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Řada JT a LF 9300 – polymerická fólie pro aplikace na rovné a mírně zakřivené povrchy

 široká nabídka různých šířek

 akrylové lepidlo na solventní bázi v různých variantách (permanentní, bubble free, removable) a barvách (čirá, šedá)

 polyethylenový liner

 trvanlivost 3 roky (potištěný) / 5 let (v nepotištěném stavu)

TISKOVÉ fÓlIE

Product JT 9300 WG – PT JT 9300 WG – PG JT 9300 WG-RG JT 9300 WG-BFG JT 9300 WM-PG JT 9300 WM-RG JT 9300 CG-RT

Finish White Gloss White Gloss White Gloss White Gloss White Matt White Matt Clear Gloss

Adhesive
Permanent 

Transparent
Permanent 

Grey
Removable 

Grey
Bubble Free 

Grey
Permanent 

Grey
Removable 

Grey
Removable 

Transparent

Widths 1,05 / 1,37 / 1,524 / 1,62 1,05 / 1,37 / 1,524 / 1,62 1,37 / 1,524 1,05 / 1,37 / 1,524 1,05 / 1,37 1,37 1,37

lAMINACE

Product LF 9300 CG-UV LF 9300 CM-UV LF 9300 CS-UV

Finish Clear Gloss Clear Matt Clear Satin

Adhesive
Permanent 

Transparent
Permanent 

Transparent
Permanent Transparent

Widths 1,05 / 1,37 / 1,524 / 1,62 1,05 / 1,37 / 1,524 / 1,62 1,05 / 1,37 / 1,524 /1,62

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

Řešení pro různé aplikace
fólie a laminace Mactac řady 9300  

...víme jak
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V prosinci obvykle na tomto místě bilancuji uplynulý rok. 

Za chvíli však budou Vánoce, často neoprávněně prezento-

vané jako svátky klidu a pohody, a tak se Vám chci svěřit 

s něčím jiným. Nesnáším kolony na silnicích a přiznávám, 

že nepatřím mezi nejtrpělivější řidiče. Jednou v listopadu 

jsem spěchal do kanceláře a navigace mi hlásila půlhodi-

nové zdržení na dálnici. Vydal jsem se tedy jinou trasou 

přes okolní vesnice. Jenže dálnici mezitím zcela uzavřeli 

a objízdné trasy se změnily v pasti. Už dávno jsem měl být 

na důležitém jednání, a tak jsem znovu zkusil navigaci, jestli 

by přece jen nešlo jet jinudy. Omylem jsem klikl na prohlížeč 

a ten mi obratem nabídl rozhovor s Jaroslavem Duškem, 

který jsem si místo hledání neexistující objížďky po chvíli 

rezignovaně pustil. Pana Duška mám rád z filmu i divadel-

ních představení a do jeho povídání jsem se zaposlouchal 

natolik, že jsem na kolonu a související problémy úplně 

zapomněl. Ba co víc, začalo mi vadit, když se kolona co 

pět minut trochu pohnula a mě to vyrušilo z poslechu ! 

Z hodi ny a půl trvajícího stání v koloně se stal jedním chyb-

ným kliknutím úžasný zážitek. Celou dobu jsem se tak bavil, 

že ostatní řidiči museli pochybovat o mém duševním zdraví. 

Potom se auta zase rozjela a já jsem si užíval jeden z nej-

příjemnějších dní, jaké jsem v poslední době zažil. Některé 

schůzky jsem dohnal, jiné přesunul, všichni měli pochopení. 

Jako bych vstoupil do jiné dimenze, do paralelního vesmí-

ru, kde se dějí jen dobré věci. Ačkoli teorie strun s mnoha 

dimenzemi vesmíru počítá, vždy mi bylo líto, že je nelze 

dokázat, natož zažít. Jenže co když se pletu? Vždyť pouhé 

ledabylé kliknutí na mobilu mě přeneslo ze spěchu a stresu 

někam úplně jinam, do světa klidu a pohody, a to aniž by se 

změnily vnější okolnosti. Nakonec není asi důležité, jestli to 

způsobil přechod do paralelního vesmíru, nebo jen zaujetí 

zajímavým pořadem, každopádně jsem zažil bleskovou pro-

měnu něčeho velmi nepříjemného v něco báječného. A tak 

přeji sobě i Vám, abychom „jiné“ dimenze klidu a pohody 

nacházeli stále častěji. Možná jsou všude nadosah.

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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TECHNOlOgIE 
HyBRIDní HP LATExOvé TISkáRny ŘADy R

Přímý potisk pevných materiálů není žádnou novinkou. Proč bychom tedy měli 

zpozornět, když se mluví o flatbedech s technologií HP Latex? Protože nám mohou 

značně usnadnit práci a vydělat více peněz.

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

Latexové flatbedy řady HP Latex R jsou odpo-

vědí na otázku, jak si poradit s výzvami mno-

ha trendů, které dnes ovlivňují trh a přinášejí 

aplikace generující slušné zisky.

Nejdůležitější vlastností latexových inkoustů 

je jejich univerzálnost. Jeden druh inkoustu 

v jediném stroji se hodí ke všem základním 

aplikacím velkoformátového tisku, zvládne 

potisk kovových materiálů, dřeva, kerami-

ky, tapet, textilu, grafiky k polepu vozidel 

a samozřejmě tisk na samolepicí fólie, papír, 

backlity, bannery, akrylát, hliníkové sendviče 

i PVC desky. 

HP lATEX R – NEJuNIVERzÁlNěJšÍ 
ŘEšENÍ
Až 74 % firem z celého světa, jež se zúčastnily 

průzkumu FESPA Print Cenzus, uvedlo, že 

zaznamenaly nárůst produkce tapet a interié-

rových dekorací. Zvýšenou poptávku po POP 

reklamě zaregistrovalo 59 % z nich. Tento

trend jasně ukazuje prostor pro technologie 

HP Latex R, které nejen že se v dané oblasti 

dobře uplatní, ale ještě hranice kvality a efek-

tivity posouvají. 

Jak je to možné? Latexová technologie nabízí 

například ve srovnání s UV tiskem mno-

hem širší barevný gamut. Na tiskárnách 

HP Latex R dosáhnete barevné konzistence 

Jeden stroj, 
jeden inkoust, 
všechny aplikace

a stejného vzhledu motivu na nejrůznějších 

pevných i flexibilních podkladech. Bílý latexo-

vý inkoust má výjimečné vlastnosti (opacita, 

bělost, homogennost) a lze jej využít k realiza-

ci nápaditých designů. Uživatelé ocení již výše 

zmíněnou univerzálnost inkoustu, který je 

vyladěný tak, aby přinášel vynikající výsledky 

na všech typech doporučených médií.

Zákazníci stále více vyžadují ekologická 

řešení, která jsou v souladu s udržitelým 

rozvojem, a i v této oblasti je technologie HP 

Latex tou nejlepší volbou. Tisky můžete směle 

použít i v interiérech citlivých na uvolňování 

nežádoucích látek a zápachu z tisků, jako 

jsou restaurace, hotely, prodejny potravin, 

školy a školky, wellness centra, zdravotnická 

zařízení atd.

JAKÝ POVRCH, TAKOVÝ TISK
Vrstva latexového inkoustu je ve srovnání 
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s UV tiskem mnohem tenčí. „To umožňuje 

zachovat charakter povrchu materiálu, 

na nějž se tiskne,“ vysvětluje Roman Barba, 

specialista na latexovou technologii společ-

nosti HP. Latexový tisk, jak říká, není lesklý, 

matný ani satinový. O vzhledu tisku rozho-

duje zvolené médium. Kovový povrch dodá 

grafice metalický efekt, hmatem nerozeznáte, 

které části jsou potištěné a které ne. „Nová 

receptura inkoustů umožnila snížení teploty 

polymerizace na 70 °C, takže se rozšířila pale-

ta potisknutelných materiálů. K potisku skla 

a nelakovaného kovu je nutné použít primer, 

potisknuté dřevo je třeba následně nalakovat,“ 

doporučuje Roman Barba.

INTERIÉROVÉ DEKORACE
A kde jsou tedy ty ziskové zakázky? Zajíma-

vou přednášku na toto téma měl prezident 

FESPA Christian Duyckaerts. Kromě funkce 

ve federaci FESPA je majitelem úspěšné firmy, 

jež se specializuje na dodávky interiérových 

projektů pro maloobchod na klíč. 

„Majitelé obchodních sítí a značek si uvědo-

mují sílu maloobchodních prodejen,“ řekl 

Christian Duyckaerts na Mezinárodním semi-

náři Bill 17 začátkem října v lázeňském městě 

Piešťany na Slovensku. Až 70 % spontánních 

nákupů, jak uvedl, se odehrává v kamenných 

prodejnách, nákup přes internet je mnohem 

racionálnější, takže cílem obchodníků je při-

vést zákazníka do kamenné prodejny. Ta však 

musí na klienta silně emocionálně zapůsobit. 

„Nestačí dobře promovat produkt, prémiové 

značky budují svůj image celým prostorem. 

Design a dekorace jsou stále důležitější. In-

teriér musí působit výjimečně a musí přimět 

zákazníka, aby se se značkou ztotožnil,“ je 

přesvědčen Christian Duyckaerts. Tvrdí, že 

roste počet designových hotelů, prodejny 

jedné značky ztrácejí uniformitu. Je to podle 

něj náročný proces, protože je třeba zacho-

vat dostatečné propojení se značkou, aby se 

zákazník cítil komfortně. Současně jsou však 

žádané prvky, které odliší jednotlivé prodejny 

stejného řetězce. 

„Investice do maloobchodní prodejny s pré-

miovým zbožím výrazně rostou. Nedávno 

jsme řešili kampaň pro výrobce dámských 

plavek v rámci konceptu shop-in-shop. Pro 

dvě stovky prodejen bylo vytvořeno dvě stě 

různých vizuálů. Stejná modelka ve stejných 

plavkách, ale na dvou stech různých snímků,“ 

přiblížil Christian Duyckaerts. 

Dodal, že se využívá  designový nábytek, ori-

ginální tapety a všechno, co dokážou designér 

a signmaker nabídnout. Samotný tisk je, jak 

řekl, součástí celkového konceptu interiéru, 

pracuje se se světlem, hudbou i vůněmi. Stejný 

obsah se podává různou formou. „Nejsme do-

davatelem tiskových služeb, naše společnost 

se vyprofilovala jako konzultant nabízející 

řešení na klíč. Řešíme koncept kampaně, její 

realizaci, instalaci a samozřejmě i demontáž,“ 

konstatoval Christian Duyckaerts. „Samotný 

tisk je jenom jedna část naší práce na projek-

tu. Myslím, že něco podobného čeká všechny 

firmy, které chtějí být úspěšné i v příštích 

letech,“ dodal.

OBAly PRO PŘÍMÉ BAlENÍ POTRAVIN
Hodně firem v obalovém průmyslu, které 

provozují UV tiskárny, se zajímá o obaly 

na potraviny. Mají však problém s certifikací, 

vždyť ani inkousty s nízkou migrací nejsou 

vhodné k produkci primárních obalů na potra-

viny. Naopak technologie HP Latex splňuje 

všechny přísné normy a lze ji na tyto zakázky 

použít. Tento segment je pro uživatele nových 

tiskáren výraznou příležitostí. c

TECHNOlOgIE

HyBRIDní HP LATExOvé TISkáRny ŘADy R
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vElETRH 
FAcHPAck 2018

Robot v polygrafii 

a skladovém 

hospodářství 

přestává být něčím 

výjimečným

Obal prodává, a tak 

se do jeho designu 

vyplatí investovat

Fachpack 2018
Obalový průmysl, zejména pak výroba prostředků POP/POS, je trhem, kam přirozeně směřuje stále více 

produktů velkoplošného digitálního tisku. Specializovaný obalářský veletrh, který se konal koncem září 

v Norimberku, to jenom potvrdil.

