely. c

Typické aplikace
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přEdSTAVujEmE 
DIgITáLní TISk

Na kultivaci českého interiérového designu se Iva Bastlová podílí nejen vlastní tvorbou, ale především 

jako vydavatel jediného odborného magazínu Interiéry, určeného pro interiérové designéry a architekty. 

My jsme ji oslovili v souvislosti s jejími dvěma novými digitálně vyrobenými kolekcemi.

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

Mezi čerstvé novinky z vaší tvorby patří tapety Vavex 

z kolekce My Dream a garážová vrata firmy Kružík. Proč 

jste pro ně zvolila digitální tisk?

Digitální tisk byl v obou případech zvolen výrobcem. Já 

s ním ale ráda pracuju, protože se tak otevírají možnosti, 

které jsou jinou technologií dosažitelné jenom stěží, případ-

ně vůbec. Je to však nástroj, se kterým se musíme všichni 

naučit efektivně pracovat.

Nestačí vědomí prakticky absolutní svobody?

Ta je dnes právě hlavním kamenem úrazu. Na začátku éry 

digitálního tisku bylo důležité hledat způsob, jak nějakou 

myšlenku uživatelsky vhodným způsobem vyrobit. Zpočát-

ku jsme se všichni radovali ze snadno dostupné zvětšeniny 

fotografií. Pak se ale vyvíjely technologie a přinesly zcela 

nové možnosti. Latexový tisk vnesl svobodu do dekoru 

tapet. UV tisk najdeme v nábytkářském průmyslu, můžeme 

potisknout vrata, ale důležité je vědět i to, jak to má vypadat. 

Tvorba designu a projektů je činnost, za kterou u nás zákaz-

ník velmi nerad platí. Chce vidět několik návrhů své tapety, 

ale má pocit, že vše zaplatí při konečné realizaci. Tento 

problém nemá jenom návrhář na volné noze, ale i výrobní 

firmy. Digitální technologii si pořídili proto, aby zatraktiv-

Očima designérky

Vhodně vybraný 

dekor garážových 

vrat podtrhne 

vzhled   stavby

...a dodávají 

interiéru pocit klidu 

a harmonie

Iva Bastlová stojí 

za časopisem 

Interiéry, určeným 

pro interiérové 

designéry 

a architekty

Kolekce tapet Vavex 

My Dream působí 

něžně a snově...
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ke kterým vás poutá nějaká osobní vzpomínka. Na tapety se 

ale většinou díváte několik let. 

Co nám má říct kolekce tapet Vavex My Dream?

Chtěla jsem zprostředkovat klid a harmonii, které v dneš-

ním každodenním životě chybí. Barvy jsou něžné, pastelové 

a zapudrované. Motivy jsou inspirovány nejen přírodou, ale 

i uměním. Záměrem bylo, aby působily elegantně až snově 

a dotvořily prostě opravdový domov.

Pro koho jsou určena vrata UNICO?

Tato kolekce má 10 dekorů, které jsou navrženy pro podtr-

žení celkového vzhledu moderních staveb. Z garáže vytvoří 

moderní objekt, a ne jenom „přístavek“. Myslela jsem na lidi, 

kteří mají rádi věci originální a vkusné a chtějí mít vše dota-

žené do detailu. c

nili své služby a mohli nabídnout náročnému klientovi něco 

výjimečného. Sám zákazník ale velmi často neví, co chce. 

Ten proces hledání je velmi zdlouhavý, vnáší neklid a vše 

prodražuje a někdy se zakázka nakonec ani nerealizuje.

Proto vznikly nové kolekce?

Cesta se hledala několik let a vytvoření autorské kolekce 

se ukázalo jako schůdná cesta. Zákazník dostává něco jedi-

nečného, protože se nejedná o masovou produkci, a navíc se 

hledá optimální design pro jeho konkrétní prostor. Nejsou 

tu už ale hluché časy, kdy se vytvářelo něco jenom do počtu. 

Klient si zvolí motiv, který ho oslovil, a designér mu pak 

mnohem efektivněji vytváří  jeho projekt.

Počet motivů ale není příliš vysoký. Nebylo pro digitální 

svět možné vytvořit více návrhů?

Tapety jsme ladili s výrobcem více než rok. Příliš velký vý-

běr je pro klienta stejně matoucí, jako když mu nepředložíte 

nic. Autorský design vyžaduje tvůrčí proces a chvíli to trvá. 

Musí mít jistou energii a výjimečnost. Proč by měl klient 

zvolit tuto cestu, a neměl by si objednat  z internetu jeden 

za stovek motivů? Protože je to rozdíl jako mezi reprodukcí 

a originálem obrazu. Ani ten nejtalentovanější „hitmaker“ 

nevytvoří stovky či desítky úspěšných písní za rok. Kolik 

z těch písní, které jsou na špičce hitparád, registrujete 

ještě za rok? V paměti vám zůstanou písně mimořádné a ty, 

Digitální tisk 

otevírá možnosti, 

které jsou jinou 

technologií 

dosažitelné jen stěží

Další ukázka 

zdařilé realizace 

garážových vrat
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Letní posezení ve stínu, chlazené nápoje, slunečník… I když se asi každému hned vybaví ten s jeho 

oblíbenou značkou piva, může být design stínicí techniky mnohem rafinovanější. Významně se na tom 

může podílet i nový automatizovaný systém dodávaný na klíč od firmy Zünd.

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

Kromě veletrhu Heimtextil 2018 se začátkem roku konala 

v Německu i další zajímavá oborová výstava. Ve Stuttgartu 

proběhl veletrh R + T zaměřený na žaluzie, brány a proti-

sluneční ochranu. Na prvním zmíněném veletrhu byl plotr 

Zünd nainstalován jako součást linky pro výrobu „rychlé 

módy“ u tiskárny Kornit Digital. Na tom druhém si musel 

poradit se střihy slunečníků, markýz i nestandardních stíni-

cích konstrukcí z technických textilií. 

šVAdLENA NEMÁ šANCI
Kdo viděl při stříhání zručnou švadlenu, ví, že dokáže 

pracovat opravdu rychle. Problém nastává v okamžiku, kdy 

je potřeba nastříhat vzorovanou tkaninu tak, aby na sebe 

motiv po sešití jednotlivých dílů navazoval.

Manuální vystřihování dílů ze vzorovaných nebo struktu-

rovaných materiálů je notoricky nevýnosný proces, náročný 

na čas a práci. Aby se tato neefektivní činnost eliminovala, 

vyvinuli v Zündu automatizovaný systém, který opticky 

zaznamenává textilie s opakovaným vzorem či texturou. 

U těchto typů tkanin musí být střihové díly přizpůsobeny 

vzoru daného materiálu, aby po sešití vše perfektně nava-

zovalo. Systém navíc kompenzuje během řezání i veškeré 

materiálové deformace. Snímání celé pracovní plochy na-

jednou pomocí kamery Over Cutter OCC podstatně zlepšilo 

proces vyhledávání pozice dílů tak, aby na sebe navazovaly 

motivy. Spolu s nejmodernějším softwarem se tak výrazně 

zvyšuje propustnost, maximalizuje výtěžnost a vytvářejí se 

vysoce efektivní výrobní toky. Bez ztráty produktivity tak 

lze pracovat s individuálními zakázkami i v tomto oboru.

