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ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

HEIMTEXTIL 2019 | HP LATEX  R1000 | ONYX ON-LINE NÁSTROJE | DESKY I BOND | SAMOLEPICÍ VLIESOVÉ TAPETY



Řada JT a LF 8500 – monomerická fólie pro krátkodobé aplikace na rovné povrchy

 široká nabídka různých šířek a náviny až 100 a 200 m

 akrylové lepidlo na vodní bázi v různých variantách (permanentní, semi-permanent, removable) a barvách (čirá, šedá, černá)

 papírový liner

 trvanlivost 2 roky (potištěný) / 3 roky (v nepotištěném stavu)

TISkOVÉ fóLIE

Produkt
JT8500 
WG-PT

JT8500 
WG-PG

JT 8500 
WG-RT

JT 8500
WG-RG

JT 8500
WG-SPB

JT 8500
WM-PT 

JT 8500
WM-PG

JT 8500
WM-RT

JT 8500
WM-RG

JT 8500
CG-RT

Povrch White Gloss White Gloss White Gloss White Gloss White Gloss White Matt White Matt White Matt White Matt Clear Gloss

Lepidlo
Permanent 

Transparent
Permanent Grey

Removable 

Transparent

Removable 

Grey

Semi-Permanent 

Black

Permanent 

Transparent

Removable 

Grey

Removable 

Transparent

Removable 

Grey

Removable 

Transparent

Šířky

 1,05 
 1,26  1,37 
 1,524  1,60 
 2 × 50 m

 1,05 
 1,37 
 1,524 
 1,60 × 50 m

 1,05  1,37  
 1,60 × 50 m  
 2 × 100 m  
 1,524 × 200 m

 1,05 
 1,37
 1,60 × 50 m

 1,05 
 1,37
 1,60 × 50 m

 1,05 
 1,26  1,37 
 1,524  
 1,6 × 50 m

 1,05
 1,37 
 1,60 × 50 m

 1,05 
 1,37  
 1,60 × 50 m 
 2 × 100 m

 1,05 
 1,37 
 1,60 × 50 m

 1,05 
 1,37 
 1,60 × 50 m

LAMINACE

Produkt LF 8500 CG LF 8500 CM

Povrch Clear Gloss Clear Matt

Lepidlo Permanent Transparent Permanent Transparent

Šířky  1,05  1,37  1,524  1,60 × 50 m  1,37 × 100 m   1,05  1,37  1,524  1,60 × 50 m  1,37 × 100 m

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

Fólie a laminace Mactac 8500  

...víme jak



HSWINFO BŘEZEN 2019        1

HSWINFO

EDITORIAL

OBSAH 
BŘEZEN 2019

 PŘEDSTAVUJEME
10 Jak obléct katedrálu
24 I Bond – hliníkové kompozitní desky
26 Tapeta není jen grafika

17 KDO JE KDO V HSW

 TECHNIKA
6 HP Latex R1000
8 Onyx Graphics a globální podpora zákazníků
18 Fotoba si s tapetami poradí

28 KRÁTCE
 Přehled krátkých zpráv

HSW | KONTAKTY
Praha 9 P3 Prague, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 

tel.: +420 212 220 701, e-mail: prodej@hsw.cz 

Brno MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00 

tel.: +420 212 220 702, e-mail: brno@hsw.cz 

Košice Južná trieda 78, 040 01 

tel.: +421 557 291 511, e-mail: kosice@hsw.sk

Nedávno se mi dostal do ruky výzkum vlivu virtuálních 

brýlí na duševní schopnosti lidí. Výzkum spočíval v tom, 

že testované osoby používaly pravidelně pro svůj pohyb 

po městě navigační systém implementovaný v brýlích. 

Výsled ky byly docela překvapivé, protože už po pouhých 

třech měsících došlo k významnému omezení duševních 

schopností testovaných osob. Obdobný výzkum, který 

probíhal mezi londýnskými taxikáři, zjistil, že taxikáři 

využívající pravidelně GPS navigaci mají výrazně horší 

prostorovou orientaci než ti, co jezdí bez ní nebo ji využívají 

minimálně. Z výzkumů vyplynulo, že naše mozky je potřeba 

neustále trénovat a stimulovat, protože se tím udržují staré 

synapse a vytvářejí se nové. Na tom nic až tak překvapivého 

není, zarážející je však rychlost, s jakou se už jednou nabyté 

schopnosti a znalosti – přestaneme-li je využívat – začnou 

ztrácet. V našem oboru často potřebujeme přednostně 

řešit novinky nebo velké věci, jako jsou tiskové techno-

logie a mate riály, jejich parametry či ekonomika, a občas 

už nezbývá čas na běžné, praktické věci jako třeba jak 

potištěný mate riál nalepit na zeď. I proto pro vás chystáme 

různé akce, kde je na tyto důležité detaily víc času a pro-

storu. Upoutávku na jednu z takových akcí, kde si můžete 

osvěžit svoje vědo mosti i získat nové informace, najdete 

pod názvem HP Days 2019 na poslední straně časopisu. 

Když se podíváte na podrobný program, který je k dispozici 

na webových stránkách www.hsw.cz/hpdays2019, určitě 

tam objevíte spoustu námětů, které stojí za pozornost. 

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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vElETrHY A výSTAvY 
nEJvěTší TExTILní vELETRH

Tradiční zahájení roku na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem patří největšímu veletrhu textilu pro 

domácnosti a sektor služeb na světě. Co na něm mohlo zaujmout  digitální tiskaře?