Veletrh, jenž má stále rostoucí tendenci, letos využilo 

ke své prezentaci 1244 vystavovatelů a navštívilo ho více 

než 40 000 návštěvníků. Jaké důležité sdělení přinesl světu 

digitálního tisku?

PŘIROzENÁ AKCEPTACE DIgITÁlu
Polygrafický průmysl se přestal dělit na digitální a analo-

gový. Výrobci analogových a digitálních systémů vzájemně 

kooperují a přicházejí s komplexními nabídkami. Vidíme 

spojení analogových a digitálních tiskových jednotek 

ve flexotisku, umisťování digitálních jednotek do sítotisku 

a propojení ofsetu a digitálního tisku ve firemním workflow. 

I ve velkých tiskových provozech přestaly být digitální sys-

témy doplňkovým zařízením a staly se alternativou, která 

se využívá podle toho, jestli je výhodná pro danou zakázku. 

Nejde přitom pouze o cenu tisku. Dnes firmy vyhodnocují 

i náklady na zpracování a prostoje s ohledem na celou 

zakázkovou skladbu. Inteligentní wokflow je pro ziskovost 

provozu klíčové.

DIgITAlIzACE PROSTŘEDÍ
Časy, kdy v tiskové firmě pracoval jeden správce sítě 

a ostatní pracovníci byli pouzí uživatelé, jsou nenávratně 

pryč. Firemní workflow přebírá automatizovanou kontrolu 

zakázek, určuje způsob jejich tisku a zpracování. Dostupná 

komerční řešení jsou jenom základem, s nímž dnes v kaž-

dém efektivně řízeném provozu dále pracují interní IT 

specialisté.

Pracovní postupy, skladové zásoby a expedice tvoří jeden 

celek a tento komplex informací a možností se musí trvale 

vyhodnocovat a ladit. Podle dat shromážděných společností 

Heidelberg se využití většiny strojů pohybuje na úrovni 

20 % jejich maximální teoretické výtěžnosti. 

AuTOMATIzACE A ROBOTIzACE
Kromě automatizace přípravy a tisku zakázky můžeme 

stále častěji vidět nabídku manipulačních robotů a auto-

matizovaných linek. Není výjimkou najít firmu, kde se více 

zaměstnanců věnuje IT a programování než samotnému 

tisku. 

Doba se mění velmi rychle, a protože periodicita veletrhu 

FachPack je dvouletá, jsou tyto změny vidět ješte výrazněji. 

Dva roky jsou dnes v oblasti tisku hodně dlouhá doba. c

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



nová řešení 
pro průmyslový 
finishing

a manipulačního robota společnosti Universal Robots. Ten 

odebíral různé výseky a umisťoval je na předem definovaná 

místa. Bez zásahu člověka vyseparoval různé výrobky z jed-

noho tiskového archu a každou zakázku nastohoval zvlášť.

Softwarový balíček Zünd Cut Center ZCC funguje jako 

virtuální řídicí centrum pro plně integrovaný digitální 

finishing.

Řešení je navrženo jako otevřený systém pro spolupráci 

s workflow systémy třetích stran, takže jej lze snadno apli-

kovat v různém firemním prostředí.

Verze ZCC 3 poskytuje nové funkce, jako například vysoko-

rychlostní registrační metody, ještě jednodušší plánování 

výroby a vizualizaci výkonu stroje formou přehledných 

grafů. Prostředí je pro uživatele velmi přehledné, a navíc 

umožňuje dálkový přístup k ovládání stroje.

TANDEMOVÝ PROVOz
Příkladem vysoce výkonného zpracování vlnité lepenky 

a pěny i bez automatické manipulace s materiálem byl 

tandemový provoz stolního plotru řady G3. Toto nastavení 

umožňuje nepřetržitý výrobní proces, při němž dochází 

současně k načítání dat a zpracování materiálu. Toto řešení 

přitahovalo návštěvníky asi nejvíce. c

TECHNOlOgIE

DOkOnčOvAcí zAŘízEní
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1) Stánek 

společnosti Zünd 

na veletrhu 

Fachpack 2018 

2) Aktivní využití 

manipulačních 

robotů v provozu je 

stále žádanější

3) Různé výrobky 

ukládá robot 

na předem určené 

místo

Moderní tiskový provoz se bez dokončovací technologie neobejde. Čím je však skladba zakázek 

variabilnější, tím je složitější najít vhodné analogové řešení pro finishing. Stále populárnější jsou proto 

digitální systémy, mezi nimiž hrají klíčovou roli zařízení společnosti Zünd.

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

Zünd nabízí řadu možností pro udržitelné zvyšování 

produktivity s minimálními nároky na personál. Nabídka 

zahrnuje mimo jiné automatický měnič nástrojů ARC. Ten 

má až osm různých bitů, což značně usnadňuje práci a mini-

malizuje prostoje při výkonu různých operací vyžadujících 

více než tři nástroje. Ty jsou umístěny v pracovní hlavě 

stroje. Dalšími prvky zvyšujícími efektivitu jsou robotická 

manipulace s materiálem a výrobní linky s plně automatizo-

vanými systémy nakládky a stohování. 

OTEVŘENÝ SOfTWARE
Výroba obalů se snad ještě více než jiné obory potýká 

s tlakem na snižování marže a zkracování dodacích lhůt. 

„Díky našim modulárním řešením dokončovacích operací 

a manipulace s materiálem můžeme uspokojit individuální 

potřeby automatizace a pomáhat svým zákazníkům dosáh-

nout vyšší efektivity a celkové výhodnosti ve finishingu,“ 

vysvětluje Roman Hasler, manažer divize Packaging.

Na veletrhu Fachpack mohli návštěvníci vidět pozoru-

hodnou ukázku spolupráce stolního plotru řady Zünd S3 

Robotická manipulace  
a automatické nakládání 
a vykládání přispívají 
k efektivitě provozu. 

1

2

3



vÝSTROJ A vÝZBROJ
zünD BHS150

VÝšKA STOHu 1,5 M
Pro skutečně průmyslovou kapacitu výrobní 

linky je důležitý objem. Nyní je automa-

tická linka schopna nakládat materiál ze 

stohu o výšce 150 cm a zpracovaný materiál 

samozřejmě vyskládat stejně vysoko. To vše 

v automatickém režimu bez zásahu obsluhy.

KOMPATIBIlITA
Systém BHS150 lze využít u všech plotrů 

Zünd řady G3 a D3. Spojení výkonu stolního 

plotru řady D3, jenž disponuje dvěma samo-

statně pracujícími rameny s pracovní hlavou, 

a systému BHS150 lze dosáhnout maximální 

propustnosti výrobní linky. Řídicí software 

Zünd Cut Center ZCC 3 je otevřený pro 

workflow systémy třetích stran.

Na veletrhu Fachpack 2018 měla světovou premiéru nová automatická linka pro finishing 

Zünd BHS150. S rostoucí poptávkou po integraci stolních plotrů do firemního workflow 

v opravdu průmyslových provozech bylo potřeba zvýšit výkon i kapacitu. 

KONTINuITA VÝROBy
Linka stolního plotru se systémem BHS150 je 

standardně vybavena rozšířeným pracovním 

stolem. To umožňuje nakládání materiálu bez 

přerušení pracovního cyklu. V případě men-

ších desek či archů jich může být na pracovní 

ploše umístěno několik. To přispívá k plynu-

losti pracovního postupu.

MODulARITA
Stolní plotry Zünd nabízejí vysokou míru 

modularity. Do pracovní hlavy se vejdou 

až tři pracovní nástroje, které plotr střídá 

podle potřeby. V případě, že je třeba vykonat 

další operace, umožňuje automatický systém 

výměny nástrojů ARC rychlý výběr z až osmi 

připravených nástrojů.

QR KÓDy zRyCHluJÍ VÝROBu
Pro rychlé zpracování úlohy slouží skener, 

který načte data konkrétní zakázky z QR 

kódu vytištěného na rubové straně desky či 

archu vstupujícího do stroje. Díky tomu je 

přechod mezi zakázkami plynulý a nedochází 

k přerušení činnosti.

VElKÉ DESKy
Systém BHS150 je na vstupu i výstupu 

opatřen přísavkami, které umožňují ma-

nipulaci s archy či deskami o maximální 

délce 3 200 mm a šířce do 1 800 nebo 2 270 mm 

podle šířky plotru. Maximální tloušťka je 

110 mm a hmotnost až 25 kg. Systém může 

plynule měnit typ a charakter nakládaného 

materiálu. c

zünd BHS150
David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz
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PRODEJNÍ STOJANy
Vzhledem k požadavkům trhu je výroba růz-

ných prostředků na podporu prodeje společně 

s obaly asi nejdůležitější aplikací, kterou 

zákazníci žádají. Tady v plné míře vynikne 

modularita systému a schopnost kontinuálně 

zpracovávat karton, vlnitou lepenku či vošti-

nové desky.

DISPlEJE
Tvarový ořez umožňuje vytváření působi-

vých reklamních displejů z vlnité lepenky, 

voštinových nebo sendvičových desek. Spolu 

s prodejními stojany je tento tržní segment asi 

nejžádanější aplikací s velkým objemem pro-

dukce, kde se v plné míře uplatní všestrannost 

a vysoký výkon výrobní linky Zünd BHS150. 

zÁVěSNÉ SySTÉMy
Díky jednoduché instalaci se stále větší oblibě 

těší i různé závěsné systémy. Můžeme sem za-

řadit grafiku formátovanou pro různé výstavy 

nebo prosté zavěšené panely a tvarově oře-

zané displeje visící v místě prodeje. Vyrábějí 

se z lepenky, ale pro delší kampaně i z PVC či 

sendvičových hliníkových desek.

NEPOTIšTěNÉ OBAly
Rostoucí objem prodeje přes inernet a násled-

né doručování produktů prostřednictvím zá-

silkových služeb vyžaduje produkci různých 

přepravních obalů. Nejde jen o samotné obaly, 

ale i o výplně zajišťující bezpečné uložení 

výrobku. Zde uživatelé plně využijí nástroj 

k formátování pěnových materiálů.

DESIgNOVÉ OBJEKTy
Často se na výstavách nebo v prodejnách či 

showroomech můžete setkat s designovými 

objekty vytvořenými z vrstvené lepenky nebo 

voštinových desek. Obliba tohoto řešení spo-

čívá v cenové dostupnosti, snadné přepravě 

a jednoduché ekologické likvidaci. Zejména 

u voštinových desek je zajištěna vysoká pev-

nost a tím i užitná hodnota.

OBAly z VlNITÉ lEPENKy
Klesající počty sériově vyráběných obalů 

z vlnité lepenky v jedné zakázce umožňují 

efektivně využít velkoplošný digitální tisk. 

Logickým krokem je pak digitální zpracování 

této produkce na stolních plotrech. I zde patří 

technologie Zünd k absolutní světové špičce. c

Typické aplikace

vÝSTROJ A vÝZBROJ

zünD BHS150
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PřEdSTAvuJEmE 
PRůzkum TRHu

Zveřejnění výsledků průzkumu trhu, který federace FESPA realizovala 

ve spolupráci se společností InfoTrends, přináší několik klíčových poznatků 

a odhaluje důležité trendy na tiskovém trhu.