StOJí tO ZA POKUS?
Prezentace plotrů Zünd na veletrhu R+T ukázala novému 

tržnímu segmentu možnosti využití sofistikované digita-

lizace formátování. Pro vlastníky plotrů je zase uplatnění 

v tomto oboru inspirací, jaké novinky nabídnout svým 

zákazníkům pro novou sezonu. c 

přEdSTAVujEmE 
zünD A STínIcí TEcHnIkA

Digitální tisk 

a formátování 

přinášejí fenomén 

známý jako 

„rychlá móda“ 

Stínicí technika 

je dalším 

segmentem pro 

uplatnění možností 

digitálního 

formátování

Dokonalý 
střih 
pro krásnou 
markýzu
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TEcHNOlOgIE
u nAšIcH kLIEnTů

Každý poskytovateľ tlačových služieb potrebuje zabezpečiť zálohu pre svoje technológie. Preto sme často 

svedkami zdvojenia tlačiarní alebo inštalácie dvoch podobných strojov. Spoločnosť Juice našla v tlačiarni 

HP Latex 1500 stroj, ktorý dokáže zastúpiť niekoľko rôznych strojov.

Hp Latex 1500 
zastúpi niekoľko strojov
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

„HP Latex 1500 je tlačiareň, ktorá nám veľmi dobre zapadla 

do mozaiky,“ vysvetľuje investíciu Tomáš Kmiť, konateľ spo-

ločnosti Juice, s. r. o. „Nebolo to rozhodnutie po nejakej zrelej 

úvahe, ale bol som zvedavý, čo dokáže. Máme tak zdvojené 

viaceré technológie, vďaka čomu môžeme aj v prípade 

nepredvídanej poruchy splniť naše dodacie podmienky. HP 

Latex 1500 je druhou latexovou technológiou v našej firme. 

Svojou šírkou 3,2 metra dokáže zastúpiť aj rolový Durst 

Rho 320, ale v prípade nutnosti je ňou možné nahradiť aj 

KIP pre tlač plagátov. Vďaka cene latexových atramentov 

vo veľkých zásobníkoch sú tieto alternatívne možnosti aj 

nákladovo prijateľné. Prekvapivo sa pri niektorých typoch 

grafiky a krytia dostaneme v nákladoch nižšie než na spo-

trebu naozaj striedmeho KIP.

OdPORúčANIE Z PRAXE
„Tlačiareň HP Latex 1500 sa ukázala ako spoľahlivý a veľmi 

všestranný tlačový stroj,“ hodnotí Tomáš Kmiť. „Pri použití 

rovnakých profilov a materiálov sú výstupy z neho pri ná-

ročných aplikáciách, ako sú backlity, o poznanie lepšie ako 

na latexových strojoch s pracovnou šírkou 1,6 m. Za najsil-

nejšiu stránku tejto tlačiarne ale považujem jej všestran-

nosť. Dokážeme si vďaka nej poradiť so zákazkami, ktoré 

sú na Slovensku zriedkavejšie. Hoci sa nešpecializujeme 

na potlač tapiet, keďže malé latexové technológie prinášajú 

pri takýchto realizáciách množstvo prekážok, ako prvú zá-

kazku sme tlačili veľkú tapetovú zákazku. S malou dušičkou 

sme čakali, ako sa táto objemovo a časovo náročná zákazka 

vyfarbí, ale HP Latex 1500 zvládla túto úlohu bez najmenšie-

ho ‚zakopnutia‘.“ c

HP Latex 1500 

v priestoroch firmy 

Juice a ukážky 

realizovaných 

aplikácií
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Pod vtedajším názvom Stredná umelecko-priemyselná 

škola v Košiciach bola v rámci Československa založená po-

merne neskoro, ale veľmi rýchlo si vydobyla rešpektovanú 

pozíciu. Hoci primárne mali jej absolventi obsadiť propa-

gačné oddelenia priemyselných podnikov, a to v prvom 

rade Východoslovenských železiarní, veľa talentovaných 

absolventov pokračovalo v umeleckom vzdelávaní na vyso-

kých školách. 

Škola vytvorila chýbajúci priestor pre výtvarnú činnosť 

a výchovu a obsadila do istej miery panenské prostredie. 

Ku školám v Bratislave a Kremnici tak pribudla inštitúcia, 

ktorá významne podchytila talentovanú mládež  z regiónu 

a práve vďaka svojej mladosti dokázala nájsť veľmi rýchlo 

svoj osobitý rukopis.

NOVÁ SLOVENSKÁ VLNA V PRAHE
Vo fotografii osemdesiatych rokov sa na pražskej FAMU 

sformovala tzv. nová slovenská vlna vo fotografii, ktorej 

základ tvorili absolventi košickej školy: Peter Župník, Rudo 

Prekop a Kamil Varga. Úzke kontakty vybudoval foto-

graf Zdeněk Smieško, ktorý fotografické oddelenie viedol 

takmer 40 rokov a vybudoval živé vzťahy so zakladateľskou 

osobnosťou fotografie v Československu profesorom Jánom 

kOšIcká šuvkA
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach si medzi širokou verejnosťou, ale aj svojimi absolventmi drží 

svoje slangové označenie ako ŠUVka. Veď ako umelecko-priemyselná škola v roku 1973 vznikla. Zaujímavý 

je určite aj presah školy, ktorej absolventi sa veľmi výrazne prejavili aj na vysokých umeleckých školách 

v Bratislave a Prahe. 

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

Digitálna maľba – 

koncept art – Filip 

Bácskai, 2. ročník, 

Transformácia 

živočicha na stroj, 

2017

Titulná strana: 

Propagačná grafika 

– Nina Macková, 

1. ročník, Leporelo, 

2017

Motto: „Učiteľ otvára 
žiakovi dvere 
do života, vstúpiť doň 
ale musí sám.“

mEdAIlON 
šuv kOšIcE
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mEdAIlON

škOLA úžITkOvéHO výTvARnícTvA kOšIcE

Scénická dekoračná 

tvorba–Nina 

Kuchtová, 2. ročník, 

reprodukcia 

Umberto Boccioni 

– Costruzione 

orizzontale, 2017

Šmokom. Ten školu pravidelne navštevoval ako lektor 

od roku 1975 až do druhej polovice osemdesiatych rokov 

minulého storočia.

Veľmi pozitívnym javom je návrat absolventov školy 

na kratší či dlhší čas ako pedagógov. „Z vlastných zásob“ si 

škola vybrala aj Štefana Michalka, v súčasnosti povereného 

jej vedením. Škola bola od začiatku dislokovaná vo viace-

rých objektoch v priamom alebo širšom centre mesta. Jej 

sídlo na Jakobyho ulici bolo pôvodne objektom kasární. 

Paradoxne vojenská strohosť priestoru ponechala umeniu 

dostatok voľnosti a študenti ju spolu s uzavretým nádvorím 

a parkom považujú za jedno z kultových miest svojho mesta.

MOdERNé OdbORy
V súčasnosti je pomerne vysoký počet stredných umelec-

kých škôl, čo umožňuje získať umelecké vzdelanie väčšiemu 

počtu mladých ľudí. Ani v tejto konkurencii sme z nárokov 

nepoľavili. Každý z uchádzačov o štúdium musí uspieť v ta-

lentových skúškach. Na prípravných kurzoch ponúkame 

možnosť získať potrebné zručnosti, ale aj poznanie pre tých, 

čo precenili svoje schopnosti. V ponuke máme až 11 študij-

ných odborov, z čoho jeden – Dizajn – je koncipovaný aj ako 

pomaturitné štúdium. Medzi tie tradičné patria Propagačné 

výtvarníctvo, Fotografický dizajn, Propagačná grafika, 

Reštaurátorstvo, Scénografia, Odevný dizajn, Animovaná 

tvorba a Dizajn exteriéru v experimentálnom overovaní. 