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

Nesmíme opomenout důležitý trend v maloobcho-

dě. Na základě studie IFH zveřejnilo vedení veletrhu 

Heimtextil ve spolupráci s veletrhy Ambiente, Tendence, 

Christmasworld, Paperworld a Creativeworld nový Ma-

nagement Report. Uvádí v něm aktuální přehled strukturál-

ních změn v německém maloobchodním sektoru. Domácí 

spotřeba se v roce 2017 zvýšila na 595 miliard eur (plus 4,2 %). 

Důležitým poselstvím studie však je, že jasným vítězem je 

on-line maloobchod. Pro mnoho maloobchodníků je proto 

načase přemýšlet o struktuře podnikatelského konceptu. 

Cestou k úspěchu může být využívání digitálních služeb 

pro vytváření vysoce kvalitního interiérového designu v ob-

chodech tak, aby se nakupování stalo pro zákazníka zážit-

Heimtextil 2019

kem. Zároveň se obchodníci stále více zaměřují na koncepty 

s více kanály. Je zřejmé, že se tento trend s jistým časovým 

odstupem prosadí i u nás.

NABízET DESIgN A SLužBy NA kLíč
Tato zjištění podporují názor, který loni v říjnu na meziná-

rodním semináři sítotiskařů a digitálních tiskařů prezen-

toval prezident FESPA Christian Duyckaerts, jenž podniká 

jako retailový konzultant. Na semináři měl příspěvek 

na téma Evropské trendy v oblasti potisku prostředků POP, 

kde mimo jiné řekl: „Důležitým zjištěním je, že až 70 % spon-

tánních nákupů vzniká v kamenných prodejnách. Majitelé 

značek, stejně jako maloobchodních sítí, si však velmi dobře 

1
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uvědomují, že mají stále méně času, aby zaujali zákazníka.“ 

Proto je, jak uvedl, potřeba jeho pozornost získat rychle 

a udržet ji co nejdéle. „Dekorace a design jsou v maloob-

chodě prioritou. Jsou důležitější než primární reklamní 

sdělení. Stále více majitelů maloobchodních sítí investuje 

do customizace prostředí. Kampaně jsou šité na míru pro 

každou prodejnu zvlášť, takže nepůsobí uniformně. Pro 

luxusní značku dámského prádla jsme například tiskli 200 

různých fotografií stejné modelky ve stejných plavkách. To 

je velmi dobrá příležitost pro digitální tiskaře,“ konstatoval 

Christian Duyckaerts.

V tomto duchu je tedy důležité přemýšlet při nabídce řešení 

pro maloobchodní prodejny. Tisk je jenom prostředek pro re-

alizaci designu. Vyhrává ten, kdo dokáže nabídnout ucelený 

koncept i jeho montáž na klíč. Je třeba umět potisknout růz-

né materiály a vše  dokonale sladit. Odpovědí na tento nový 

směr v maloobchodní propagaci jsou jednoznačně latexové 

hybridní tiskárny řady HP Latex R.

kAM S DIgITÁLNíMI TISky
Kromě světa interiérového designu, který nejlépe prezento-

val stánek společnosti HP, nesmíme zapomínat především 

na módní a užitný textil. Svět módy dokáže absorbovat stá-

le více digitálně tištěných motivů. Obrovský potenciál však 

skýtá i oblast čalounění. Zde se dokáže velmi dobře uplatnit 

technologie sublimace. 

Další odvětví, kde digitální tisk funguje ve velkém, je potisk 

bavlny pigmentovými inkousty. Průmyslové textilní tiskár-

ny Durst Alpha produkují kolekce ložního prádla, customi-

zované textilní doplňky pro stolování a další interiérové 

dekorace, jako jsou závěsy a jiné stínicí textilie. 

TExTIL z PET LAHVí A PLASTu z OCEÁNu
Téma udržitelnosti se přesouvá do centra zájmu společnosti. 

Generace mileniálů, pro kterou je životní prostředí důležité, 

se však stává stále významnější i v ekonomickém smyslu. 

Proto  otázka ekologie není jenom „něčím navíc“, ale je stále 

více požadovaným standardem. Velkou pozornost si tak 

vysloužily firmy nabízející textilie vyrobené z PET lahví, 

jako Christian Fischbacher nebo Erfal. Společnost MHZ se 

zase zabývá problematikou oceánského plastu a používá jej 

k výrobě inovativní textilie Greenscreen Sea Tex.

Všechny společnosti s ekologickým programem byly uve-

deny v seznamu Green Directory, který měli návštěvníci 

Heimtextilu k dispozici zdarma.

Ekologické technologie a materiály budou zkrátka při rozho-

dování zákazníků hrát stále důležitější roli. c

1) Technologie HP 

Latex si poradí se 

všemi interiérovými 

aplikacemi

2) Stánek 

společnosti HP byl 

skutečnou galerií 

designu

3) Trendy jsou dnes 

květy i káro

4) Nabídka 

návrhových 

softwarů rychle 

roste

5) Design od 

návrhářky Jennifer 

Huntové využil 

digitální tisk

6) Solitérní kus 

může být perlou 

vašeho interiéru

3
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TEcHNOlOgIE u NAšIcH KlIENTů 
PLOTR züND

Okrem plotra 

Zünd je vývojové 

stredisko vybavené 

aj priemyselnými 

3D tlačiarňami a 

obrábacím CNC 

strojom

Spoločnosť RF elements je významný globálny producent v oblasti bezdrôtovej komunikácie a prenosu 

dát. Komponenty putujú k zákazníkom na piatich kontinentoch, a preto je kvalitný obal takmer rovnako 

dôležitý ako samotný výrobok.