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

Průzkumu se zúčastnilo 1405 respondentů, což představuje 

nárůst o 12 % oproti poslednímu průzkumu, jehož výsledky 

byly zveřejněny v květnu 2015. Firmy pocházely ze 102 zemí, 

což reprezentuje o téměř 60 % větší geografický dosah než 

výzkum v roce 2015. Data byla získána na veletrzích FESPA 

v roce 2017 a od členů národních sítotiskových svazů v Evro-

pě, Eurasii, Mexiku, Brazílii, Thajsku a Jižní Africe.

Rozdělení zúčastněných firem podle základní činnosti 

vypadalo následovně: digitální tisk (17 %), sítotisk (15 %), 

signmaking (10 %), textilie a oděvy (10 %), komerční tisk 

a reprografie (13 %), umělecká grafika a kreativní studia 

(11 %), obaly (4 %).

KlÍČOVÉ TRENDy
Výsledky určitě ovlivnil pokračující hospodářský růst 

a pozitivní dopad technologického rozvoje, který podporuje 

masovou produkci customizovaných a individualizovaných 

produktů. 

OPTIMISMuS
Ve srovnání s výsledky z roku 2015 je pocit optimismu 

na trhu silnější o 2 %. Výrazně roste potenciál velkoplošného 

tisku. V současné době totiž digitální produkce představuje 

44 % z celkových příjmů a předpokládá se, že do dvou let 

stoupne na 53 % obratu.

NÁROKy zÁKAzNÍKŮ
Charakter polygrafie se mění. Díky nárůstu trendu indivi-

dualizace produkce se stále více mění charakter průmyslo-

vého odvětví na charakter sektoru služeb. 72 % respondentů 

uvádí rostoucí poptávku po rychlém obratu, 61 % vidí 

rostoucí požadavek na krátké dodací lhůty a 59 % registruje 

poptávky po službách v režimu Just in Time. 

 

PRODuKTOVÝ MIX
Bannery, značení a billboardy jsou tři top aplikace velko-

plošného digitálního tisku. Až 74 % respondentů uvedlo, že 

zaznamenali nárůst produkce tapet a interiérových dekora-

cí. Růst poptávky po prostředcích POP/POS zaregistrovalo 

59 % účastníků průzkumu.

TEXTIl
Z firem potiskujících textil již 56 % investovalo do velko-

plošných digitálních technologií. Investici v krátkém čase 

plánuje dalších 19 %. Tuto investici u 69 % z nich podnítila 

nutnost zrychlení produkce.

INVESTICE DO DIgITÁlNÍCH TECHNOlOgIÍ
Ve všech odvětvích byla investice do digitálních technologií 

z 54 % vynucena potřebou zvýšit výrobní kapacitu. Plánová-

ní investice do digitálních technologií je až o 43 % vyšší než 

v roce 2015. Každá třetí firma plánuje investovat do softwa-

ru s cílem zvýšit kontrolu kvality.

EKOlOgIE
Požadavek udržitelné produkce ovlivnil strategii u 76 % re-

spondentů. Každá třetí firma investovala do energeticky vý-

hodnějšího nebo environmentálně certifikovaného zařízení. 

Důvodem byl tlak ze strany zákazníků. 72 % firem, které 

investovaly do ekologických technologií, nezvýšilo ceny. c

FESPA Print cenzus 2018

Takto vypadá 

grafické zpracování 

výsledků průzkumu:  

Životní prostředí  

(obr. 4) a Produktový 

mix (obr. 5) 

Průzkum pokrývá 

kromě jiného 

i oblast  digitálního 

potisku textilu 

(obr. 1), zpracování 

vlnité lepenky 

(obr. 2) a výrobu 

POP/POS (obr. 3)
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PřEdSTAvuJEmE
nOvé TEcHnOLOgIE DuRST v PRAxI

Pro Bavorsko 

jsou tradiční 

preclíky typické 

(obr. 1), ale stejně 

charakteristickým 

znakem se stává 

i digitální tisk obalů 

na technologiích Durst 

(obr. 2)
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Co mají společného tisk a preclíky? Návštěvníci společenského večera pořádaného firmou Durst 

na veletrhu Fachpack už znají odpověď. Poptávky menšího počtu kusů se stále častěji objevují i v obalovém 

průmyslu. Proto i toto odvětví polygrafie velmi pozorně vnímá nabídku digitálních řešení. Společnost 

Durst patří v tomto oboru ke světovým lídrům a její prezentace zaujala mnoho odborníků.

Print & Pretzels
františek Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Společenskou akci spojenou s prezentací svých technologií v reálném 

provozu plánovali v Durstu pro 80 zákazníků. „Počet hostů se nakonec 

ustálil na čísle 150. Název Print & Pretzels jsme zvolili s ohledem na místo 

konání veletrhu Fachpack – město Norimberk. Pro Bavorsko jsou tradiční 

preclíky typické již dlouho, ale stejně charakteristický se stává i digitální 

tisk obalů, a to na technologiích Durst,“ řekl Markus Gleissner, obchodní 

manažer společnosti Durst pro EMEA.

SCHuMACHER PACKAgINg
První prezentace se uskutečnila v závodě skupiny podniků Schumacher 

Packaging, které zaměstnávají přibližně 3000 lidí a patří mezi špičkové ně-

mecké producenty obalů. Společnost byla jedním ze šesti betatesterů tis-

kových průmyslových linek pro potisk vlnité lepenky Durst 130 SPC, a tak 

má s touto technologií maximum zkušeností. Prohlídka závodu ve Forch-

-heimu ukázala obrovský potenciál technologie k potisku vlnité lepenky 

v režimu 24/7 s produkční rychlostí na úrovni kolem 10 000 m2/hod.

HEIN VERPACKuNgEN
Rodinná firma Hein s 18 zaměstnanci je typickou ukázkou ryze digitální 

tiskárny specializované na výrobu prostředků POP/POS a malých sérií 

obalů. Právě v tomto závodě se po pracovním odpoledni uskutečnil i spo-

lečenský večer.

NAD DIgITAlIzACÍ SE zAMÝšlEJÍ 
VElCÍ I MAlÍ 
Obaly jsou v celé polygrafii jediné odvětví, kte-

ré stabilně roste a tendenci růst má i nadále. 

„Pokles počtu kusů v tištěných zakázkách 

dává stále více prostoru digitálnímu tisku, 

který dnes v porovnání s ofsetem nabízí kro-

mě srovnatelných nákladů na tisk i mnohem 

větší možnosti při oslovování konkrétních 

zákazníků,“ je přesvědčen David Hlaváč, kon-

zultant naší společnosti pro průmyslové pro-

jekty. To si, jak říká, uvědomují marketingová 

oddělení mnoha různých společností, a tak lze 

vidět rostoucí zájem o digitální technologie 

u firem všech velikostí. „Společně s odbornou 

veřejností můžeme konstatovat, že koncept 

společnosti Durst je na světovém trhu v sou-

časnosti nejlépe propracovaný a reálně fungu-

je ve špičkových provozech. Tyto stroje byly 

skutečně vyvinuty ve spolupráci s uživateli 

a na jejich užitných vlastnostech a produktivi-

tě je to vidět,“ uzavírá David Hlaváč. c

Loga společností 

použitá v praxi 

(obr. 3 a 5) a ukázky 

realizací: Schumacher 

obr. 4, Hein obr. 6.
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Koncept společnosti 
Durst reálně funguje ve  
špičkových provozech.
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Úspěšný obchodní případ dodavatele vždycky potěší, když se však u jednoho zákazníka instaluje již třetí 

generace technologie jedné značky, víte, že svou práci děláte dobře a již hezkou řádku let.

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

Společnosti Atlas Advertisign Group a FOGI design dnes 

spojuje nejenom společná adresa, ale i společníci. Obě v prů-

běhu letošního roku oslavují 20 let svého působení, jejich 

vývoj do dnešní podoby byl však poněkud odlišný. U založe-

ní Atlas Advertisign Group stál představitel starší generace 

Jan Zelenka st. Dnes je jednatelem jeho syn Jan Zelenka ml.

Aby to nebylo tak snadné, je potřeba si objasnit, že dalším 

jednatelem společnosti je Jaroslav Foglar, který byl zetěm 

pana Zelenky st., a ve firmě pracuje i jeho syn David Foglar, 

takže ze zkušeností čerpá již další generace rodiny zaklada-

tele.

„Generační výměna ve vedení přinesla nový impuls i v sa-

motném chodu společnosti. Přirozeně se obměnili zaměst-

nanci a místa starších kolegů postupně zaplňují naši nynější 

spolupracovníci. Změnil se tak  i způsob práce, více se 

využívají informační technologie a život je prostě rychlejší,“ 

říká Jan Zelenka ml. „Je to přirozený vývoj v oblasti správy 

zakázek a firemního workflow. Chápu to jako převzetí štafe-

ty, kdy se do práce pouští nový člověk s více silami a jiným 

pohledem na budoucnost. Stále však běží na trati jeden tým 

a staví na výsledcích předcházejícího běžce,“ bilancuje .

TŘETÍ gENERACE TISKÁRNy DuRST
Nedávná instalace tiskárny Durst P10 250 je v průběhu 

skoro deseti let již třetí instalací vždy nové generace stroje 

jedné kategorie. Tím prvním byla UV tiskárna Durst Rho 

600, kterou pak vystřídala Rho 800. Každá další generace 

nabízela samozřejmě vyšší kvalitu tisku, pokrytí širšího 

spektra aplikací a vyšší výkon. „O nás určitě platí, že kdo si 

jednou koupí tiskárnu Durst, zůstane této značce věrný,“ 

říká s usměvem Jan Zelenka. „V našem provozu najdete sa-

mozřejmě i stroje od jiných výrobců a jiných dodavatelů, ale 

vždycky jsem považoval Durst za naši vlajkovou loď, kterou 

se právem chlubíme před našimi zákazníky. Za nejdůle-

žitější na našem vztahu s HSW Signall jako dodavatelem 

považuji vzájmenou korektnost a stabilně vysokou úroveň 

TECHNOlOgIE u NAšICH KlIENTů 
DuRST P10 250

Durst P10 250, 

nedávný přírůstek 

do technologického 

parku v nové hale 

společnosti Atlas 

Advertising

Ukázka realizací 

pro pražské Letiště 

Václava Havla

20 let společně 
s HSW Signall
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servisních služeb. Při výběru nových technologií jsme vždy 

měli pocit, že nekomunikujeme s prodejcem, ale s konzul-

tantem, jenž nabízí řešení, která velmi detailně zná, a který 

otevřeně upozorní i na možná rizika,“ chválí Jan Zelenka.

TEXTIl NA VzESTuPu
Silné technologické zázemí občas dovoluje vydat se na ces-

tu, která je zcela nová. její prošlapání  však na našem trhu je 

někdy běh na dlouhou trať. 

„Trvalo pomalu osm let, než se zákazníci naučili využívat 

výhody textilních napínacích rámů,“ říká Jan Zelenka 

a dodává: „Pro nás to byl úžasný objev, když jsme se poprvé 

setkali na veletrhu s tímto řešením. Umíme pracovat s kovy, 

světelnými zdroji i velkoplošným potiskem textilu. Namísto 

těžkých PVC bannerů můžete elegantní grafiku vytisknout 

na textil, obšít okraje a pracovat s materiálem, který je 

mnohem lehčí, ekologický a velmi estetický.“ Plná akceptace 

textilu však přišla podle jeho slov až po několika letech, kdy 

se prosadil v zahraničí a na trhu se objevila nabídka více 

konkurenčních řešení. Reklama a marketing se v tomto 

ohledu paradoxně jeví jako hodně konzervativní prostředí. 

Velmi progresivně k novým možnostem přistupují kreativci 

a interiéroví designéři. „Mnohdy nás jejich nápady překvapí,“ 

usmívá se Zelenka.