V počte experimentálne overovaných študijných odborov 

sa v spolupráci so Strednou umeleckou školou v Trenčíne 

držíme na čelných priečkach. Tu by som rád vyzdvihol 

odbor Digitálna maľba – koncept art, ktorý už na škole 

existuje druhý rok. Žiaci sa v ňom pripravujú na tvorbu 

prostredí a charakterov pre počítačové hry.  Ďalším je náš 

najmladší experimentálny odbor, ktorý začnú žiaci študovať 

v školskom roku 2018/2019 –Dizajn digitálnych aplikácií. Oba 

odbory sú reakciou na potreby a možnosti trhu práce. Je to 

smerovanie, ktoré otvára študentom veľmi perspektívnu 

budúcnosť a uplatnenie v rýchlo sa rozvíjajúcom sektore 

kreatívnej ekonomiky. 

StÁLE NA šPIčKE
Škola patrí medzi tie, ktoré reagujú na potreby trhu a mo-

derné trendy. Podľa spätnej väzby od absolventov im štúdi-

um dalo veľmi dobrý remeselný základ z hľadiska zručnosti 

aj pracovných zásad, zvládli technológiu, organizáciu práce 

a získali výtvarné myslenie. Napriek silnej konkurencii 

v počte ponúkaných umeleckých odborov je o štúdium 

na tejto škole vysoký záujem. Do prvého ročníka sú schopní 

prijať 90 študentov a prihlášok je viac ako 200. Približne 

50% študentov pokračuje v štúdiu na vysokých, prevažne 

umeleckých, školách.

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach má význam pre 

celú komunitu mesta, pretože organizuje veľmi obľúbené 

kurzy a workshopy pre verejnosť. Prevažuje záujem o kera-

miku a kresbu. c

Digitálna maľba – koncept art – Filip Bácskai, 2. ročník, Transformácia živočícha na stroj, 2017
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Propagačné 

výtvarníctvo 

– Valentína 

Figelová,  3. ročník, 

designmanual, 2017

(vľavo)

Propagačné 

výtvarníctvo – 

Simona Csaszarová, 

3. ročník, 

velkoplošná 

reklama, 2017

(vpravo)

Propagačné 

výtvarníctvo 

– Demko Bence, 

4. ročník, Belgická 

vazba  a ilustrácia, 

2017

Propagačná grafika – 

Anna Mária Matejovská, 

1. ročník, dvojfarebný 

linoryt Kolibrík, 2018



mEdAIlON

škOLA úžITkOvéHO výTvARnícTvA kOšIcE

Propagačné výtvarníctvo – Kristína Demková, 3. ročník, 

velkoplošná reklama, 2017

Propagačna grafika – Štefánia Hajsáková, 4. ročník, 

Circlebook, 2017

Fotografický dizajn –  Soňa Maleterová, 3. ročník, 

inzerát na kadernícky salón , 2017

Propagačné výtvarníctvo – Kristína Demková, 3. ročník, flakon, 

2017

Dizajn exteriéru – 

Monika Vangorová, 

2. ročník, napájadlo 

pre vtáčiky, 2017

HSWINFO ČERVEN 2018      15
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VElETRH 
Hp nA HEImTEXTIL

Společnost HP představila na letošním Heimtextilu svoji poslední kolekci digitálně tištěného 

interiérového designu a dekorativních aplikací. Koncept a uspořádání stánku jsou dílem Jennifer Castoldi 

a jejího týmu ze společnosti Trendease International. Prostory reflektují práci současných špičkových 

návrhářů z celého světa zabývajících se designem povrchů. 

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

Hp a Trendease
vnášejí design do života 
pomocí digitálního tisku 

Stánek, který se rozprostíral na ploše 126 m2, ukázal mož-

nosti digitálního tisku v interiérovém designu. Nepřeberné 

množství materiálů a interiérových aplikací nebylo jen 

pastvou pro oči, více než desítka designérů se svojí tvorbou 

dotkla i řady otázek a problémů, jimž čelí současný svět.   

NEtUšENé MOžNOStI
Magnetické antibakteriální tapety v čekárně zubní 

ordinace, na které se dá i malovat, obývací pokoj s pohov-

kami absorbujícími zvuk, světelné OLED tapety, materiál 

s perleťovým povrchem a potištěné sedací vaky z ekokůže, 

koupelna s dekorem inspirovaným Afrikou na umyvadle, 

zrcadle, obkladech, sprchovém závěsu i na podlaze nebo 

design poukazující na klimatické změny a tání ledovců vy-

tvořený technikou ice-dye, následně naskenovaný, zvětšený 

a vytištěný na akustické tapety, okenní roletu a povlečení…

S LAtEXEM dO INtERIéRU
To jsou jen některé z aplikací, jež si mohli návštěvníci 

stánku prohlédnout a osahat. Expozice na praktických 

příkladech ukázala, že s digitálními tiskovými technologi-

emi HP mohou poskytovatelé tiskových služeb produkovat 

různorodé zakázky s vysokou přidanou hodnotou a rozšířit 

tak svoji působnost za hranice oblasti signage. c

Návrh a realizace 

„vesmírného“ zákoutí 

včetně potištěných 

sedacích vaků 

Ložní prádlo s motivy 

zvířat a batikou 

vytvořenou 

technikou ice-dye

Tapety  v čekárně 

zubní ordinace 

a  koupelna  

s  dekorem 

inspirovaným 

Afrikou

Díky digitální tiskové 
technologii lze dnes 
interiérový design 
přizpůsobit téměř 
jakýmkoli  požadavkům.
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kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Vizuální styl naší společnosti hlídá již hezkou 

řádku let Hana Mannová. Paradoxem je, že 

i když její práci v podobě inzerátů, pozvánek 

i samotného HSW infa vidíte velmi často, 

Hanu zná osobně málokdo. 

Kdy a proč ses rozhodla věnovat grafickému 

designu?

Bylo mi asi pět, když mi babiččina kamarádka 

dobrosrdečně řekla: „A ty, až vyrosteš, budeš 

paní učitelka jako maminka, viď?“ Naprosto 

mě to vyděsilo – byla jsem pevně rozhodnu-

tá, že budu módní návrhářka. Později jsem 

objevila svět knížek a typografie, který mi 

učaroval, a bylo rozhodnuto. 

Tvůrčí práce je závislá na inspiraci. Někdy to 

z člověka jde samo, ale někdy se to zasekne. 

Máš nějaký rituál pro naklonění múz?

Ze zkušenosti vím, že inspirace může přijít 

opravdu odkudkoli, když ji nechám. Na stag-

naci mi funguje prostě začít – ono se to pak 

rozběhne „samo“.

Jaké návrhy děláš nejraději?

Vzhledem k tomu, že samotné navrhování tvo-

ří jen docela malou část mojí práce pro HSW, 

užívám si všechno. Větší celky – třeba design 

interiéru firemních prostor nebo výstavní 

stánek – mě samozřejmě baví víc. Je to větší 

výzva.