„My sme pre mnohých dodávateľov divná firma, nenecháme 

sa totiž odbiť tvrdením, že sa niečo nedá,“ hovorí Martin 

Marcinčák, vedúci vývojového a výskumného strediska 

spoločnosti RF elements. „Nesnažíme sa vylepšovať exis-

tujúce riešenia, ale vytvárame nové štandardy. Vo výrobe 

sa v maximálnej miere spoliehame na outsourcing výroby. 

Požadujeme najvyššiu kvalitu, ale očakávame aj schopnosť 

pozerať sa na veci mimo vychodených koľají.“

VýVOJ PRODukTOV SA kONčí VýVOJOM 
OBALOV 
„Nemáme tím, ktorý by sa špecializoval na vývoj obalov pre 

naše produkty,“ vysvetľuje Marcinčák. „Je potrebné vedieť, 

ktoré miesta sú exponované, aké príslušenstvo treba priba-

liť a ako sú produkty namáhané v rámci prepravy. U nás je 

preto už samotný konštruktér, okrem návrhu daného pro-

duktu, zodpovedný aj za návrh obalu. Nejde len o výslednú 

efektivitu z pohľadu minimalizácie objemu balenia, čo má 

priamy vplyv na cenu produktu z dôvodu ceny a objemu pre-

pravy, ale musí pri tom myslieť aj na to, že prepravné normy 

sú na rôznych kontinentoch rozdielne a obal treba prepravo-

vať bezpečne na veľké vzdialenosti. Z ekologických dôvodov 

sme sa vzdali výplní z penových materiálov a hľadáme rie-

šenia z papieroviny. V našom stredisku v Humennom máme 

preto niekoľko priemyselných 3D tlačiarní a CNC strojov, 

kde vytvárame prototypy jednotlivých dielov a príslušným 

obalom vytvárame dizajn pomocou plotra Zünd. Chceme 

v maximálnej miere prispieť k udržateľnosti v priemysle, 

a preto všade, kde sa to dá, používame recyklovateľné mate-

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

zünd
pomáha 
pri vývoji obalov
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riály, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Hľadali sme teda 

partnera, ktorý dokáže ponúknuť zariadenie vhodné pre 

našu firemnú filozofiu. Zünd nie je len obdivuhodne presné 

a veľmi univerzálne zariadenie, jeho vývojoví špecialisti sú 

ľudia našej krvnej skupiny, podobne ako špecialisti z HSW 

Signall.“

STROJ PRIPRAVENý BEz zAVÁHANIA
Spoločnosť RF elements sa rozhodne nedá opísať ako 

štandardný zákazník. Od plotra Zünd neočakáva nepretr-

žitú prevádzku, ale zvládnutie náročných operácií počas 

prototypovej fázy. „Prototyp obalu musí byť dokonale pres-

ný a k dispozícii ihneď bez zdržania,“ pokračuje Marcinčák. 

„Keďže jeho výrobu outsourcujeme, výrobcom musíme 

dodať dáta, ktoré máme vopred overené testom prototypu. 

Ovládací softvér pre Zünd je prispôsobený a optimalizo-

vaný pre výrobné prostredie. To nie je náš prípad, a preto 

sa v ňom pokúšame o kroky, ktoré sú z hľadiska plynulosti 

výrobného toku nelogické. Na tomto mieste musím veľmi 

pochváliť prístup zo strany výrobcu aj dodávateľa, lebo 

napriek neštandardným požiadavkám sa nám venovali 

s plným nasadením. Prišli sme na možnosti, ktoré vylepšia 

ovládanie týchto špičkových strojov a ešte viac zvýšia ich 

univerzálnosť. Stroj u nás väčšinu času nepracuje, ale, keď 

ho potrebujeme použiť na výrobu prototypu, tak je pripra-

vený bez zaváhania. Bez zložitého procesu zvládne výrobu 

precízneho prototypu už v priebehu pár minút od jeho 

zapnutia, čo je vlastnosť, ktorú sme od stroja očakávali 

a s čím sme veľmi spokojní. Je to špičková a naozaj vyspelá 

technológia, ktorá nám významne urýchlila a uľahčila náš 

vývoj.”

BEzDRôTOVÁ RENESANCIA
Širokopásmový internet je v modernom svete nevyhnutný. 

Filozofia 4. priemyselnej revolúcie je postavená na kvalit-

nom spojení. Bezdrôtová sieť je už v súčasnosti schopná 

dodávať rýchlosť a kvalitu prenosu ako optické vlákna, no 

za zlomok času a nákladov potrebných na vybudovanie 

funkčnej siete. Inovácie spoločnosti RF elements stavajú 

základ renesancie bezdrôtových riešení a sú odpoveďou 

na prakticky nekonečný dopyt po internete. Svoju pozíciu 

na trhu si vydobyli sofistikovaným riešením eliminujúcim 

rádiofrekvenčný šum a vysokou škálovateľnosťou. To je 

ale príbeh pre odborné média z úplne inej oblasti, než je 

signmaking. c

TEcHNOlOgIE u NAšIcH KlIENTů

pLOTR zünD

Prototyp obalu 

z vlnitej lepenky

Ing. Martin 

Marcinčák, vedúci 

vývojového 

a výskumného 

strediska 

spoločnosti RF 

elements, pri 

stolnom plotri Zünd 

S3 M-1600

Bezpečne zabaliť 

treba aj väčšie 

komponenty

Každý produkt 

prichádza do skladu 

v Humennom, kde 

sa skontroluje a až 

potom distribuuje 

zákazníkom 

z piatich 

kontinentov
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výSTrOJ A výZBrOJ
Hp LATEx R1000

PRACOVNí PLOCHA 
Hybridní konstrukce zajišťuje možnost 

pracovat s deskami a jinými pevnými 

materiály. Minimální rozměr je 297 × 420 mm 

a maximální 1625 × 1220 mm. Se dvěma 

přídavnými stoly se pak maximální pracovní 

plocha zvětší na 1625 × 3050 mm. Tloušťka 

médií může dosahovat 50,8 mm.