INVESTICE VyVOlANÉ INVESTICEMI
S instalací nového tiskového stroje Durst P10 250 se čekalo 

na dokončení nové haly, kde budou umístěny všechny 

tiskárny. „Zvýšené nároky na kapacitu si vyžádaly reorgani-

zaci pracovního postupu a vyšlo nám, že bez nových prostor 

se zkrátka neobejdeme,“ tvrdí Jan Zelenka. „V příštím roce 

nás čeká stavba nové haly pro finishing, která bude na halu 

s tiskárnami navazovat. Hodila by se sice již nyní, ale odra-

dila nás nadcházejíci zima a možné komplikace s ohledem 

na počasí. Spolu s novou tiskárnou jsme nechali nainstalo-

vat i nový stolní plotr Zünd G3 L 2500, jenž nahradí starší 

model, který u nás slouží již osm let a velmi rychle našel 

svého nového uživatele,“ uzavírá.

HAPTICKÝ TISK
Nainstalovaný stroj nabízí velice zajímavou možnost hap-

tického tisku. „Nová tiskárna nabízí vyšší rozlišení a vyšší 

rychlost tisku,“ hodnotí Marek Cais, operátor velkoploš-

ného tisku společnosti Atlas Advertising Group. „Na tento 

stroj budeme směřovat větší zakázky. Vyšší produktivita 

a koncepce pro provoz v režimu 24/7 nám zajišťují dostateč-

nou kapacitu,“ dodává. S novým strojem, jak říká, přichází 

i několik nových kroků údržby, to však souvisí s konfigurací, 

kdy ve firmě zvolili i funkci haptického tisku a využití bílé 

barvy pro podtisk i přetisk bílou v jednom průchodu. c 

Samotné logo i jeho 

použití ve firemních  

prostorách 

odpovídají velikosti 

a významu 

společnosti Atlas 

Group

Ukázky realizací 

pro společnost 

Samsung

Na rozdíl od PVC 
bannerů je textil lehký, 
ekologický a velmi 
estetický.

TECHNOlOgIE u NAšICH KlIENTů

DuRST P10 250



12 HSWINFO PROSINEC 2018

Stačí se v ateliéru Karla Štědrého porozhlédnout a přijdete 

na to, že autor velmi úspěšně bojuje s plochou a konzerva-

tivním tvarem o další prostor. Nespokojí se s obdélníko-

vým tvarem plátna, často využívá jiné geometrické tvary 

či nepravidlené podklady. U  pláten, která jsou natažena 

na „konzervativním“ pravoúhlém rámu, zase objevíte 

prostor v motivu geometrických tvarů.

HlEDÁNÍ NOVÝCH zPŮSOBŮ VyJÁDŘENÍ
„Vnímání umění veřejností často podléhá stereotypům 

a očekává se, že se bude pohybovat ve vymezených manti-

nelech,“ říká Karel Štědrý. Většina slavných umělců se podle 

něj stala slavnými právě proto, že zašla za tyto očekávané 

hranice. „Velmi rád experimentuji a hledám nové možnosti 

vyjádření. Cyklus obrazů namalovaných na plátno uhlem 

je také obrácením stereotypu,“ konstatuje malíř. Kresbu 

uhlem většina umělců vnímá jako doprovodnou disciplínu 

nebo techniku, která slouží spíš ke skicování než k finální-

mu zpracování obrazu. Na konečné provedení by měly být 

použity barvy. „Dílo ale musí obstát v souboji s časem a tady 

vidím nádherný paradox. Uhel, pokud se dobře zafixuje 

a nebo se nespráší, je z chemicko-fyzikálního hlediska asi 

Experiment jako 
tvorba, tvorba jako 
experiment

Jednou z tezí, které ve své tvorbě uplatňuje výtvarník Karel Štědrý, je premisa, že malba nemusí být 

dvourozměrná. Většina jeho děl diváka zaujme právě průnikem do prostoru. Ze 3D instalací naopak 

vytváří zajímavé plošné obrazy. 

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

DeepHaus, Galerie 1. 

patro, Praha 1, 2017

mEdAIlON 
kAREL šTěDRý
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mEdAIlON

kAREL šTěDRý

Toystory vol. 1, dřevo, 

kov, perspex, beton,  

275 × 90 × 60 cm, 2011

nejtrvanlivější prostředek pro záznam,  akrylové bar-

vy používáme relativně krátkou dobu – zhruba padesát 

šedesát let –, a jak se budou chovat o 100–200 let později, 

ani netušíme,“ je přesvědčen Štědrý a dodává: „Obraz může 

oslovit nejenom váš zrak, ale i hmat. Rád pracuji s tlustou 

vrstvou barvy, která vytváří reliéf. Různé laky dají podkla-

du nejenom jiný vzhled, ale liší se i na dotek, a tak odkazují 

k sochařskému způsobu myšlení. Obsah obrazu tak můžete 

měnit pomocí osvětlení, obrazy mohou sloužit jako podklad 

pro video mapping.“ Výtvarné umění má podle Karla Štěd-

rého vzbudit emoce a donutit diváka k zamyšlení. Nemusí 

být proto ani trvalé. Některé okamžiky, jak říká, si v životě 

pamatujeme proto, že měly obrovský náboj a zůstanou nám 

v paměti. Souhra světla, barev a tvarů může být v přírodě 

tak výjimečná, že si ji pamatujeme celý život, a přitom trvala 

jenom pár krátkých okamžiků. „Proto mám rád i krátko-

dobé instalace, které pulzují pohybem světla, stínů a barev, 

dodává umělec.“

HODNOTNÉ uMěNÍ POTěšÍ VšECHNy
Dobré a hodnotné umění podle  mínění Karla Štědrého 

přežije přízeň či nepřízeň kritiků a teoretiků umění. Najde si 

své místo v životě běžné populace a bude z něj čerpat někdo 

v budoucnosti, případně i po delším čase vzbudí v divákovi 

otázky. Určitým vrcholem umělce je, když dokáže své umění 

převést do světa užitných předmětů, tvrdí Štědrý. „Odkaz 

Bauhasu nebo PopArtu považuji za dobré příklady umě-

leckých koncepcí, které ukazují, jak se dá skloubit běžný 

způsob života s uměním samotným. Uvidíme, zda se moje 

práce dokáže uplatnit i tímto způsobem,“ konstatuje.

DOBRÝ zÁKlAD
Karel Štědrý je absolventnem Střední umělecké školy Vác-

lava Hollara a následně Vysoké školy uměleckoprůmyslové 

v Praze. Obě tyto školy dávají svým absolventům nejenom 

dobré řemeslné zvládnutí výtvarných technik. ale i důležitý 

nadhled.

Autor ve svém díle úspěšně navazuje na několik uměleckých 

směrů, jako je například  konstruktivismus či geometrická 

abstrakce, a témata rozvíjí v kontextu současné doby. Pro  

signmakery je příjemným zjištěním, že rád pracuje i s jejich 

materiály a technologiemi.

ABSTRAKCE A DyNAMIKA
„Nové technologie umožňují hrát si dalším způsobem s vní-

máním obrazu,“ říká na toto téma Karel Štědrý. Nebrání 

se používání řezacího plotru a samolepicích fólií, hraje si 

s akrylátem a jeho barvami. Mnoho témat umělec podává 

jako abstrakci a hutný koncentrát.  Ke skicování využívá 

počítač a grafické programy a následně linie a kompozice 

motivů přenáší pomocí projektoru na podklad. „Digitální 

technologie jsou ve stále větší míře součástí života všude 

kolem nás. Šetří čas, umožňují snadné vytváření různých 

variant a výsledek je hned k dispozici. Člověk zkrátka žije 

v určité době, takže reaguje na současné možnosti,“ říká 

Karel Štědrý.

INSPIRACE
Autor se věnuje také knižní grafice. V tomto populárním for-

mátu se tak může široké publikum potkat s jeho estetickým 

pojetím i mimo výtvarnou scénu. 

„Nejdůležitější je pro mne hledání přesahů a překročení hra-

nic vnímání a tradice. Motivuje mě samotný proces tvorby. 

A jestli mám nějaký tvůrčí rituál? No po ránu určitě kafe 

a cigáro,“ svěřuje se na závěr Karel Štědrý. c

Prouhovaný reliéf, 

lakovaná MDF, 

samolepicí fólie, 

130 × 97 cm, 2014

Tečkovaný reliéf, 

lakovaná MDF, 

samolepicí fólie, 

130 × 113 cm, 2014

DeepHaus No. 25, 

ø 120 cm, 2018
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mEdAIlON 
kAREL šTěDRý

Pohyb 2, akryl, uhel na plátně, 150 × 125 cm, 2018 DeepHouse No. 8, akryl, akrylátový tmel na plátně, 130 × 160 cm, 2016 

Hlava, uhel na plátně, 150 × 120 cm, 2017

Temný reliéf, akryl na MDF, 165 × 95, 2014

Mandala Split, 

akryl na plátně, ø 150 cm, 2018



HSWINFO PROSINEC 2018        15

mEdAIlON

kAREL šTěDRý

Acid Haus 2, akryl, pastel na plátně, 200 × 135 cm, 2018 

Acid Haus 1, akryl, pastel na plátně, 200 × 135 cm, 2018 

Black Star, perspex, železo, 120 × 50  × 130 cm, 2013

Pestrobarevný reliéf, lakovaná MDF, samolepicí fólie, 130 × 97 cm, 2014

Karel Štědrý, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, 2016
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PřEdSTAvuJEmE 
DEn SIgnmAkIngu

Tradiční akce se letos vrátila do prostor kongresového centra hotelu Voroněž v Brně. Koncept se však 

změnil na edukační a přibylo i hodně vzrušení, o něž se postaralo 1. mistrovství ČR v carwrappingu.  

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

Den signmakingu 
Brno 2018

Celopolepy vozidel jsou jednou z důležitých aplikací klasic-

kého signmakingu. Firmy specializované na tuto oblast se 

však příliš neprezentují a zejména specialisté na designové 

polepy stojí více méně na okraji signmakingu a řadí se spíš 

k odborníkům na tunning. Letos své síly změřilo osm týmů, 

z nichž vyšli vítězně Jan Tureček a Lukáš Lekeš z firmy 

Wrapstyle Zlín. 

NETyPICKÁ SOuTěž
Většina soutěží se koná pod patronátem některého z výrob-

ců samolepicích materiálů. Soutěžící tedy pracují s jedním 

druhem fólie. První ročník Mistrovství ČR v carwrappingu 

ponechal soutežícím volnost ve výběru materiálů, a tak šlo 

nejenom o soutěž v dovednostech samotných aplikátorů, 

své želízko v ohni měli i dodavatelé. Celkové atmosféře ten-

to koncept výrazně prospěl, sál byl plný a každý z přítom-

ných měl svého favorita. Tříčlenná porota měla plné ruce 

práce a o postupu v jednom případě rozhodl rozdíl jediného 

bodu.

KONfERENCE
Edukační část Dne signmakingu byla zaměřena na tři 

okruhy. Úvodní slovo měl Daniel Garmot, konzultant osobní 

produktivity. Nejprve zdůraznil, že osobní produktivita není 

time management. Je to umění dělat správné věci správným 

způsobem a ve správný čas. Díky analýze osobních činností, 

jejich zhodnocení a dokonalému načasování důležitých 

věcí můžeme dosáhnout výrazně vyšší efektivity nejenom 

v práci, ale i v osobním životě.

Filip Otruba, partner VDG ze společnosti Corporate Finace, 

zodpověděl otázku, jak určit hodnotu vlastní firmy. Vlivem 

společenských změn po roce 1989 u nás dochází v řadě 

společností ke generačním výměnám a řeší se nástupnictví. 