Hana mannová

Tentokrát se můžete 

seznámit s kolegy, kteří 

se významnou měrou 

podílejí na tom, že zhru-

ba každého čtvrt roku 

najdete ve schránce časopis, 

který právě držíte v ruce. 

Františka Kaveckého sice 

není třeba zvlášť představovat – o signmakin-

gu a velkoformátovém tisku píše už řadu let 

– přesto nás zajímalo, co nám o sobě prozradí.

Jak ses vlastně dostal k psaní pro HSW info?

Tématu signmakingu jsem se začal věnovat 

ještě před rokem 2000 v rámci slovenského 

časopisu Strategie a jeho přílohy Sign. Pak 

jsem připravoval HSW info SK, a když odešla 

Štěpánka Maliňáková (bývalá redaktorka 

HSW info – pozn. red.) na mateřskou, zkusil to 

Wilda Drnek se mnou i pro všechny zákazníky 

HSW Signall. Píši jim již hezkou řádku let.

Vím, že miluješ operu a rád zpíváš (navíc tvá 

impozantní postava by se jistě skvěle vyjíma-

la na jevišti ). Nepřemýšlel jsi někdy, že bys 

vyměnil psaní za jinou kreativní činnost?

Zpívám, jenom když jsem sám. V hlavě to 

slyším dobře, ale za to, co vychází ven, neberu 

odpovědnost. Když usínám za volantem, zpí-

vám i v autě. Neusne pak nikdo . Chtěl bych 

umět kreslit.

Přišel jsi s oblíbenými rubrikami „Výstroj 

a výzbroj“ a „Kdo je kdo?“, nápad představit 

v „Medailonu“ umělecky zaměřené školy 

vzešel taky od tebe. Chystáš další zajímavé 

seriály nebo rubriky?

Digitální tisk je osvobození kreativity. Rád 

bych čtenářům přiblížil krásno, doufám, že se 

nám ho podaří společně najít a vidět.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Opera a první rocker 

– W. A. Mozart.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Mór Jókayi, Zlatý 

člověk.

Nejoblíbenější jídlo: 

Bramborový salát 

s majonézou a řízek.

Záliby: 

Zahrádka a historie.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Extra Hungaria non 

est vita, si est vita, 

non est ita – Mimo 

Uher není života, a je 

li život, tak ne stejný.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Klíče od plné spíže 

a knihovny, pero 

a papír.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Převážně černá – 

od rytmů přírodních 

národů Afriky přes 

jazz, soul, funk, pop 

až po rap a hip hop.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Těch by bylo… jedna 

z nejoblíbenějších 

je Medvídek Pů. 

Tam je o vztazích 

a charakterech úplně 

všechno.

Nejoblíbenější jídlo: 

Cokoli od mého osob-

ního chefa .

Záliby: 

Kromě mojí práce 

(opravdu) tanec, box, 

zahrada a zvířectvo.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Nauč se pravidla 

jako profesionál, 

abys je mohl porušit 

jako umělec. Pablo 

Picasso

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Neotevřený balíček 

od Fedexu, dívčí 

brusle a volejbalový 

míč značky Wilson.

kdo je kdo?
františek 
kavecký



18 HSWINFO ČERVEN 2018

ROZHOVOR 
mARTIn JAmRIcH

Manipulační robot umístěný u stolního plotru či tiskárny nás už na výstavách 

nepřekvapí. Najde však uplatnění v našich podmínkách? Tuto i další otázky jsme 

položili Martinu Jamrichovi, řediteli Vydavatelství Svět tisku.

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

Robot nemá dovolenou

Proč bychom se nad manipulačními roboty měli zamýšlet?

Nejdříve bych zmínil argumenty, na které podnikatelé slyší. 

Robot nepotřebuje dovolenou, není nemocný a nesleduje 

pracovní směny. V současné době je však důležitější, že robo-

tický manipulátor může vyřešit problém získávání nových 

zaměstnanců na trhu. Důležité je taky si uvědomit, že je 

schopen pracovat na více směn. Jeden robot = tři zaměst-

nanci. Nejde však o řešení, které má smysl úplně u všech 

aplikací, a je proto nutná vstupní analýza.

Na první poslech to zní jednuše. Na opakující se práce 

nasadíme robota a máme vyřešený problém s lidmi. Nebo 

je to složitější?

Spolupracující robot potřebuje efektivně vykonávat nějakou 

naprogramovanou činnost. V našich tiskových provozech 

však často řešíme velké množství variabilních zakázek, 

takže robota by bylo třeba neustále programovat a optima-

lizovat jeho činnost. Využití robotů je krokem k automa-

tizaci pracovních procesů. Velkou výhodou je přesný takt, 

ve kterém předepsanou operaci vykonává. Člověk někdy 

zvládne tuto operaci za kratší čas a někdy mu to trvá déle. 

Jenomže navazující operace v automatizovaném provozu 

potřebují právě přesnost jednotlivých fází. V tiskárnách, 

kde se kolaborativní manipulační roboti uplatnili, vykoná-

vají jeden typ operace, vhodný pro nějaký převládající druh 

výrobku. Jiné zakázky neřeší. Někdy je naopak potřeba 

upravit systém, např. sjednocením velikosti nakládaných 

archů, aby byla efektivita vyšší. 

Proč poptávka po manipulačních robotech roste?

Protože i v digitálních tiskových provozech se zvyšují ob-

jemy stejného typu zakázek. Na jednotném displeji z vlnité 

lepenky se mění motivy, ale rozměrově je velké množství 

výrobků stejné. Tady se dá proces efektivně automatizovat. 

Druhým velkým důvodem je nedostatek zaměstnanců 

a jejich cena. 

Kolik tiskových provozů v ČR se již pro takové řešení roz-

hodlo a kde by robot našel uplatnění? 

V klasické polygrafii se robotické aplikátory používají pouze 

ke skládání krabic s produkty na paletu. Nevím o žádném 

případu, že by byl robot používán pro nakládání tiskových 

archů. Podle mého odhadu by se robot zatím vyplatil jen 

velkým provozům, které jedou nepřetržitě na více strojích. 

Na druhou stranu již dnes máme i reference ze zahraničí 

o nasazení robota k jednomu stroji a zákazník je spokojen, 

respektive dává mu to ekonomický smysl.

Kam se může obrátit firma, která by chtěla vědět, zda se jí 

robot vyplatí?

Může se obrátit přímo na mě. V rámci konzultačních služeb 

a kooperace s dodavateli této techniky jsme ve společnosti 

Svět tisku schopni toto posouzení vypracovat. Protože 

detailněji rozumíme oblasti tisku, jsme schopni navrhnout 

efektivnější řešení než dodavatel pouze robotické části. c

Manipulační robot 

u stolového plotru 

Zünd

Martin 

Jamrich, ředitel 

Vydavatelství Svět 

tisku

Využití robotů 
je  krokem 
k automatizaci 
pracovních procesů.
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Nová generace tiskáren společnosti Durst má vysoké ambice, chce změnit vaše vnímaní. Nejen vnímání 

tisku a tiskové technologie, ale také tiskových úkolů a jejich dělení na „analogové“ a „digitální“. 

Durst p5 změní trh
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Nová generace tiskáren Durst je dílem vývojářů a konstruktérů, podíleli 

se na ní však i zákazníci, kteří definovali své potřeby a očekávání. Spoje-

ním všech osvědčených řešení společnosti Durst vzniklo zařízení, které 

se stává novým standardem a posouvá hranice digitálních technologií 

významně dopředu.