POTISk ROLí
Do stroje lze vložit roli o minimální šířce 

60,9 cm a maximální šířce 163 cm. Maximální 

hmotnost role může být 68 kg a její maximální 

průměr 25 cm. 

 

INkOuSTy
Tiskárna pracuje s latexovými inkousty čtvrté 

Menší tiskárna z dvojice modelů řady HP Latex R je určena pro provozy, kde se její 

měsíční vytížení bude pohybovat od úrovně 3500 m2. Nejdůležitější výhodou této 

tiskárny je její univerzálnost. Na jednom stroji a s jedním typem inkoustu dokážete 

potisknout flexibilní i deskové materiály.

generace. Osm tiskových hlav distribuuje 

tyto barvy: cyan, magenta, yellow, black, light 

cyan, light magenta, HP Latex Optimizer, 

HP Latex Overcoat a bílou. Zásobníky mají 

objem tři litry. Ve větším modelu R 2000 jsou 

zásobníky s objemem pět litrů, s výjimkou 

bílé, která má i tady třílitrový zásobník.

TISkOVÉ MóDy
Nejkvalitnější tisky dostaneme v módu 

Indoor High Quality (12 p 120 %), kdy tiskárna 

pracuje rychlostí 16 m²/hod. V režimu Indoor 

Production (6 p 110 %) počítejte s rychlostí 

30 m²/hod. Venkovní tisky (3 p 70 %) produkuje 

s výkonem 60 m²/hod. V režimu White 

Overflood (100 %) tiskne 11 m²/hod. a White 

Spot (100 %) 27 m²/hod.

kREATIVITA S BíLOu
Bílá barva s vysokou opacitou, která 

ve srovnání s UV bílými inkousty vytváří 

výrazně tenčí vrstvu, umožňuje zachovat 

strukturu povrchu potištěného materiálu. 

Tisky si zachovávají vzhled původního 

materiálu. Můžete tak kupříkladu využít 

metalického efektu hliníkových desek.

gAMuT A JEDNOTNÁ BAREVNOST
Latexové inkousty poskytují ve srovnání s UV 

inkousty až o 10 % širší barevný prostor. 

To umožňuje reprodukci některých pro 

reklamu důležitých odstínů, které UV 

technologie neobsáhne. Díky univerzálnosti 

latexové technologie lze na mnoha různých 

materiálech dosáhnout jednotné barevnosti. c

Hp Latex R1000  
Michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz



MALOOBCHOD
Vysoká kvalita obrazu, úžasné barvy s nej-

jemnějšími odstíny a vysoká univerzálnost 

vytvářejí z této tiskárny dokonalý nástroj pro 

kampaně v retailu. Díky jedné technologii 

k potisku různých typů médií jsou všechny 

aplikace barevně jednotné.

VENkOVNí REkLAMA
Výhodou latexové technologie pro venkovní 

reklamu je vysoká kvalita tisku, takže i z krát-

ké pohledové vzdálenosti vypadají výstupy 

skvěle. Povrch tisku je velmi odolný vůči 

poškrábání a barvy mají dokonalou přilna-

vost. Při ořezu se tisk na okraji netřepí a dobře 

se laminuje.

OkENNí gRAfIkA
Bílá barva s vysokou opacitou a latexový tisk 

na průhledných a barevných médiích jsou 

momentálně jedním z nejsilnějších trumfů HP. 

Tiskárna poskytuje možnost výrazně se odli-

šit od konkurence. Bílý inkoust nejeví známky 

žloutnutí ani po dlouhodobém vystavení UV 

záření.

EVENTy A VýSTAVy
Na jednom stroji potisknete desky, textil, 

fólie, a tak jsou u celé expozice či scény barvy 

krásně konzistentní. Navíc tisky na rozdíl 

od eco solventu vůbec nezapáchají. To je jeden 

z důvodů, proč jsou latexové tiskárny tak 

oblíbené pro interiérové aplikace. 

DEkORACE
S touto tiskárnou vstoupíte do vysoce výnos-

ného světa tištěných dekorací. S nejjemnější 

bílou barvou na trhu se prosadíte i na sub-

strátech, jako je dřevo, hliník, sklo, keramika 

a akryl. Natištěná vrstva zachovává původní 

vlastnosti povrchu, jeho lesk a strukturu.

POLEP AuTOMOBILů
Tisky z latexové tiskárny jsou odolné a pružné. 

HP latexové inkousty poskytují vysokou odol-

nost proti přilnavosti nečistot a poškrábání. 

Díky novému povrchu HP Latex Overcoat 

lze tisky i snadno laminovat. Bílý potisk ba-

revných fólií otevírá nové možnosti designu 

polepu dopravních prostředků. c

Typické aplikace

výSTrOJ A výZBrOJ

Hp LATEx R1000

HSWINFO BŘEZEN 2019        7
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pŘEdSTAvuJEmE 
SOFTWARE

Díky novým technologickým možnostem nabízí společnost Onyx Graphics široké portfolio informačních 

zdrojů, které jsou navržené tak, aby se k nim zákazník dostal odkudkoli a kdykoli.

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

Společnost Onyx Graphics stále rozšiřuje svou celosvětovou 

distribuční síť a zvyšuje počet koncových uživatelů svých 

řešení pro správu a řízení tisku. Souběžně však pokračuje 

i v tvorbě nových živých informačních zdrojů s častým 

obnovováním obsahu. V nich jsou zahrnuty čtyři nástroje.