Nejen proto je důležité uvědomit si mechanismy, jakými se 

stanovuje hodnota firmy pro investora. Na vyšší hodnotu 

mají vliv nejenom správně vedené výkazy a dlouhodobé 

partnerské vztahy, výrazně může pomoci dobře zvládnutý 

management pro případ nástupnictví. Není důležité, zda jde 

o strategického či finančního investora. Strategický investor 

však častěji akceptuje koupi za vyšší částku.

Kristína Sabáková ze společnosti Dixons Carphone Coe se 

podělila o zkušenosti, jak si udržet zaměstnance. V době, 

kdy na trh práce přichází stále více příslušníků generace 

mileniálů, je důležité tyto lidi znát a přizpůsobit jim pra-

covní prostředí. Klasické náborové mechanismy v případě 

této generace neplatí a nejdůležitějším faktorem se stává 

doporučení  někoho z okolí. Spokojení zaměstnanci se tak 

stávají nejlepšími asistenty personálního oddělení. 

CÍTIT SE DOBŘE
Příslušníci generace narozené v letech 1980–1995 budou 

zanedlouho tvořit nejpodstatnější část uchazečů na trhu 

práce. Jednou z podmínek, kterou si stanovují, je cítit se 

v práci dobře. Na Dni signmakingu jsme se dobře cítili všich-

ni a podle všeho je pro náš obor tento pocit charakteristický. 

Signmakingu zdar! c

1) Členka poroty 

hodnotí soutěžící

2) Důležitý byl každý 

detail

3) Prvenství si odnesl 

tým firmy Wrapstyle 

Zlín (vlevo), druhé 

místo patřilo firmě 

Rallye design, také 

ze Zlína

4) Konferenční část 

programu

1

2

3

4
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kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Oddělení financí bývá někdy vnímáno jako 

pevnost, hlídající všechna ostatní oddělení 

ve firmě. Pro Lucku je však otevřená spolu-

práce se všemi kolegy přirozenou součástí její 

povahy. Jsme moc rádi, že ji máme.

Po práci v korporátní sféře jsi přišla do HSW 

Signall. Cítíš velký rozdíl ve firemní kultuře?

Vnímám to jako obrovský rozdíl. V pozitivním 

slova smyslu.  

Jsi naším interním poradcem pro sport 

a zdravou výživu. Co tě přivedlo k tomu, být 

apoštolem zdravého životního stylu? 

Takhle bych se rozhodně neviděla. Je při-

rozené, že člověk rád mluví o tom, co jeho 

samotného zajímá. Doufám, že tím své okolí 

moc neobtěžuji . 

Tvůj přístup k práci je mezi kolegy příkladem 

perfekcionismu. Jsi taková ve všech oblas-

tech života? 

Doufám, že ne. Tento svůj povahový rys 

nevnímám vždy pozitivně. Často jsem tím 

protivná i sama sobě .

Lucie šperková

David posílil náš obchodní tým po spojení se 

společností Vink – Plasty. Zde působil jako 

obchodní ředitel a jako supplier relations ma-

nager pro oddělení nákupu. Zákazníci jej vždy 

považovali za skvělého odborníka. 

Změnilo se něco na tvé práci po spojení obou 

obchodních týmů? 

V podstatě ne, vše je hodně podobné. Stále 

jsem v kontaktu s dodavateli i zákazníky, což 

je super, protože mohu předávat informace 

a zkušenosti na obě strany.

Máš za sebou několik měsíců přímého půso-

bení v HSW Signall. Můžeš toto období krátce 

zhodnotit?

Ačkoli před sebou máme ještě hodně práce, 

abychom dosáhli svého cíle – mít na trhu nej-

širší portfolio produktů a perfektní servis pro  

zákazníky –, vidím každý den pozitivní posun 

správným směrem a to je hodně motivující. 

Co tě nejvíc motivuje?

Největší motivací je pro mě dobře odvedená 

práce. Nejvíc si pak cením toho, když ve spo-

lupráci se zákazníkem a vhodným dodavate-

lem dokážeme zrealizovat nějaký zajímavý 

projekt.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

S věkem už asi mohu 

poslouchat skoro 

vše, nejoblíbenější 

je ale stále hudba 

s prvky rocku. Když 

mám náladu na něco 

s duševní hloubkou, 

tak si pustím 

Tomáše Kluse.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Nejraději mám knihy 

s prvky fantasy, 

takže třeba Zaklínač, 

Hra o Trůny atd.

Nejoblíbenější jídlo: 

Asijská kuchyně.

Záliby: 

Rodina, zvířata, 

sport.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Upřímně citátům 

moc neholduji, ale 

když už, tak staré 

moudro od Seneky: 

„Je zhola zbytečné 

se ptát, má-li život 

smysl, či ne. Má 

takový smysl, jaký 

mu dáme.“

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Dům na pláži, rodinu 

a přátele, abych tam 

mohl zůstat.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Nejsem vyhraněná, 

líbí se mi třeba 

Tomáš Klus.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Ta, kterou zrovna 

čtu. Mám ráda 

detektivky.

Nejoblíbenější jídlo: 

Zelné závitky od táty.

Záliby: 

Sport, turistika, 

zdravý životní styl.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Každý strůjcem 

svého štěstí.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Knihu, něco 

na tvoření (pletení 

apod.) a kávu.

kdo je kdo?

David 
vlachopulos
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TECHNOlOgIE u NAšICH KlIENTů 
TISkáRny HP LATEx

Bratislavská spoločnosť Juice, s.r.o., prevádzkuje latexové tlačiarne HP Latex 360  s pracovnou 

šírkou 1,6 metra a HP Latex 1 500 s pracovnou šírkou 3,2 metra. Na skúsenosti s touto 

technológiou sme sa opýtali konateľa Tomáša Kmiťa.

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

HP Latex dokáže pomôcť

Ako spätne hodnotíte investície do latexových tlačiarní?

Pozitívne. Latexové tlačiarne sú veľmi vhodné na niektoré 

typy aplikácií, kde iné technológie nedokážu ponúknuť 

tak kvalitné a vhodné výstupy. Spočiatku sme sa pozerali 

s nedôverou na koncepciu tlačovej hlavy, ktorú treba chápať 

ako spotrebný materiál. Dnes to vidíme ako výhodu. Keď sa 

zhoršuje kvalita tlače, operátor jednoducho vymení hlavu. 

Výmena piezoelektrickej hlavy pri iných technológiách je 

vysoká položka, ktorú firma cíti.

Pre niektoré firmy môže byť silným argumentom univer-

zálnosť tejto technológie, ale my máme viacero technológií, 

takže vyberáme stroj podľa druhu aplikácie. Latex je veľmi 

dobrý na tlač backlitov, interiérovej grafiky a vôbec výstu-

pov vo fotokvalite. Keďže oba stroje sú v našej jednosmen-

nej prevádzke plne vyťažené, bola to dobrá investícia.

Aké sú silné a slabé stránky latexových tlačiarní?

Tlačiari veľmi oceňujú obslužný komfort pri modeli HP 

Latex 360. Veľmi prakticky je riešená výmena médií a ovlá-

danie. 

Latexové atramenty vyžadujú vytvrdzovanie teplom a to 

pri tomto stroji spôsobuje, že môžete použiť obmedzenú 

škálu médií. Pri panelovanej grafike teplo veľa materiálov 

deformuje a pri inštalácii musíte dávať veľký pozor, aby 

sa celý projekt podaril. Tlačiareň HP Latex 1500 je z tohto 

hľadiska oveľa lepšia. Teplo je rovnomerne distribuované vo 

väčšom priestore a výtlačky sú rozmerovo oveľa stabilnej-

šie. Poskytuje veľmi slušnú produktivitu a šírka 3,2 metra 

uľahčuje veľa aplikácií. Denzita farieb pre podsvietenú 

grafiku je excelentná. Často túto tlačiareň necháme tlačiť aj 

v noci a ráno už len spracujeme výtlačky. 

Ocení trh ekologickú stránku tejto technológie?

Pre niektorých zákazníkov sú dôležité ekologické a zdravot-

né certifikáty, ale nie sú ochotní si za túto pridanú hodnotu 

priplatiť. Na druhej strane je to argument, ktorý môže zavá-

žiť pri zadávaní zákazky v náš prospech.c

Latexová technológia 

má skvelé výsledky 

pri podsvietených 

aplikáciách

Carwrapping je 

ďalšou oblasťou, 

kde sa najmä 

vďaka pružným 

atramentom 

udomácnila 

technológia HP Latex 

Kampaň Megažrúti 

pre Terno

Grafika pre sieť 

lekární Dr. Max
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mATERIálY

APLIkAcE v ExTRémnícH PODmínkácH

Motiv na vzorcích 

od Neschenu i HSW 

zdůrazňuje vynikající 

přilnavost materiálu 

na  porézních 

a komplikovaných 

površích s hrubší 

strukturou. Unikátní 

vlastnosti lepidla lze 

však využít i pro lepení 

při nízkých teplotách.

Ráno zazvoní budík, vstanete, stačí jeden pohled z okna a hned máte lepší náladu. Nebe je modré bez 

mráčku, sluníčko svítí a všechno je perfektní. Procházíte si e-maily od zákazníků a máte tam pěknou 

objednávku na přelep límce prodejny sportovních potřeb, montáž na konci týdne.

Stalo se nám to
už asi všem…
Jan Vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

 Vy máte volnou kapacitu ve výrobě, takže odpovíte „to 

není problém, v pátek to nalepíme“. A pak si uvědomíte, že 

všechno zas až tak perfektní není. Ono je totiž venku -10 °C 

a klasické samolepicí fólie určené pro digitální tisk mají mi-

nimální aplikační teplotu většinou na pomezí +5 až +10 °C.

CO S TÍM?
Můžeme v HSW Signall udělat něco, aby váš den zůstal po-

řád stejně skvělý jako před pohledem na teploměr? Odpověď 

je jednoduchá – ano můžeme. A nejenže můžeme, my to pro 

vás vlastně už děláme. 

V našem sortimentu nabízíme fólii, kterou lze aplikovat i při 

teplotách od -10 °C. Je určitě dobré vědět, že se v zimním 

období můžete spolehnout na materiál, který skutečně 

funguje.

NESCHEN SOlVOPRINT PERfORMANCE WAll-gRIP
Podle názvu by se mohlo zdát, že je to jenom „fólie na zeď“, 

jenže oblast jejího použití je daleko širší. Za normálních 

podmínek extra silné High-Tack lepidlo zaručuje vynika-

jící přilnavost i na komplikovaných a porézních površích. 

Materiál je určen nejen k polepu stěn, betonu, sádrokartonu, 

dřevotřísky a polypropylenu, ale i pro běžné lepení, kde je 

kladen důraz na vysokou přilnavost. Na základě výsledků 

náročných testů unikátního lepidla, které materiál používá, 

je možné tuto fólii aplikovat na suché a odmaštěné povrchy 

i při teplotách až -10 °C. Lepidlo se v této fázi nechová ještě 

jako High-Tack a počáteční adheze je nižší, postupně se 

však po přechodu do „normálních teplot“ stabilizuje. Fólie 

je polymerická s životností až pět let v nepotištěném stavu 

a pro její ochranu tedy doporučujeme použít polymerickou 

laminaci. c

V našem sortimentu 
najdete fólii, kterou 
lze aplikovat i při 
teplotách od -10 °C.
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Bílé dilema…

TECHNOlOgIE 
TISk BíLOu

Se stále větším nasazováním digitálních tiskáren do obalového a textilního průmyslu rapidně 

stoupá obliba bílého inkoustu. Zájem o bílou roste i u tradičních reklamních aplikací počínaje tiskem 

prosvětlených panelů a konče reklamními předměty. 