OZNAčENí P5 MÁ MNOHO VýZNAMů
Generace tiskáren P5 přichází po generaci P10. Logicky proto lze očeká-

vat, že se podařilo zmenšit velikost kapky z 10 pl na 5 pl. To je pravda, pro 

společnost Durst je však mnohem významnější, že označení P5 poukazuje 

na pět pozitiv nové řady. Pozornost uživatelů chce firma zaměřit na pro-

duktivitu, spolehlivost, workflow, univerzálnost a kvalitu tisku. 

Označení P5 má i další význam. Nabízí možnost na jednom stroji realizo-

vat tiskové zakázky, které se v současnosti realizují na několika strojích 

s různou technologií tisku. Kromě samotného velkoformátového tisku 

zvládne první stroj generace P5 – Durst P5 250 HS – i zakázky vhodné pro 

sítotisk, ofset, digitální archový tisk a flexotisk.

SVět SE INtEGRUJE
Christoph Gamper, výkonný ředitel společnosti Durst Group, při uvádě-

ní tiskárny na trh řekl: „Nová platforma P5, včetně softwaru workflow 

a pokročilých nástrojů služeb, představuje naši klíčovou strategii dalšího 

rozšíření investic do technologií velkoplošného tisku. Věříme, že na tomto 

trhu je spousta příležitostí a tiskárna P5 250 HS je naším prvním příspěv-

kem.“ Dodal, že v současném integrovaném 

světě se musí změnit také tiskárny. „S rodinou 

P5 poskytneme světu tisku nástroje, které 

tuto změnu umožní a přinesou  uživatelům 

zisk. Pokračování v hledání nekonvenčních 

inovací na trhu velkoformátového tisku pova-

žujeme za svůj závazek vůči našim zákazní-

kům,“ uzavřel Christoph Gamper.

dURSt P5 250 HS 
Za špičku v oblasti průmyslového velkofor-

mátového tisku byla doposud považována tis-

kárna Durst P10 250 HS. Nový stroj P5 250 HS 

ji však překonal – nabízí produktivitu vyšší 

o 70 %, tedy výkon 240 m2/hod. a rozlišení 1200 

dpi. Nové mikromechanické tiskové hlavy 

MEMS jsou řízeny elektronikou a datovou 

cestou firmy Durst.  

Výsledkem je vysokorychlostní tiskový 

systém s velmi přesným umístěním kapky 

a spolehlivostí průmyslové úrovně. Další 

technické detaily najdete na videu společ-

nosti Durst: https://www.youtube.com/

watch?v=Y1LlOrxIp54. c

Durst P5 

The Master Class

TEcHNOlOgIE
DuRST p5

Christoph Gamper, 

výkonný ředitel 

společnosti Durst 

Group

Tiskárna Durst 

P5 nadchne 

promyšleným 

a elegantním 

designem
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pongs, 
neodolatelně 
odolné textilie

mATERIálY 
pOTISk TEXTILu

Tisková technologie na bázi latexových inkoustů od společnosti HP je celosvětově velmi úspěšná, to je 

všeobecně známý fakt. Stejně jako skutečnost, že touto technologií lze potisknout velkou škálu materiálů. 

Pokud potřebujete tisknout latexovými inkousty na textil, jsou tím správným řešením produkty firmy 

PONGS®. 

CERtIFIKOVANé PROdUKty
Artist Mambo – jediný backlitový materiál na světě, který splnil náročné 

požadavky této certifikace. Prostě ideální textilie pro prosvětlovací apli-

kace. Gramáž je 170 g/m2. Dodává se ve velké škále šířek od 103 do 505 cm. 

PTX Softimage 240 – univerzální textilie o gramáži 255 g/m2. Dodává se 

ve velké škále šířek od 103 do 505 cm. 

PTX SILENCIO® 5 a SILENCIO® 10 – elegantní designový strukturovaný 

materiál vhodný nejen pro akustické aplikace, ale například i pro interié-

rové doplňky. Gramáž je 300, respektive 350 g/m2. Dodává se v šířích rolí 

310 cm a 505, cm respektive 320 cm a 520 cm.

DTX Spinnaker Economy – lehká textilie pro „vzdušné aplikace“ o gramá-

ži 65 g/m2 v šířích od 155 cm do 505 cm.

Při použití textilií PONGS® budou vaše tiskové výstupy z tiskáren HP 

Latex vypadat opravdu dokonale. c

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

Firma HP provedla různé laboratorní testy 

textilií použitelných v tiskárnách HP Latex. 

Celkem bylo testováno 150 vzorků od růz-

ných výrobců a zkoumala se  odolnost proti 

mačkavosti, praskání inkoustů při namáhání 

materiálu, odolnost proti otěru za sucha 

i mokra a odolnost proti vodě.

Ze všech vzorků obdrželo pouze sedm certifi-

kaci HP Latex Durable Textiles a hodnocení 

Dry rubbing 4 dle ISO105-X12. Tato certifikace 

je zárukou, že  materiál má mimořádnou 

kvalitu při potisku HP latexovou technologií 

a je odolný vůči otěru. Pět z těchto sedmi 

materiálů je od společnosti PONGS®.

Certifikaci HP Latex 

Durable Textiles 

a hodnocení Dry 

rubbing 4 dle ISO105-X12 

obdrželo pět materiálů 

od společnosti PONGS®



... a mnoho dalších
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jAK NA TO 
SummA OpOS  znAčky

Hlavní využití řezacích rolových plotrů Summa dnes spočívá v ořezu vytištěných motivů. Pro správné 

umístění řezu vzhledem k tisku se používají vytištěné pomocné značky čtvercového tvaru, označované 

jako OPOS značky. Ty mohou být samostatné nebo doplněné vodorovnou čarou na začátku a na konci  

tisku, která slouží ke změření průhybu vytištěné grafiky. Pak se jedná o tzv. OPOS_XY značky.

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

Oba typy značek vidíme na obrázku (obr. 1), spodní motiv 

obsahuje OPOS_XY značky, horní jen OPOS značky.

Značky lze vytvořit v grafickém programu a přidat je ručně 

do tiskové grafiky, dnes se však u plotrů Summa spíše 

používá automatická tvorba značek přes tlačítko (plug-in) 

v programech Corel nebo Illustrator. Stále více je také použí-

vána metoda přidání značek do grafiky až při tisku přímo 

tiskovým softwarem, jako je Onyx nebo Caldera. Právě 

Onyx byl použit pro tisk grafiky na předchozím obrázku. 

JAK tO děLÁ ONyX
V programu Onyx se  typ značek volí v nastavení pro řezací 

plotr v položce Čárový kód k tisku (obr. 2). 

Pokud zvolíme značky Onyx, vytisknou se jen OPOS 

čtverečky, zakládací šipky a čárový kód pro výběr zakáz-

ky před řezáním. Nebo zvolíme značky Summa. Pak se 

navíc mezi OPOS čtverečky vytiskne vodorovná linka pro 

Alternativní načítání
Summa OpOS značek

zakládání systémem OPOS_XY. Kromě toho dojde k tisku 

hrubého Summa Postnet čárového kódu, který umí plotr 

Summa odečíst OPOS čidlem a jenž slouží k automatické 

výrobě s pomocí Summa barcode serveru (bylo popsáno 

v HSW info 2/2012). Typický postup ořezu na plotru Summa 

spočívá v založení potištěného materiálu do plotru a odeslá-

ní řezných dat z počítače. Tím na displeji plotru vyvoláme 

hlášení Nastavte nástroj nad pilotní značku (obr. 3). 