MyONyx
Portál obsahuje inteligentní obchodní nástroje, produkto-

vou pomoc, videonávody, příručky a články se základními 

informacemi, které zohledňují potřeby zákazníků pro 

hladký chod jejich provozu. MyOnyx je dostupný zákazní-

kům na základě vytvoření účtu na stránce www.onyxgfx.

com/login/.

ONyx TV
Oficiální YouTube kanál nabízí rychlé tipy a návody, jak 

si poradit s různými úkoly při práci se softwarem Onyx. 

Na tomto místě najdete i informace o novinkách. Experti 

pomocí volně přístupných videí instruují uživatele a posky-

tují informace o produktech z celého portfolia produktů 

Onyx. Od výběru barev přes nastavení základních parame-

trů pro kontrolu procesu až po návody, kdy a jak zkalibrovat 

tiskárnu nebo jak splnit standardy G7 a Fogra. www.youtu-

be.com/OnyxGraphics

ONyx PROfESSIONAL SERVICES AND TRAININg
Program Onyx Professional Services and Training poskytu-

je zákazníkům informace, které jim ušetří čas i peníze díky 

renomovaným workshopům. V portfoliu se nachází několik 

praktických a online certifikovaných školení na software 

Onyx 18. Každá lekce slouží k prohloubení znalostí, a zákaz-

ník tak může maximalizovat svou investici. Kupříkladu dva 

nové workshopy jsou zaměřeny na správu barev a profilo-

vání. Více najdete na stránce www.onyxgfx.com/support/ 

/training.

ONyx ADVANTAgE
Toto je cenově výhodná, efektivní cesta, jak udržet svůj rip 

a tiskový workflow software stále aktuální. Zákazník získá 

okamžitý přístup k aktualizacím a novým verzím softwa-

ru Onyx, ale také k ovladačům tiskáren, řezacích plotrů 

a dalších zařízení. Samozřejmostí je přístup k tréninkovým 

videím a k podpoře aplikací.

Zákazníci, kteří používají software Onyx Thrive, získají 

s produktem Onyx Advantage Gold exkluzivní přístup 

k novým funkcím včetně programu Onyx Hub business 

intelligence nebo nové funkci ColorCheck. Více informací 

naleznete na stránce www.onyxgfx.com/support/onyx-

-advantage-2/. c

Onyx Graphics
a globální podpora 
zákazníků

Informace, 

návody a práce se 

softwarem Onyx 

jsou nyní dostupné 

opravdu všude

Největší výhody ONYX Advantage:

• Přístup k týmu technické podpory

• Online podpora prostřednictvím portálu MyOnyx

• Přístup k nejnovějším verzím

• Volná výměna hardwarového klíče

• Aktivace libovolného ovladače tiskárny



TEcHNOlOgIE u NAšIcH KlIENTů
SIGnRAcER 1610 HyBRID

Ponuku netradičných 

darčekových 

predmetov nájdete 

na stránkach www.

royalwatch.sk

Obľúbenou aplikáciou 

u zákazníkov je aj 

potlač CD nosičov

Zaujímavé tapety 

vznikajú kombináciou 

tlače na tlačiarni HP 

Latex 570 a použitím 

laku a bielej farby na 

tlačiarni Signracer 1610 

Hybrid

Signracer 1610 Hybrid 

s predĺženými 

podávacími stolmi

Takto vyzerá tlač na 

blok akrylátového skla
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Signracer vytvoril   
              regionálneho lídra

Dobrá technologická investícia v správny čas môže firmu posunúť o poriadny kus dopredu. Spoločnosť 

Royal Media z Humenného, ktorá sa pred rokom rozhodla pre tlačiareň Signracer 1610 Hybrid, získala 

vďaka tejto investícii nových zákazníkov a rozšírila sortiment.

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

„Firma vznikla v roku 2015 a pôsobí predovšetkým v oblasti reklamy a re-

klamnej propagácie na východnom Slovensku,“ konštatuje Martin Miker, 

konateľ spoločnosti Royal Media. „Objem tlače postupne narastal a my 

sme potrebovali posilniť výrobné kapacity.“

zAčALO TO LATExOM
„Veľmi sa nám osvedčila tlačiareň HP Latex 570, ale veľa času sme strácali 

kašírovaním samolepiacich fólií na dosky. Riešenie sme hľadali v UV tlači-

arni. Do hry vstúpili technológie Durst a Signracer. Po analýze objemu tla-

če sme usúdili, že produktivita Signraceru je pre naše potreby dostačujúca 

a ponúka vyššiu flexibilitu pri spracovaní malých zákaziek. Veľmi sa nám 

osvedčila biela farba a lak, dokážeme zaujímavo kombinovať efekty aj na 

výtlačkoch z latexovej tlačiarne.

NOVÉ zÁkAzky
Inštalácia tlačiarne Signracer 1610 výrazne skrátila čas potrebný na 

spracovanie zákazky. Zákazky, ktoré sa predtým vyrábali niekoľko hodín 

až dní, sa vyhotovili za niekoľko desiatok minút či len zopár hodín. To 

firme umožnilo kooperovať s ďalšími grafickými štúdiami a reklamnými 

agentúrami. Vlastný kreatívny potenciál otvoril cestu k spracovaniu 

personalizovaných exkluzívnych obalov a darčekových predmetov. UV 

tlač umožnila vytvoriť zaujímavý rad produktov vytlačených na dreve a 

akryláte. Vo svete tlače je čas stále dôležitejším faktorom. Umiestnenie UV 

tlačiarne v okrese Humenné ihneď prinieslo pre spoločnosť Royal Media 

nových zákazníkov zo susedných okresov, pre 

ktorých bolo jednoduchšie prísť do Humenné-

ho, ako do Košíc či Prešova.