SlOžENÍ INKOuSTu
Typický inkoust se skládá z několika složek – pigmentu, katalyzátorů, 

oligomerů, monomerů a mnoha různých přísad, např. látek, které mají 

za úkol připravit povrch potiskovaného materiálu, změkčovadel, zpěňo-

vadel, teplotních stabilizátorů, inhibitorů. Barvicí složky jsou pigmenty 

organického nebo častěji neorganického původu. Většina pigmentů jsou 

zjednodušeně minerály, které musí být rozemlety na tak malé částice, aby 

prošly tryskami v tiskových hlavách. Tyto částice jsou tak malé, že jsou 

molekulárně menší, než je velikost buňky viru chřipky. Proto mluvíme 

o nanočásticích, což je cca 10-9 m. A zdaleka nejde jen o velikost částice, ale 

i o její tvar. Proto je výroba pigmentů do tiskáren nesmírně technologicky 

náročná a nákladná – a to jsou jen malou částí výsledného produktu – 

inkoustu.

BÍlÁ BARVA
Chceme ji? Určitě ano! Potřebujeme ji? Možná… Je nesporným faktem, 

že pokud komukoli ze zákazníků ukážete tisk bílou barvou na černé 

desce, podtištěné plexi nebo sklo s haptickou vrstvou, která vypadá jako 

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

Nezapomeňme ani na ostatní aplikace mimo 

reklamu (např. interiérový design). Obecně 

jsou to všechny aplikace, které používají 

jakoukoli jinou barvu tiskového podkladu než 

neprůhlednou bílou. Bílý inkoust však má svá 

rizika, na která výrobci tiskáren z pochopitel-

ných důvodů příliš nepoukazují. A právě na ně 

se nyní podívejme podrobněji. 

Pigmenty tvoří 

minerály rozemleté 

na nanočástice, tak 

aby prošly tryskami 

tiskových hlav

HP Latex R 2000 – 

bílá kazeta

Barvicí složky 

inkoustu jsou 

pigmenty 

organického nebo 

neorganického 

původu

Bílý inkoust oceníte 

například při potisku 

černého plexiskla



intarzie, dokonce s jiným obrázkem na každé straně, bude 

nadšený. Operátor u tiskárny, kde se bílá nepoužívá často, 

už bude nadšený méně. Ideální je totiž bílou tisknout denně, 

pokud to není možné, alespoň jednou za dva až tři dny. 

Nároky na její údržbu jsou několikrát vyšší než u ostatních 

barev a u málo vytížených tiskáren by se vůbec nemusela 

vyplatit.

PROČ JE BÍlÝ INKOuST JINÝ NEž OSTATNÍ?
Vrstva inkoustu je o hodně slabší, než je vrstva barvy při 

natírání štětcem. Je tedy zřejmé, že zajištění dostatečné opa-

city (neprůhlednosti) a sytosti inkoustu může být problém. 

U barevných inkoustů na bílém povrchu to není tak obtížné 

jako u inkoustu bílé barvy, který musí dokonale překrýt 

i tmavý povrch. Proto je oproti ostatním barvám inkousto-

vá kapka bílé barvy až 3× větší a obsahuje 2× více pigmentu. 

Velké částice bílého pigmentu jsou nejen větší, ale také mno-

hem těžší, takže mají větší tendenci sedimentovat, usazovat 

se. Usazují se nejen v inkoustových zásobnících, ale i v in-

koustovém vedení a tiskových hlavách. To může způsobit 

nevratné poškození obvykle extrémně drahých tiskových 

hlav (výjimku tvoří vyměnitelné hlavy u HP Latex R).

RECIRKulACE INKOuSTu
Všechny tiskárny, které to myslí s bílou barvou vážně, proto 

mají nějakým způsobem řešenou recirkulaci bílé barvy, 

aby se zabránilo její sedimentaci. Tyto způsoby a jejich 

funkčnost se od sebe v praktickém provozu liší, často dost 

podstatně. V nejlepších strojích inkoust neustále obíhá 

v celé své dráze – tedy od míchání v inkoustovém zásob-

níku přes vedení inkoustu až po tiskovou hlavu. Takové 

řešení je ovšem velmi nákladné. Proto se riziko sedimentace 

v tiskové hlavě řeší například u menších strojů neustálým 

odstřikováním inkoustu do odpadní nádoby. To probíhá 

i v době nečinnosti tiskárny a může stát u menších strojů 

i několik tisíc korun měsíčně za vyplýtvaný inkoust. Nej-

spolehlivější řešení najdeme u tiskáren HP Latex řady R, 

které kromě cirkulace celého oběhu používají také mikro-

cirkulaci inkoustu přímo v tiskové hlavě. Tu doplňuje ještě 

další prvek v podobě speciální odkládací pozice, do níž lze 

bílou hlavu při delším nepoužívání zaparkovat. Hlava se zde 

neustále otáčí, a tak je bílý inkoust trojnásobně jištěný proti 

sedimentaci pigmentů a tiskárna si může dovolit používat 

velmi sytou bílou. 

DAlšÍ VlIVy
Obecně lze říci, že všechny negativní vlivy působící na in-

koust se nejdříve projeví u bílé barvy. Kvalitu tisku i život-

nost hlav s UV vytvrzovanými inkousty může podstatně 

HP Latex R 2000 

cartridge s bílým 

inkoustem, 

Overcoatem 

a Optimizerem

LED Carriage 

Signracer

Porovnání 

tloušťky lidského 

vlasu, zrnka pylu 

a nanovláken, která 

jsou vidět na pozadí 

obrázku (zdroj: 

Elmarco)

ovlivnit pouhý provoz tiskárny na denním světle, kdy se 

musí počítat s UV zářením, vlhkostí vzduchu atp. Sedimen-

taci ovlivňuje také stáří inkoustu, proto je třeba důsledně 

hlídat jeho expiraci a prošlé inkousty nepoužívat (některé 

produkční stroje si datum expirace ohlídají samy). Bílé UV 

vytvrzované inkousty také časem mírně žloutnou, protože 

součástí inkoustu jsou fotoiniciátory, které reagují na UV 

spektrum. Výjimkou je HP latexový inkoust, který obsahuje 

částice oxidu titaničitého. Ten žloutnutí brání, a tak si tisky 

z latexu i v exteriéru uchovají požadovaný vzhled po dlou-

hou dobu.

BÍlÉ DIlEMA
Z předchozích řádků by se mohlo zdát, že bílý inkoust není 

nic, co byste měli chtít, je to však trochu jinak. U mnoha 

aplikací je  nezbytný. Pokud chcete potiskovat barevná 

trička, jednoduše se bez něj neobejdete. Jen je třeba počítat 

s tím, že malé tiskárny k potisku textilu nemají (a z pro-

storových důvodů ani nemohou mít) recirkulaci inkoustu 

vyřešenou bezúdržbově. Takže i když navenek vypadají jako 

každá jiná malá tiskárna, kterou stačí vypnout a zapnout, 

nejsou vůbec vhodné pro nepravidelný provoz nebo delší 

odstávky a jejich údržba může být dokonce náročnější 

než u velkých strojů. Existují sice tiskárny, například už 

zmíněná řada HP Latex R, které mají recirkulaci vyřešenou 

dokonale, ovšem ty patří mezi vysoce produkční zařízení. 

A u takových je pravidelný tisk žádaný z jiného důvodu – 

pro zajištění návratnosti pořizovacích nákladů na stroj.

DOPORuČENÍ 
Přes výše zmíněné obtíže je bílá barva velkou konkurenční 

výhodou a to může být na současném přeplněném trhu 

rozhodující. U mnoha aplikací ji lze dokonale využít nejen 

pro rozšíření sortimentu a zvýšení atraktivity nabídky, ale 

změnou výrobních postupů i pro snížení nákladů. A když 

ještě vezmeme v potaz značné rozšíření sortimentu aplikací 

spadajících mimo reklamu, pak odpověď na otázku zda 

o bílé uvažovat, či ne zní ano. Jen je třeba si uvědomit, že 

nesmí být občasnou hračkou či zpestřením nabídky, ale 

plnohodnotně využívaným nástrojem. Potom se bílá určitě 

vyplatí. c

TECHNOlOgIE

TISk BíLým InkOuSTEm
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Tisková hlava  nové 

tiskárny Durst P5
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JAK NA TO 
čáROvé kóDy

Čárové kódy, které dnes najdeme prakticky na všech hromadně vyráběných výrobcích, nejsou žádnou 

novinkou, v praxi se začaly používat od sedmdesátých let minulého století. Motivací k jejich zavedení bylo 

hlavně usnadnění a zrychlení prodeje zboží denní spotřeby ve velkých samoobsluhách. Dnes se používají 

všude tam, kde je třeba automaticky identifikovat jednotlivé výrobky. 

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

Nejčastěji obsahují nějaký číselný kód, ale jejich součástí 

může být třeba i text, odkaz na internet atd. K jejich čtení se 

používají ruční nebo automatické čtečky, jaké dnes najdeme 

například u každé kasy v obchodě. Dobrou čtečkou čárové-

ho kódu mohou být i mobilní telefony s kamerou a přísluš-

ným programem. Tvar a kódování znaků čárových kódů 

jsou velmi různorodé. Lze je rozdělit na běžné jednorozměr-

né (lineární) kódy a nově i dvourozměrné (např. známé QR 

kódy). Více informací najdete například na www.wikipedia.

org heslo barcode.

PRAKTICKÉ VyužITÍ PŘI TISKu 
V oblasti velkoformátového tisku se identifikační funkce 

čárových kódů používá u výroby větších sérií k rozlišení 

zakázek hlavně tam, kde na sebe navazuje více výrobních 

operací. Nejčastější použití je asi u výroby typu Print & Cut 

– tisku s následným ořezem či výsekem. Pěkným příkladem 

je tisk s následným ořezem na rolovém řezacím plotru říze-

ném programem Onyx. Ten umí k tisku automaticky doplnit 

lineární čárový kód, který je generován pseudonáhodně, 

takže každá zakázka má unikátní kód. Tisk čárového kódu 

jednoduše zapneme v nabídce voleb pro řezací plotr. 

 

JAK TO fuNguJE
U zakázek typu Print & Cut vygeneruje program Onyx 

po tisku data i pro řezací plotr. Vytvořené soubory obsa-

hují právě tento čárový kód. Pro ořez pak slouží program 

Onyx CUT-Server, který jednotlivé soubory s daty k ořezu 

řadí do fronty. Natištěné čárové kódy využijeme typicky 

v situaci, kdy na jednu roli materiálu tiskneme více různých 

zakázek za sebou. Roli založíme do řezacího plotru a v pro-

gramu CUT-Server zapneme čtení čárového kódu pomocí 

připojené ruční čtečky, která u každé zakázky zajistí výběr 

správných řezacích dat z fronty programu.

Máme-li řezací plotr Summa, je možné využít ke čtení kódu 

čárové kódy v tiskové praxi 
velkoformátového tisku

optické čidlo pro načítaní pasovacích OPOS značek. Toto 

jednoduché čidlo však nepřečte klasický čárový kód, který 

je příliš jemný. Plotr Summa umí načíst speciální hrubý 

POSTNET čárový kód, který se používal ve Spojených 

státech pro kódování poštovních směrovacích čísel. Summa 

si umí nejen načíst kód a vybrat správná data k ořezu, ale 

po dokončení jedné zakázky si plotr na roli potištěného 

materiálu sám najde další, a tak zpracuje bezobslužně 

celou roli. Na stejném principu pracuje i řešení HP Latex 

Print & Cut s malými latexovými tiskárnami, HP pouze 

tiskne svoji vlastní variantu čárového kódu. Kromě výběru 

správných řezacích dat určují tyto kódy i správnou orientaci 

ořezu, což je pro výrobu velmi důležité. Například potiště-

nou roli z tiskárny zakládáme do řezacího plotru vlastně 

odzadu, ořez se provádí od poslední zakázky, která je tím 

pádem otočena o 180 stupňů. Při zpracování samostatných 

archů zase snadno dojde k založení archu obráceně.