Operátor musí ručně pomocí šipek na displeji plotru umístit 

nůž nad první značku v pravém spodním rohu a pak odstar-

tovat načítání značek a řezání.

OPOS POčÁtEK
Moderní verze plotrů Summa však nabízí více možností, 

nejen  tuto základní, a to podle následující volby OPOS počá-

tek v menu plotru (obr. 4). 

 Tato volba určuje, co se stane po obdržení povelu k načtení 

1 2
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jAK NA TO 

SummA OpOS znAčky

OPOS značek. Tučně je vyznačena standardní výchozí volba 

Značka.

OPOS počátek Načítání OPOS Načítání OPOS_XY

Značka
Ručně nastavit nůž 
nad značku

Ručně nastavit nůž nad 
značku

XY linka
Ručně nastavit nůž pod 
XY linku

Aktuální pozice
Automaticky hledá 
značku v aktuální 
pozici nože

Automaticky hledá XY 
linku od aktuální pozice 
nože dále

Střed média
Automaticky najede 
na střed média a začne 
hledat XY linku

Standardní volba se používá nejvíce, nemusí však být vždy 

pohodlná. V praxi to probíhá tak, že postupně založíme arch 

(roli) do plotru, z počítače pošleme řezná data, vrátíme se 

k plotru a najedeme nožem nad pilotní značku. Až pak dojde 

k načítání a řezání. Stejně tak u Načítání OPOS_XY, kde 

však plotr po načtení OPOS čtverečků ješte odečte v několi-

ka bodech XY linku pro případnou korekci prohnutí.

Pokud máme nastaven OPOS počátek na XY linku, najede-

me na plotru nožem na výzvu pod XY linkou (obr. 5). 

 Plotr najde XY linku vysouváním média a podle ní následně 

sám vyhledá OPOS čtverečky k zaměření. Nakonec změří 

ještě průhyb XY linky a vyřeže grafiku.

Pokud si při založení materiálu rovnou nastavíme nůž nad 

pilotní značku a zvolíme Aktuální pozice, dojde po odeslání 

dat z počítače ihned k načítání OPOS značek a řezání. Je 

to jen malé zjednodušení, při celodenní výrobě však může 

pomoci.

Volba Střed média po odeslání dat z počítače automaticky 

přesune nůž do středu založeného média. Následně hledá 

vysouváním média ven XY linku a potom OPOS značky.

ONyX CUtSERVER
Nyní si prakticky vyzkoušíme načítání značek pomocí 

řezacího programu Onyx CutServer. Podle popisu na začát-

ku máme vytištěnou grafiku se značkami pro OPOS nebo 

pro OPOS_XY. Způsob načítání najdeme v nastavení plotru 

Summa v programu CutServer v položce Speciální založení 

(obr.6). Po stisku tlačítka Řezat nyní pošle CutServer povel 

pro způsob zakládání a plotr reaguje podle zvoleného způ-

sobu načítání a svého nastavení OPOS počátek. Nastavení 

OPOS počátek však musíme předem provést v menu plotru 

nebo přes program Summa Cutter Control. Onyx CutServer 

sám tento parametr nenastavuje.

Použité verze: program Onyx 12.2, plotr Summa S_Class 2 

s aktuálním firmwarem. c

3

4

5

6
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Od VIZItKy PO POS StOJANy
Možnost zadat do výroby archové tisky on-line není nic 

nového, teď si však takto můžete objednat i billboardy, ban-

nery, meshe, plakáty, prosvětlenou nebo samolepicí grafiku, 

prezentační systémy, textilní prosvětlené stojany, potisk 

deskových materiálů a také POS stojany, displeje a další 

produkty.

ROStOUCí ZÁJEM
„Objem objednávek se postupně navyšuje. Nejdůležitější je, 

že náš W2P využívá stále více zákazníků opakovaně. Lidé si 

zvykají na nový algoritmus a získávají jistotu, že zakázka za-

daná tímto způsobem je vyrobena stejně kvalitně, jako když 

ji zadají prostřednictvím obchodníka. S důvěrou mohou 

využít naši zákaznickou podporu, která je navede ke všem 

potřebným krokům,“ uzavírá Erik Urbánek. c

velkoformátový W2p

Snem každého grafika a zadavatele je okamžitá realizace návrhů a zakázek. Brněnské společnosti 

SRP, s. r. o., se díky projektu www.vytisknetesi.cz podařilo tento sen splnit. Tisk lze zadávat kdykoli, 

24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Úroveň nabízených služeb tak firma posunula o další stupeň výš.

Pomocí této web-to-print aplikace lze nyní zadat tiskovou 

zakázku opravdu kdykoli a odkudkoli. Není potřeba posílat 

poptávku, čekat na kalkulaci ani na ověření správnosti do-

daných podkladů. Zaslaná tisková data systém automaticky 

zkontroluje a případné nedostaky nahlásí. Zároveň je k dis-

pozici cenová kalkulace, která rovnou zohlední individuální 

slevu pro registrovaného zákazníka. Další podstatnou 

informací je čas, kdy bude zakázka vyrobena a připravena 

k expedici.

„Pro náš W2P je k dispozici rovněž 24/7 podpora, takže zákaz-

ník není odkázaný pouze sám na sebe a v případě nějakých 

nejasností nemusí čekat do začátku pracovní doby,“ vysvět-

luje Erik Urbánek, obchodní ředitel společnost SRP. „Většinu 

zakázek lze díky sofistikovanému systému zadat do výroby 

bez zásahu našeho pracovníka. Zadavateli tak často odpadá 

stres související se stíháním termínu,“ dodává.

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

Prostředí stránek 

www.vytisknetesi.

cz je přehledné 

a intuitivní

Lepenkové „áčko“ 

zajistí propagaci 

i na poslední chvíli.

Objednat si můžete 

i roll-upy včetně 

různých mechanik 

nebo 

náročné reklamní 

aplikace, jako jsou 

textilní lightboxy.
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Řezací plotr je zařízení, které bereme jako 

samozřejmost a opájíme se zcela jinými 

technickými novinkami. Někdy ale zapomínáme, 

že právě tato nenáročná technologie dokáže 

zastat vysoce náročné ukoly ve finishingu 

a ušetřit kapacitu mnohem nákladnějších strojů.

nenápadný 
superhrdina

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

První technologie, která stála u zrodu moderního „digitál-

ního“ signmakingu, byl právě řezací plor. Za to čtvrtstoletí, 

které jsme s ním prožili, prošel mnoha vylepšeními, ale stále 

je neodmyslitelnou spoučásti výbavy signmakingového 

provozu. Je to prostě superhrdina, kterého přehlížíme. To 

však děláme chybu.