PRíDAVNÉ STOLy
Takýto prílev zákaziek ukázal aj jedno slabé 

miesto novej tlačiarne. „Pre zákazníkov boli 

veľmi zaujímavé väčšie grafiky, ktoré využí-

vali plnú šírku tlačiarne. Navrhnuté ale boli 

na čo najdlhšie dosky, pre ktoré boli dodané 

manipulačné stoly nedostačujúce. Museli sme 

nechať k stroju doplniť väčšie prídavné stoly. 

Tie celú vec vyriešili. Ak mám túto investí-

ciu po roku vyhodnotiť, môžem povedať, že 

by sme do nej určite išli ešte raz,“ uzatvára 

Martin Miker. c
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Ani ten největší odpůrce reklamy ve městě si nestěžuje, když se lešení, nutné pro opravu architektonických památek, překryje 

vkusnou grafikou. Za standard se dnes v turisticky exponovaných městech považuje potisk ochranné tkaniny motivem 

stavby, kterou lešení zakrývá. V Itálii na to šli trochu jinak.

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

Společnost Gruppo Masserdotti je předním 

italským specialistou na velkoplošnou rekla-

mu na fasádách. Není proto divu, že svou pro-

fesionalitou pomáhá i při obnovách význam-

ných památek. Na jejím kontě je kupříkladu 

grafika překrývající lešení na Dóžecím paláci 

v Benátkách (5000 m2), na věži Ghirlandina 

v Modeně (4350 m2) nebo paláci San Sebastia-

no v Mantově (1200 m2). 

PROJEkT VE fERRAřE
Překrytí opravované fasády katedrály 

ve Ferraře si vyžádalo pět dní tisku a balení 

grafiky a jeden a půl dne instalace. Grafika 

byla vytištěna na tiskárně Durst Rho 512 

Plus na mesh o celkové ploše více než 1000 m2 

s hmotností přes 600 kg. Restaurování bude 

dlouhodobé, takže záruka na instalaci byla 

požadována na čtyři roky. Grafika má sama 

o sobě vysokou uměleckou hodnotu a je zcela 

bez log a reklamních sdělení.

SLOžILO SE CELÉ MěSTO
Původně bylo lešení překryto pouze bez-

pečnostní tkaninou. Lokální deník Il Resto 

del Carlino však inicioval na podnět svých 

čtenářů sbírku, která umožnila realizaci této 

ojedinělé grafiky. Přispěla také diecéze, město, 

regionální vláda, ministerstvo kultury a firmy 

z regionu. 

JAkO OPERNí SCÉNA
Výtvarného návrhu se zhostil hrdý rodák 

z Ferrary, uznávaný scénický a kostýmní 

výtvarník Lorenzo Cutùli, který spolupracuje 

s předními operními domy po celém světě. 

Dílo nese název „Zpívejte Hospodinu a hrajte 

mu na harfu“. Ústředním motivem je portál 

katedrály se sochou Madony. Po stranách jsou 

TEcHNOlOgIE v prAxI 
DuRST RHO 512 pLuS

1) Historický pohled na katedrálu před rekonstrukcí

2–3) Instalace překrytí

4) Tisk grafiky na tiskárně Durst Rho 5012 Plus

5) Noční pohled na katedrálu s překrytím fasády

Jak obléct katedrálu

pak jako závěsy rozvinuty vzácné texty z ma-

nuskriptů kancionálů, které jsou uchovávány 

v katedrálním muzeu.

NÁROčNÁ INSTALACE
Panely grafiky měly šířku pět a délku přes 

30 metrů. Instalaci s pomocí jeřábu zajišťoval 

zkušený tým deseti specialistů, kteří grafiku 

sestavili s maximální přesností. Obyvatelé 

Ferrary jsou na toto dílo právem hrdi. c 

1 2 3

4

5
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Firma Alta 

Zapateria se může 

pochlubit luxusními  

produkty 

vyráběnými 

tradičními postupy. 

K jejím zákazníkům 

patří i španělský 

král Filip VI. 

Řezací plotr Zünd 

přinesl výrazné 

zrychlení výroby 

a digitalizace šablon 

usnadnila výrobu 

různých modelů.

Obuvnická firma Alta Zapateria má za sebou více než 150 let tradice a v jejím čele stojí již třetí generace 

rodiny zakladatele. Boty z produkce této firmy najdete v prestižních buticích v Paříži, New Yorku, 

Hongkongu nebo Sidney. Boty, které se vyrábějí na Malorce pod značkou Carmina, nosí i španělský král. 

Dnes jsou vyráběny za pomoci stolního řezacího plotru Zünd G3.

zünd
řeže boty 
pro krále
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Každá bota značky Carmina je ručně vyráběna ve výrobním 

procesu, který zahrnuje až 300 úkonů. Navzdory silnému za-

měření na tradiční řemeslo je firma Alta Zapateria otevřena 

i využití moderních výrobních zařízení. 

DIgITÁLNí TECHNOLOgIE RESPEkTuJíCí TRADICI
Díky investici do plotru Zünd G3 se digitální řezání kůže 

stalo nedílnou součástí workflow. Pro management bylo 

primárním cílem uchování mnoha patentovaných šablon 

v digitální podobě a jejich snadné a rychlé používání.