1

1) Nastavení tisku 

kódu. Tisk čárového 

kódu jednoduše 

zapneme v nabídce 

voleb pro řezací plotr.



JAK NA TO
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RyCHlE, POMAlu, RuČNě, NEBO AuTOMATICKy?
U hromadné výroby je důležitá rychlost načítání čárového 

kódu. Čtení ruční laserovou čtečkou je rychlé, ale vyžaduje 

obsluhu. Čtení čidlem OPOS u plotrů Summa je automa-

tické, ale dost pomalé. Řádový skok v rychlosti načítání 

čárového kódu i pasovacích značek pro ořez zajistí použití 

kamery s programem pro vyhodnocení obrazu. Kamera 

má kruhové zorné pole a pro klasické lineární kódy se moc 

nehodí. Zde se dobře uplatní dvourozměrné kódy typicky 

čtvercového tvaru, jako je známý QR kód. 

Tento postup se používá u stolových formátovacích zařízení 

Zünd, jejichž ovládací program ZCC umí pomocí kamery 

zachytit a dekódovat QR kód. Podmínkou je správná veli-

kost kódu, který se musí vejít celý do zorného pole kamery. 

Pak probíhá načítání rychle, princip zůstává stejný – rychlý 

automatický výběr správných dat pro ořez, frézování atp. 

Obsahem QR kódu je opět jen pseudonáhodné číslo k iden-

tifikaci zakázky. Tiskové programy, jako jsou Onyx nebo 

Caldera, umí pro zařízení s kamerou QR kódy tisknout, stačí 

jen nastavit tisk v ovladači plotru.

 

NENÍ KÓD JAKO KÓD
U tiskových zakázek pro velkoformátovou reklamu, jako 

jsou plakáty a billboardy, se často používá také čárový QR 

kód, který nese další informace. Bývá to webová adresa 

výrobce nebo prodejce s dalšími podrobnostmi o nabízeném 

zboží, odkaz na youtube video nebo na stažení reklamní 

aplikace. Jako čtečka slouží mobilní telefon zájemce. Pro 

vytvoření takového QR kódu stačí mít program – generátor 

kódu –, který vygeneruje rastrový obrázek, jenž se vloží 

do grafiky. Takový generátor je vestavěný i v tiskovém 

programu Caldera. Caldera umí k zakázce doplnit dva QR 

kódy – jeden identifikační pro následné zpracování a druhý 

s reklamním obsahem.

Na obrázku je ukázka tisku ze softwaru Caldera, kde 

ve třech rozích vidíme menší identifikační QR kódy s číslem 

zakázky, které umí načíst kamera stolového plotru Zünd. 

Dále je tam větší QR kód s volitelným obsahem, v tomto 

případě názvem zakázky a odkazem na web HSW. c4

2

3

2) Vytištěný Summa 

POSTNET kód. 

Summa si umí 

nejen načíst kód 

a vybrat správná 

data k ořezu, ale 

po dokončení jedné 

zakázky si plotr 

na roli potištěného 

materiálu sám najde 

další, a tak zpracuje 

bezobslužně celou 

roli.

3) Tisk z Caldery 

s QR kódy. 

U tiskových 

zakázek pro 

velkoformátovou 

reklamu se často 

používá také čárový 

QR kód, který nese 

další informace 

s podrobnostmi 

o nabízeném zboží.

4) Nastavení tisku 

QR kódu pro Zund. 

Použití kamery 

s programem pro 

vyhodnocení obrazu 

zajistí řádový skok 

v rychlosti načítání 

čárového kódu 

i pasovacích značek 

pro ořez.
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Produktová skupina extrudovaných a litých akrylátových desek Altuglas obsahuje širokou 

škálu typů, vhodných pro bezpočet možných aplikací. Níže je uveden stručný přehled.

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

ALTUGLAS XT jsou extrudované akrylátové 

desky vyráběné standardně v čirém, opálo-

vém, bílém a černém provedení. Při objemu 

větším než 3000 kg lze vyrobit i jiné barevné 

odstíny. Desky mají vynikající optické vlast-

nosti, jsou odolné proti UV záření a povětr-

nostním vlivům. Je možné je použít pro přímý 

styk s potravinami, dají se snadno formátovat, 

potisknout, tvarovat za tepla, lepit a leštit. 

Čiré desky jsou v HSW standardně dostupné 

v tloušťkách 2–20 mm, opálové v tloušťkách 

2–6 mm, bílé v tloušťkách 3 a 5 mm a černé 

v tloušťkách 3 mm, 5 mm a 10 mm. Standardní 

formát tabule je 3050 × 2050 mm. 

PMMA extrudovaná zrcadla – akrylátové 

zrcadlové desky. Standardně jsou dostup-

né ve stříbrném provedení, ve formátu 

3050 × 2050 × 3 mm. Na objednávku lze 

dodat další širokou škálu barev ve formá-

tu 3050 × 2050 mm nebo 2440 × 1220 mm. 

Standardní tloušťka je 3 mm, možné je však 

nabídnout zrcadla až do tloušťky 15 mm. 

ALTUGLAS GS – lité akrylátové desky 

dostupné ve velkém množství barev a typů, 

a to už od několika kusů. Vlastnosti jsou 

stejné jako u extrudovaných desek, lité desky 

však mají podstatně nižší povrchové napětí, 

a proto je lze doporučit v případě složitého 

mechanického nebo tepelného tvarování, 

případně při kontaktu s agresivními che-

mikáliemi. Nevýhodou oproti extrudova-

ALTugLAS
extrudované a lité 
akrylátové desky

ným deskám je větší tloušťková tolerance. 

V čirém provedení jsou v tloušťkách 2–25 mm 

a formátu 3050 × 2030 mm nabízeny desky, 

v tloušťkách 30–250 mm a základním formátu 

2000 × 1200 mm pak bloky. Vzhledem k vel-

kému množství typů jsou lité desky v HSW 

na objednávku. Níže je uveden přehled speciá-

lních typů litých desek ALTUGLAS.

Barvy (translucentní a transparentní) – 

široká škála odstínů, standardně dostupné 

v tloušťce 3 mm, možno vyrobit v tloušťkách 

3–25 mm. 

LED System – 10 odstínů barevných desek 

urče ných k prosvícení LED diodami, stan-

dardně dostupné v tloušťce 3 mm, možno 

vyrobit v tloušťkách 3–25 mm.

LED Bloky (1) – bloky jsou určeny hlavně 

k výrobě světelné reklamy, kdy se vnitřní část 

desky vyfrézuje a osadí LED diodami. Bloky 

jsou speciálně určené pro osvětlení LED, tudíž 

výborně vedou světlo. Standardní barvy jsou: 

opál, červená, černá, modrá, zelená, žlutá 

a oranžová. Standardně skladem u výrobce 

v tloušťce 30 mm.

Fluo (2) – transparentní barevné desky vy-

ráběné v několika jasně zářivých odstínech. 

Obzvlášť výrazná je jasně svítící hrana, stan-

dardně jsou dostupné v tloušťce 3 mm, možno 

vyrobit v tloušťkách 3–25 mm. 

Soft Fluo – transparentní barevné desky 

s jemně fluorescentním nádechem, standard-

ně dostupné v tloušťce 10 mm, možno vyrobit 

v tloušťkách 3–25mm. 

Mono Satin – desky s jednostranně písko-

vaným povrchem, dostupné v čirém i barev-

ném provedení, možno vyrobit v tloušťkách 

3–25 mm.

mATERIálY 
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Dual Satin (3) – desky s oboustranně pískova-

ným povrchem, dostupné v čirém i barevném 

provedení, lze vyrobit v tloušťkách 3–25 mm.

Elit – čiré desky určené pro světelnou reklamu 

s nasvícením do hrany, obsahují mikročástice 

rozvádějící světlo rovnoměrně po celé tabuli, 

standardně dostupné v tloušťkách 5–10 mm, 

možno vyrobit v tloušťkách 3–25mm.

Metal & Pearl – desky v metalických a perle-

ťových odstínech, dostupné v tloušťce 3 mm 

a ve formátu 3080 × 2050 mm.

Vinesse – neprůsvitné barevné desky určené 

zejména pro frézování velkých písmen, do-

stupné v tloušťkách 8 a 18 mm.

Night & Day – Black and White, Colour and 

White (4) – desky určené pro světelnou rekla-

mu, tmavé desky při prosvícení v noci svítí 

v mléčně bílé barvě podobně jako klasické 

opálové desky, tím vzniká kontrast mezi 

vzhledem ve dne a v noci. Standardně jsou 

dostupné v tloušťkách 3–5 mm, možno vyrobit 

až do tloušťky 25 mm.

Granite – jednostranně nebo oboustranně 

strukturované desky určené hlavně pro 

vybavení obchodů a kanceláří, možno vyrobit 

v transparentních i plných barvách v tloušť-

kách 3–25 mm a ve formátu 2000 × 1220 mm.

Glaslook – desky jsou imitací pravého skla, 

podobného vzhledu je dosaženo jemně naze-

lenalým nádechem, který je patrný zejména 

na hranách, možno vyrobit v tloušťkách 

3–20 mm.

Visio – speciální desky určené pro zpětnou 

projekci, využívané na výstavách, v jednacích 

místnostech atd., možno vyrobit v tloušťkách 

3–10 mm.

Essential – čiré desky až s pětkrát vyšší 

chemickou odolností, určené hlavně k výrobě 

kosmetických stojánků a polic, standardně do-

stupné v tloušťkách 5 a 10 mm, možno vyrobit 

v tloušťkách 3–25 mm.

UV Stop – čiré desky se zvýšenou UV protekcí 

a transparentností používané hlavně v mu-

zeích a galeriích, možno vyrobit v tloušťkách 

3–25 mm. 

Food Contact – černé, čiré nebo bílé desky 

určené speciálně pro styk s potravinami (mož-

no vyrobit i v satinové variantě). Lze je dodat 

s certifikátem přímo pro zákazníka, standard-

ně dostupné v černé barvě v tloušťce 3 mm, 

jinak se dají vyrobit v tloušťkách 3–25 mm.

Easyforming – desky se zlepšenými vlast-

nostmi pro tepelné tváření, standardně 

dostupné v opálovém provedení v tloušťce 

3 mm, možno vyrobit i další barvy v tloušť-

kách 3–6 mm.

Cast Impact – čiré a barevné desky se zvýše-

nou rázovou houževnatostí, možno vyrobit 

v tloušťkách 3–10 mm.

Shieldup – nanostrukturované akrylátové 

desky zlepšující všeobecné vlastnosti desek, 

dostupné standardně v čirém a kouřovém 

provedení (lze vyrobit i barevné desky). 

Využití najdou hlavně v letectví a automobi-

lovém průmyslu, možno vyrobit v tloušťkách 

3,2–12 mm.

Silverstar – čiré a barevné desky s výrazně 

třpytivým povrchem, určené hlavně k vy-

bavení obchodů POS apod. Možno vyrobit 

v tloušťkách 3–8 mm.