KONStRUKCE NA LétA PROVOZU
Řezací plotr Summa S Class 2, který je vlajkovou lodí spo-

lečnosti Summa, má 7× výkonnější procesor než předchozí 

generace. Má síťový port a spolehlivé USB připojení a je vy-

baven dvěma servomotory, které jsou nejenom velmi přesné, 

ale i rychlé. Vysoký komfort obsluhy zajišťuje spolehlivě 

reagující dotykový displej. Konstrukce zohledňuje nároky 

na dlouhodobé nasazení řezacích plotrů v signmakingové 

výrobě. Díky systému OPOS X dokáže plotr spolehlivě 

a s přesností 0,2 % načíst a ořezat grafiku i u zalaminova-

ných tisků. Každou zakázku lze pak automaticky odříznout. 

Summa S Class 2 tedy nabízí vysokou míru samostatnosti 

při dokončování. 

SUMMA OPOS CAM
Velkým vylepšením zvyšujícím produktivitu řezacího 

plotru je volitelná výbava v podobě operačního systému 

OPOS CAM, který využívá k rozpoznávání značek snímací 

kameru. Pro vysoce vytížené provozy je tato volba skvělým 

řešením. 

V situaci, kdy firmy vlastní stolový plotr – například Zünd 

– a zvažují investici do dalšího, je dobré provést analýzu 

zakázek a propustnosti finishingu. Často nové rozdělení 

dokončovacích operací ukáže, že lze tuto finančně náročnou 

investici nahradit podstatně ekonomičtějším nákupem plot-

ru Summa vybaveného systémem Summa OPOS CAM. Ten 

je k dispozici i jako volitelná nadstavba pro plotry S Class 2, 

Summa 75T, Summa 140T a Summa 160T. Poskytne vám 

maximální využití vašeho plotru a udělá z něj nejuniverzál-

nější a nejflexibilnější řezací systém současnosti. c

Řezací plotr je 
neodmyslitelnou součástí 
výbavy signmakingového 
provozu.

TEcHNOlOgIE
pLOTRy SummA

Řezací plotr 

Summa S Class 2 

je vlajkovou lodí 

společnosti Summa

Plotry Summa 

vybavené systémem 

OPOS jsou ideální  

pro výrobu  menších 

i větších sérií 

samolepek
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a funkčního tisku naroste z dnešních 76,9 miliardy USD 

na 114,8 miliardy USD v roce 2022.

dEKORAtIVNí tISK A LAMINÁty
Stále častěji je vidět praktické využití tisku v oblasti deko-

race povrchů a nábytku. Dominovat zde bude hlubotisk, ale 

podíl na trhu si zachová i flexotisk a ofset. Stále rozšířenější 

bude inkoustový digitální tisk, zejména pokud mluvíme 

o jedinečném designu na míru.

Oblast dekorativního tisku rovnoměrně narůstá od roku 

2012 a takový vývoj se očekává i příštích pěti letech. Nárůst 

přichází v souvislosti se zvyšující se ochotou developerů 

investovat ve svých projektech do příjemnějších interiérů 

ve snaze zvýšit  jejich atraktivitu.

nejrychleji 
rostoucí oblasti 
průmyslového 
tisku
Společnost Smithers Pira ve své publikaci Budoucnost funkčního a průmyslového tisku do roku 2022 

analyzovala a určila čtyři hlavní oblasti rozvoje aplikací průmyslového tisku.

Očekává se, že největší tlak bude kladen na rozvoj v oblasti 

funkčního tisku. Podle průzkumu zde budou nejzajímavěj-

šími odvětvími dekorativní tisk a laminování, elektronika, 

digitální potisk textilu a 3D tisk. Objem trhu průmyslového 

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

Očekává se, že největší 
tlak bude kladen 
na rozvoj v oblasti 
funkčního tisku.

Společnost HP dobře 

ví, kam směřuje 

průmyslový tisk. Na 

veletrhu Heimtextil 

představila spoustu 

možností v oblasti 

originálního   

interiérového 

designu. Řadu 

aplikací ani není  

třeba tisknout na 

průmyslové tiskárně, 

skvěle si s nimi 

poradí i latexové 

tiskárny HP střední 

třídy.
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Velký vliv na toto odvětví má i tzv. TripAdvisor efekt. Tlak 

recenzí hostů na ubytovací služby  způsobil, že se cyklus 

renovací interiéru zkrátil ze sedmi na pět let. Dekorativní 

sektor z toho může jen těžit.

Hodnota tohoto trhu se v roce 2017 odhadovala na více než 

15,8 miliardy USD. Do roku 2022 poroste průměrnou rych-

lostí 4 % a dosáhne hodnoty 19,6 miliardy USD.

ELEKtRONIKA
Dnes se již efektivně tisknou eletronická zařízení jako mem-

bránové vypínače, radiofrekvenční identifikátory (RFID), 

elektrické obvody, displeje, televizory či fotovoltaické 

články. V roce 2017 se velikost trhu odhadovala na 28,8 mi-

liardy USD a do roku 2022 naroste až na 47,8 miliardy USD. 

Největší podíl má a nadále bude mít Asie.

dIGItÁLNě POtIštěNý tEXtIL
Móda klade stále větší nároky na variabilitu. Proto se 

do popředí zájmu dostává digitální potisk textilu. Od roku 

2012 tento sektor zaznamenal nárůst neuvěřitelných 351 % 

a v roce 2017 dosáhl objemu 1,1 miliardy USD. Trh nadále 

poroste tempem 14,3 % ročně a v roce 2022 vzroste na 2,1 

miliardy USD.

3d tISK
Trh už dozrává pro technologii 3D tisku a ukazuje jeho 

potenciál v oblasti funkčního tisku. Stává se cenově efek-

tivnější a zkracuje se i doba výroby. Nadále však bude domi-

novat výroba prototypů a jedinečných systémů na zakázku. 

V mnoha odvětvích se právě 3D tisk prototypů stává běžnou 

součástí procesu výroby. Uplatňuje se ve zdravotnictví, 

automobilovém či leteckém průmyslu. Předpokládá se, že 

v roce 2022 dosáhne cena trhu s 3D tiskem hodnoty 21,4 

miliardy USD s ročním nárůstem 12,3 %. c

přEdSTAVujEmE

BuDOucnOST funkčníHO A pRůmySLOvéHO TISku

Fotovoltaické 

články patří mezi 

elektronická 

zařízení, která se 

dnes už efektivně 

tisknou

3D tisk se uplatňuje 

v řadě odvětví 

Potištěné textilní 

materiály Pongs  

jsou ozdobou 

každého interiéru
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KRáTcE 
nOvInky

nový 
showroom neschenu

Nově otevřený showroom v sídle společnos-

ti v Bückeburgu nabídne prostor i pro pravi-

delné semináře a workshopy. Tomuto účelu 

je přizpůsobena dispozice i celkové řešení. 

Neschen zde kromě nejprodávanějších 

materiálů, jako je rodina easy-dot® nebo 

kompletní sortiment tapet, představuje také 

nové produkty, například solvoprint® easy fix 

180 power nebo solvoprint® performance wall-

-grip. Zájemci si zde můžou otestovat studené 

a horké laminátory „Made by Neschen“. 

Na pravidelných akcích budou produktoví 

manažeři i externí přednášející prezentovat 

nové produkty, informovat o aktuálních 

trendech a představovat výrobky inspirované 

podněty od zákazníků.

Součástí předváděcí místnosti je oblast 

technické aplikace, kde lze na různé plochy 

aplikovat inovativní materiály pro digitál-

ní tisk stejně jako lepicí a ochranná média. 