Řezací systém měl také zvýšit přesnost procesu řezání 

kůže a urychlit časově náročné děrování tvarově složitých 

otvorů. „Při testu jsme rychle zjistili, že plotr Zünd G3 bude 

naše potřeby dokonale splňovat,“ řekl Antonio Albadalejo, 

generální ředitel společnosti Alta Zapateria. „Přesvědčila 

nás i jedinečná schopnost kombinovat vysokou úroveň vý-

konu, přesnosti a spolehlivosti. Je to špičková technologie, 

která nám umožňuje zachovat naši identitu výrobce luxusní 

obuvi, jenž se pyšní tradičními výrobními postupy.“

VýHODy DIgITALIzACE
Dosud se ve výrobě využívaly nespočetné kartonové šablo-

ny uložené v krabicích. Udržba a organizace, které vyžado-

valy, byly stále složitější a pracnější. Digitalizací exkluziv-

ních šablon společnost Alta Zapateria dokázala výrazně 

zvýšit bezpečnost i produktivitu a usnadnit přechody mezi 

výrobou různých modelů. 

Plotr Zünd G3 se používá k řezání vzorků a šablon stejně 

jako k samotné výrobě. Ručně se nyní řežou pouze velmi 

tvrdé kůže. Přestože zvýšení produktivity nebylo hlavním 

cílem investice, vedení je nadšeno rychlostí a přesností. 

„Manuální děrování je velmi náročné. Dokonce ani naši 

nejzkušenější řemeslníci se nemohou přiblížit přesnosti 

a rychlosti plotru Zünd,“ pochvaluje si Antonio Albadalejo. c

TEcHNOlOgIE v prAxI
zünD G3
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Pod značkou Pressink sa predstavuje graficko-tlačiaren-

ské štúdio, ktoré prináša okrem realizácie exkluzívnych 

zákaziek tradičnou technológiou aj originálne grafické diela, 

ktorých autorkou je Kristína Uhráková, nezávislá dizajnér-

ka a spoluzakladateľka štúdia Pressink.

OD fARMÁCIE k DIzAJNu
„Po strednej škole som odišla do Veľkej Británie. Prvotnou 

motiváciou bola snaha vidieť svet, postaviť sa na vlastné 

nohy a naučiť sa dobre jazyk,“ hovorí Kristína. „S polygrafi-

ou som nemala žiadnu skúsenosť, chodila som na strednú 

farmaceutickú školu, ale po niekoľkých rokoch som zistila, 

že by ma zaujímal dizajn. Navštívila som niekoľko kurzov 

a následne nastúpila na prestížnu školu University of 

the Arts London, Central Saint Martins. Tam som prišla 

do kontaktu s technológiou letterpress, ktorá ma uchvátila. 

Aj po absolvovaní štúdia som zostala pracovať pri týchto 

strojoch a tu niekde sa rodila myšlienka prísť s takýmto 

Digitálny svet šalie 
po remeselnej tlači
Virtuálny zástup priateľov na sociálnych sieťach nedokáže nahradiť posedenie so skutočným priateľom 

pri káve. Vo svete, kde stačí kliknúť na tlačidlo na obrazovke a vziať si výtlačok z grafiky, stále viac dokáže 

osloviť adresáta ručne nasádzaná grafika, vytlačená z formy na grafický papier. Grafická dizajnérka 

Kristína Uhráková tento zrakový, hmatový a sluchový zážitok prináša na trh v podobe originálnych 

typografík.

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

Zakladatelia štúdia 

Pressink Kristína 

Uhráková a Martin 

Štefanovič

Titulní strana: 

Krása tlačiarenskej 

černe

mEdAIlON 
pRESSInk
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projektom domov na Slovensko. Vôbec sme s Martinom 

neriešili, či tu bude nejaký dopyt, žiadne prepočty a zložitá 

ekonomika – pre nás to bolo veľmi emotívne. Nespoliehame 

sa príliš na racionálny plán, skôr na spontánne nápady.“

ORIgINÁLNE TyPOgRAfIky
Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša vý-

tvarný motív do hmoty a technologickým postupom ho 

rozmnožuje do formy grafických listov. Grafika bola vo 

svojich počiatkoch hlboko závislá od maliarstva. Neskôr sa 

od neho oddeľovala a vďaka niektorým veľkým umeleckým 

osobnostiam prestávala byť iba prostriedkom reproduko-

vania malieb. V prípade dodržania limitu sa považuje každý 

výtlačok za originál. Ak sa výtvarné dielo vytvára pomocou 

písmen, hovoríme o typografike. 

V prípade ručného nanášania farieb a ručnej tlače nemôžu 

byť jednotlivé odtlačky rovnaké. „Štúdio v Bratislave fungu-

je zhruba dva roky, ale len od lanského septembra takpove-

diac na full-time,“ vysvetľuje Kristína. „Využívame ručnú 

sadzbu, x-krát sme niečo pokazili. Spomínam si na začiatky, 

na malinké „prácičky“, čo sme robili ako typografický dizajn. 

Alebo svadobné oznámenia, ktoré vyzerali ako staré vlakové 

lístky, ešte z tvrdého papiera. Veľmi pekná vec. Robíme to, 

čo nás baví, a nebojíme sa toho, ale vybavenie štúdia sme 

zháňali veľmi dlho.“

žIVÁ HISTóRIA
Štúdio Pressink vás osloví už svojou atmosférou. Nájdete tu 

príklepku Arab, ktorá bude mať čochvíľa 100 rokov. Nád-

herný kabinet s niekoľkými súpravami dreveného písma 

a najnovší prírastok – FAG Standard AP – 510 nemeckej 

výroby. Práve vďaka nemu teraz môžu vznikať typografiky 

veľkého formátu.

VýTLAčky PRE IT fIRMy
Okrem grafickej tvorby môžete v štúdiu obdivovať aj 

klasické polygrafické výrobky – svadobné oznámenia, poz-

vánky či vizitky. Každý z nich je ukážkou dobrého remesla. 