Tattoo – jedná se o speciální černé desky, kde 

po gravírování laserem vznikne viditelný 

nápis nebo obrazec. Standardně jsou dostupné 

v tloušťce 3 mm, lze je vyrobit v tloušťkách 

3–10 mm. 

Signature (5) – desky s texturou (např. 

síťovina, mřížka apod.), která je vsazena 

dovnitř desky. Pokud je to technologicky 

možné, dají se vyrobit i desky s vlastním 

dodaným materiálem. Nejčastěji se používají 

pro vybavení luxusních interiérů. Je možné je 

vyrobit v tloušťkách 5–15 mm a formátu 2000 

× 1220 mm a 2500 × 1250 mm (na objednávku 

i formát 2500 × 1500 mm). c
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PřEdSTAvuJEmE 
DIgITáLní TISk v InTERIéRu

bízel a prodával na obklady stěn (převážně do kuchyňských 

linek) a dveře byly nabízeny pouze se sklem lakovaným.

HRAVOST, RAfINOVANOST A ORIgINAlITA
Nepřipravila jsem ale jeden dekor, jak bylo původně v zadá-

ní, ale rovnou ucelenou kolekci s jasným záměrem. Každé 

dveře jsou bílé a motiv je na skle natištěn jen v černo-šedém 

kombinace technologie, 
materiálu a konstrukce

V minulém článku jsem se svěřila s tím, jak jsem začala používat digitální tisk v interiérovém designu 

a jaký byl první použitý motiv. Popsala jsem vám, proč a jak jsem navrhla kolekci kuchyní I LOVE, 

a v tomto dílu bych vám ráda přiblížila návrh kolekce dveří Sky Door. 

V roce 2016 uvedla na trh česká výrobní společnost J.A.P. 

zajímavý typ dveří s názvem Master. Jde o typ dveří s hli-

níkovým rámem, jehož nejčastější výplní je kalené sklo. 

Po konzultaci s vedením jsem dostala zadání vytvořit pro 

dveře zajímavý pohledový design. Protože společnost dispo-

nuje současně technologií digitálního tisku (ale v jiné divizi), 

napadlo mě propojit to, což firma zatím nedělala. Tisk se na-

Iva Bastlová | interiérová designérka | iva@loxo.cz

Designérka 

nepřipravila jen 

jeden dekor, ale 

rovnou ucelenou 

kolekci  



unikátní kniha o interiérech 
právě v prodeji

Novinkou na knižním trhu v sekci interiéry je kniha 
Tvoříme interiér s českou designérkou, kterou 

napsala právě Iva Bastlová. 
Po více než 15leté praxi připravila pro čtenáře 
návod, jak postupovat při zařizování interiérů, při 
rekonstrukci částečné i celkové. V knize se čtenář 
dozví, na co si dát pozor, kde ušetřit a kde naopak 
nešetřit, a to po jednotlivých místnostech. I když 
nejde o učebnici, bude se hodit i všem studentům 
a začínajícím designérům, protože vychází z praxe, 
nikoli z teorie. Kniha se zaměřuje na správnou volbu 
materiálů, ergonomii, dispozice, postupy a je v ní řada 

tipů, rad a doporučení. 

Protože je od české současné autorky, jsou informace 
aktuální nejen časově, ale i demograficky. V knihovně 

tak nesmí chybět.
Vydává Grada Publishing, a. s.

V knihkupectví je k dispozici od konce září 2018.
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Dekor je v mnoha 

případech na ploše 

jen částečný, 

postupně mizí 

zespodu nahoru 

nebo ubíhá 

doprostřed či jen 

v rozích

Dveře díky bílé 

barvě zapadnou 

téměř kamkoli, 

a přestože působí 

plasticky, jsou zcela 

hladké a velmi 

snadno se udržují

provedení. Většina dekorů disponuje 3D efektem, který je 

však v jemné podobě a nijak v interiéru neruší. Dekor je 

v mnoha případech na ploše jen částečný, postupně mizí ze-

spodu nahoru nebo ubíhá doprostřed či jen v rozích. I když 

jsou dveře bílé, nejsou nudné, fádní ani sterilní. Digitální 

tisk jim dodal hravost, rafinovanost a originalitu. Dle zvole-

ného dekoru je možné použít je do různých typů interiérů. 

Díky bílé barvě zapadnou téměř kamkoli a nebudou rušit 

ostatní vybavení interiéru. I když vypadají na první pohled 

plasticky, jsou zcela hladké, což je skvělé na údržbu. A navíc, 

bílá barva je u interiérových dveří nejprodávanější varian-

tou, byla to jasná volba. 

Společnost tak má v sortimentu zcela netradiční kolekci, 

kterou lze běžně použít bez externích dodávek a nenarušuje 

technologické procesy. Letos jsme ve spolupráci pokračo-

vali, nebylo to však formou digitálního tisku, ale pískování 

černého skla, ale to už je jiný příběh… c

I když jsou dveře 
bílé, nejsou nudné, 
fádní ani sterilní.

PřEdSTAvuJEmE

DIgITáLní TISk v InTERIéRu 
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Nejenom technickým řešením zaujala 

výstava nizozemské fotografky Robin de 

Puy v Bonnefantenmuseum v Maastrichtu. 

Celkový dojem z obrázků podtrhla i jejich 

velkoplošná instalace na zdech.  

Výstava Randy obsahuje sérii portrétů, které 

jsou doplněny videofilmem. Charakter sním-

ků umocňuje jejich černobílé provedení a dvě 

velkoplošné instalace. Na ty byla zvolena 

fólie Mactac WallWrap 300, což je materiál 

z řady speciálních samolepicích fólií k polepu 

stěn. Bílá matná monomerická samolepicí 

fólie o síle 100 µm byla vyvinuta speciálně 

pro střednědobé interiérové nebo exteriérové 

aplikace na komplikovaných površích. Foto-

grafie mají na výšku 4,78 metru a široké jsou 

5,75 a 11,5 metru. c

Síla fotografií 

nová administrativní 
budova Durstu

Ve výrobním závodě společnosti Durst v ra-

kouském Lienzu otevřeli 21. září 2018 novou 

administrativní budovu. Nachází se v zadní 

části dnešního administrativního křídla, 

hned vedle Inovačního centra (Kristall-

gebäude).

Nová třípodlažní kancelářská budova se stala 

sídlem oddělení softwaru a služeb a nabízí 

také rozsáhlé prostory a zázemí pro konferen-

ce a semináře. V rámci oficiálního otevření se 

tu konala malá letní party pro zaměstnance, 

spojená s možností navštívit celou továrnu. 

„Nová administrativní budova tvoří zákla-

dy pro náš budoucí vývoj,“ řekl Christoph 

Gamper, generální ředitel společnosti Durst 

Group. „Náš softwarový tým se ve velmi krát-

kém čase rozšířil na více než 40 lidí a servisní 

oblast také hraje důležitou roli v poprodejních 

službách zákazníkům. Díky nepřetržitým 

investicím do našeho závodu v Lienzu zde 

vzniká významné technologické centrum 

a my se těšíme na úspěšnou spolupráci se 

všemi místními institucemi,“ dodal. c

Výsledkem spolupráce společnosti HP a ne-

ziskových organizací Batcole Foundation 

nebo Fundacin Jueagaterapia je příjemnější 

a méně stresující nemocniční prostředí, kde 

musí vážně nemocné děti trávit spoustu 

času kvůli náročným terapiím.

Strohé prostory se díky tapetám a dekoracím 

vytištěným latexovou technologií proměnily 

v příjemnější místo a přispívají tak k větší 

pohodě dětských pacientů i jejich rodin. HP 

latexová technologie disponuje certifikací pro 

použití výtisků ve zdravotnických zařízeních 

a prostorách, kde se zdržují děti, což je pro 

tyto projekty zásadní.

Kromě výzdoby interiérů umožňuje HP 

malým pacientům i vstup do virtuální reality 

– poskytuje potřebná zařízení i software. Není 

výjimkou, že děti tráví dlouhé hodiny na oza-

řování či chemoterapii, a tak virtuální realita, 

kde mohou pozorovat zvířata v Africe nebo se 

třeba potápět s velrybami, dostává zcela jiný 

význam. c

HP pomáhá dětem 
v nemocnicích

Foto – zdroj: Katie Linendoll



Přejeme Vám příjemné 
prožití vánočních 
svátků a do nového 
roku hodně sil, zdraví, 
štěstí a úspěchů.

Váš tým 
HSW Signall

Při lepení samolepicích fólií na nerovné po-

vrchy je často nutné použít horkovzdušnou 

pistoli. Ne vždy je však k dispozici elektric-

ký proud nebo dostatečně dlouhý kabel. 

V těchto případech profesionálové využívají 

plynovou horkovzdušnou pistoli WrapJet, 

kterou najdete v nabídce na www.yellotools.

com nebo u HSW Signall. Kompletní sada 

obsahující pistoli, podstavec a plyn stojí 

2 675 Kč. Nyní však můžete mít tento užitečný 

doplněk za akční cenu 1600 Kč (cena platí 

pouze na skladové kusy). Vzhledem k pěkné-

mu balení v boxu může být WrapJet námětem 

na praktický dárek. c
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Tip na dárek 
pro signmakera

zünd na veletrhu 
Advanced 
Engineering 2018

Výstaviště v Birminghamu je dobře známé 

i českým podnikatelům. Veletrh Advanced 

Engineering 2018 patří k těm mladším, jeho 

zaměření na nové výzvy v průmyslu z něj 

však dělá přitažlivou událost.

Veletrh se zabývá nejrůznějšími inovacemi 

v průmyslu. Jako jednu z hlavních výzev vidí 

organizátoři v principech nové průmyslové 

revoluce Industry 4.0. Právě proto tu nemohl 

chybět ani švýcarský výrobce stolních plotrů 

Zünd. Díky své modularitě a připravenosti pro 

automatizaci může sloužit v mnoha odvětvích, 

kde výroba vyžaduje individualizaci produktů.

Své uplatnění našly stolní plotry Zünd 

v oblastech, jako jsou grafika, reklama, textil, 

letectví, motosport, obaly nebo maloobchod. 

Oceňována je univerzálnost díky integrova-

ným prvkům, jako jsou například automatický 

měnič nástrojů a snadno použitelný software. 

Konstrukce je dostatečně robustní pro provoz 

v režimu 24/7. c

Po úspěchu tiskového softwaru ONYX verze 

18, která přinesla nové nástroje pro zajištění 

přesnosti, konzistence a shody barev s nor-

mami, přicházejí další vylepšení.

Společnost Onyx Graphics představila na ve-

letrhu SGIA Expo 2018, který se konal v druhé 

polovině října v Las Vegas, novinku Onyx 18.5. 

Tato verze přináší další prvenství do světa 

velkoformátového tisku. Je to první řešení rip 

s tiskovým modulem Adobe PDF 5 (APPE 5), 

které obsahuje například podporu funkcí PDF 

2.0 včetně kompenzace černého bodu.

„Onyx 18.5 představuje obrovský krok vpřed ve 

výkonnosti celého odvětví. Pro poskytovatele 

tiskových služeb přináší vyšší rychlost, spo-

lehlivost a vynikající kvalitu výstupu,“ řekl 

Bryan Manwaring, ředitel Product Marke-

ting společnosti Onyx Graphics. „Viděli jsme 

značné zrychlení v porovnání s předchozími 

verzemi Onyx. Pro uživatele produktů Onyx 

PosterShop a Onyx ProductionHouse se rip 

zrychlí až dvojnásobně.“ c

Onyx 18.5 
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...víme jak

přijďte se přesvědčit do našeho showroomu
více na techno@hsw.cz
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jedna tiskárna, jeden inkoust
pro všechny aplikace