Kromě toho jsou v showroomu různé tiskové 

stroje a řezací plotry určené k praktickým 

zkouškám a testům materiálů. Park tiskáren 

se stále rozrůstá a aktualizuje. c

Japonský výrobce digitálních velkoformáto-

vých tiskáren představil na veletrhu Fespa 

nejenom své rozsáhlé portfolio velkoformá-

tových tiskáren včetně několika význam-

ných novinek.

Portfolio tiskáren Mutoh obohatí první UV 

LED true flatbed, tiskárna s pevným pracov-

ním stolem o rozměrech zhruba 1,2 × 2,4 metru. 

Ponese název Mutoh PerformanceJet 2508UF. 

K tradičním mild solvetním a eco solventním 

tiskárnám Mutoh ValueJet přibude i UV LED 

model ValueJet 1638UR. Konstrukce se zdvo-

jenou tiskovou hlavou a UV lampy na obou 

stranách vozíku tiskových hlav poskytují 

vysokou produktivitu a zároveň nabízejí eko-

logické řešení. Mutoh totiž používá inkousty, 

které po vytvzení neuvolňují VOC látky, 

a tisky jsou bez zápachu. Technologie UV LED 

vytvrzování zajišťuje nízkou spotřebu energie 

a možnost potisku materiálů, jež jsou citlivé 

na teplo. c

novinky od 
mutohu s uv LED 
vytvrzovanými 
inkousty

Letošní veletrh Heimtextil se stal místem 

premiéry tiskáren Mutoh osazených inkous-

ty vhodnými k snadnému potisku textilií 

vyrobených z bavlny a jejích směsí. Výsled-

ky spolupráce firem Mutoh a Matsui přinesly 

do světa digitálního velkoplošného tisku 

nový impuls. 

Pozice značky Mutoh je ve světě vizuální 

komunikace velmi stabilní díky tiskárnám 

ValueJet. Mutoh obsadil i významný podíl 

na trhu se sublimačním potiskem textilu. Pre-

miéru řešení pro potisk bavlny proto můžeme 

vnímat jako vstup do dalšího segmentu.

Ten významně usnadnilo využití inkoustů 

Matsui. Tato společnost využila svou techno-

logii mikrozapouzdření a přináší zářivé barvy 

díky nanopigmentům vázaným ve vodoředi-

telném polymeru v mikrokapslích zesíťovací-

ho činidla. Potisknutá textilie (tedy nejenom 

bavlna) se tři minuty stabilizuje při teplotě 

150 ºC. Pigmenty jsou zapouzdřeny v polyme-

ru a jsou navázány na textilní vlákna. Povrch 

textilu díky tomu zůstává na omak stejný jako 

před potiskem. Řešení disponuje ekologickou 

certifikací Oeko Tex 100. c

Ekologické 
nanoinkousty 
k potisku bavlny 
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KRáTcE

nOvInky

Signracer ve světě 
haute couture
Co spojuje svět přehlídkových mol, excent-

rických návrhářů, dlouhonohých modelek 

a futuristických vizí s tiskárnami využí-

vajícími LED UV vytvrzované inkousty? 

Určitě kreativita,  potřeba posouvat hranice 

a hledat nová řešení a touha po dokonalosti.

O LED UV tiskárnách Signracer švýcarské vý-

roby jsme v našem časopise již psali – podrob-

né informace o true flatbedu Signracer 3020 

HD najdete v čísle 99, v aktuálním vydání 

se můžete seznámit s novým přírůstkem 

v našem showroomu, tiskárnou hybridní 

konstrukce Signracer 1600.

Na těchto zařízeních lze tisknout zakázky 

s vysokou přidanou hodnotou, to je známá 

věc. Že si je však vybraly k realizaci svých 

produktů takové módní značky jako Dolce & 

Gabbana nebo Prada, možná překvapí. Vzorky 

kůže a koženky potištěné inkoustem vyvi-

nutým speciálně pro tyto účely jsme si mohli 

prohlédnout při produktovém školení.  Tisky 

jsou velmi  odolné, barva je dokonale spojená 

s podkladovým materiálem a nijak nemění 

jeho  strukturu. Dá se docílit jak dokonale 

hladkého, tak reliéfního povrchu. c

zünd na fespa 2018

Expozice společnosti Zünd naznačila, které 

oblasti velkoplošného tisku nabývají stále 

průmyslovější charakter. Ukázka zpracová-

ní vlnité lepenky, a to jak pro obalový prů-

mysl, tak pro reklamní a prodejní displeje, 

dokazuje rostoucí význam tohoto segmentu. 

Nezapomínejme však ani na textil. 

Výrazné zvýšení produktivity přinesla Over 

Cutter Camera – OCC, která snímá celou pra-

covní plochu plotru, najednou načte všechny 

registrační značky a řídicí jednotka následně 

vyhodnotí polohu výtisku a jeho případnou 

deformaci. OCC ve spolupráci s nejnovější 

verzí softwaru Zünd Cut Center  – ZCC posky-

tuje nejproduktivnější systém k digitálnímu 

výseku obalů a výrobků z vlnité lepenky. 

Plotr Zünd D3 s dvěma pracovními rameny 

doplněný automatickým systémem nakládání 

a vykládání archů zvýší produktivitu v někte-

rých případech až na dvojnásobek. 

Další z vystavených plotrů Zünd G3 osazený 

frézou RM-L slouží k formátování a tvarování 

tuhých materiálů, jako je MDF, akrylát, PVC 

desky, hliníkové sendviče či dřevo. .

Efektivní formátování textilu zajistí plotr 

G3 3XL-3200 s laserovým modulem LM 100W. 

Systém zvládne role tkanin až do šířky 3,2 m. 

Funkce Dashboard dodává manažerům 

nepřetržitě veškerá relevantní data v reálném 

čase, takže mají přístup k informacím o čin-

nosti stroje kdykoli a odkudkoli. c

Hp Latex R 
k potisku desek

Veletrh FESPA se stal místem evropské 

premiéry první tiskárny nové řady HP Latex 

R. Toto označení je odvozeno od slova rigid 

– tuhý. Jedná se o první latexovou hybridní 

tiskárnu na trhu. 

Na podrobné informace byla v čase uzávěrky 

HSW info společnost HP ještě skoupá, víme 

však, že se jedná o tiskárnu hybridní kon-

strukce, je tedy vhodná k potisku flexibilních 

i deskových materiálů. Pro tyto aplikace byl 

vyvinut nový latexový inkoust. Tiskárna již 

byla k vidění na veletrhu ISA Sign Expo v USA. 

Novinkou je bílý latexový inkoust, který 

umožní uživatelům této tiskárny nabídnout 

zcela nové aplikace s vysokou přidanou 

hodnotou. Na rozdíl od UV inkoustů, které 

vytvářejí na povrchu média souvislou vrstvu, 

je latexový tisk mnohem tenčí a zanechává 

povrchovou strukturu média nezměněnou. 

Výhody tisku bez zápachu se již v oblasti 

interiérových dekorací ukázaly u mnoha 

zajímavých aplikací. Nyní se jejich seznam 

značně rozšíří. Pro zákazníky v regionu EMEA 

by tiskárna měla být dostupná ve třetím 

čtvrtletí roku 2018. c



Srdečně vás zveme na náš stánek C 06 
v hale 4. Přijďte si popovídat o vhodných 

technologiích pro vaše podnikání a získejte 
zajímavou výstavní slevu.

Těšíme se na setkání s vámi!