„Niekoľko našich významných zákazníkov tvoria firmy z IT 

prostredia,“ hovorí Kristína. „Mám pocit, akoby firmy, ktoré 

tvoria „nehmotný“ produkt, chceli pomocou tlačených vecí 

upriamiť pozornosť adresáta na profesionalitu, tradíciu 

a pocit istoty. To všetko poctivý výtlačok v sebe totiž 

nesie. Ako grafický dizajnér samozrejme tvorím aj v gra-

fických programoch. Teší ma, že som sa dokázala presadiť 

aj po návrate domov. Ako ex Art Director agentúry This is 

Locco som za návrhy vizuálu pre kampaň Fatra Art získala 

ocenenie v súťaži Zlatý klinec 2018.“ c

Príklepový stroj 

dokáže tlačiť aj 

z flexotlačových 

štočkov

Kristíninou láskou 

sú drevené písmená

Tlač typografiky 
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Ukážka výtlačkov Základom úspechu sú kvalitné grafické papiere

Silu slova umocní estetika Najmä IT firmy oslovuje návrat k tradičnému remeslu
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GRunD nA HEIMTExTILu
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Společnost Grund je na veletrhu Heimtextil tradičně důstojným reprezentantem českého textilního 

průmyslu. Tento výrobce designových koupelnových předložek patří dlouhodobě ke světové špičce ve 

svém oboru a jeho výrobky krášlí domov zákazníků na několika kontinentech.

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

nOvÁ kOLEkcE 2019

Šest designových stylů plných inspirace pro 

dokonalou koupelnu dominovalo veletržní 

expozici ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Návštěvníci zmiňovali při pohledu 

na jednotlivé sekce vášeň, klid, teplo domova, 

duchovní rovnováhu a mnohé další emoce 

a pocity.

CíL DOSAžEN
„Cílem bylo zasáhnout nitro našeho 

zákazníka a nabídnout mu k výběru doplňky, 

od koupelnových předložek přes ručníky až 

po příslušenství, díky kterým se koupelna 

stane malým rájem na zemi. Místem, kde 

člověk odpočívá, relaxuje, dobíjí energii, 

kde se jednoduše řečeno cítí krásně,“ říká 

Monika Pourová, odpovědná za marketing 

a produktový management společnosti 

Grund. Německý trh je, jak dodala, pro   

Grund opravdu důležitý a odezva zákazníků 

na novou kolekci byla velmi dobrá.

ORIgINÁLNí DESIgN
Designovým stylům Vivacity, Blue Spirit a Seaside dominují atraktivní 

silné barvy. Témata Cool Classic, Daydream a Serenity zase zklidňují 

smysly zemitými a pastelovými tóny a dekory. Jedno je jisté, vybere si 

každý zákazník.

„Design je důležitou součástí naší firemní strategie. Právě spolupráce 

s designéry byla vždy neskutečně obohacující a přinesla do naší nabídky 

mimořádné dezény. Tyto modely byly vždy o krok napřed, měly nakročeno 

do budoucnosti,“ domnívá se Jiří Grund, ředitel a zakladatel společnosti. 

„Šest nových designových stylů, patnáct nových modelů v nabídce 

a nespočet nových barev jsou výsledkem celoroční práce, při které jsme 

s designéry pečlivě konzultovali mezinárodní trendy, aby světlo světa 

spatřily styly navržené tak, aby koupelnu proměnily v individuální 

komfortní oázu,“ uzavřel Jiří Grund.

PERfEkTNí fINISHINg
Ve společnosti Grund vznikají designové kousky netradičních tvarů 

a atypických rozměrů za pomoci stolního plotru Zünd, který dodala naše 

společnost. Tato instalace je dalším příkladem univerzálnosti systémů 

předního švýcarského výrobce. c

Výstavní expozice 

společnosti Grund 

na veletrhu 

Heimtextil 2019

Koberece – mandaly 

vyrobené ze 100% 

bavlny – nabízejí 

příjemný zážitek 

z čistě přírodního 

materiálu. 

Jedinečný design 

dokonale podtrhne 

minimalistický 

i  industriální 

interiér.
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kDO JE kDO 
v HSW SIGnALL

Pracuje v oddělení financí, a především pečuje 

o nás, své kolegy. Hlídá termíny, požaduje 

doklady a zajišťuje naši pohodu. Díky tomu se 

můžeme všichni soustředit na práci pro vás, 

naše zákazníky.

Projevuje se i ve tvé práci, že v HSW Signall 

žijeme pro signmaking?

Nástupem do firmy jsem si hlavně rozšířila 

obzory, co všechno může signmaking zname-

nat. V mé současné práci asi nejvíce využívám 

běžnou tiskárnu.

Čím tě dokážeme zas a znovu překvapit?

Přátelskými vztahy mezi kolegy ve firmě, což 

bohužel není všude samozřejmé. 

Co tě nejvíc motivuje?

Když odcházím s pocitem, že daný den je 

vyřízeno vše, co bylo potřeba. Což se občas 

nestává .

kateřina Bártová

Petrova funkce je koordinátor logistiky. Co 

vlastně slovo logistika přesně znamená? 

Ve slovníku je definována jako „interdiscipli-

nární věda, odpovídající za optimální sladění 

a propojení toku surovin, materiálu, služeb, 

informací a financí“.

V čem je podle tebe obor logistiky v signma-

kingu výjimečný?

Není o nic výjimečnější než kdekoliv jinde, ale 

je nezbytná. A pokud funguje dobře, pozi-

tivně ovlivňuje celkový výsledek práce celé 

společnosti.

Kolik let se logistikou zabýváš? Máš pocit, že 

se máš stále co učit?

Učí nás praktické zkušenosti, takže čím déle 

něco děláte, tím více se toho naučíte. Já se 

logistiku učím 15 let a pořád mne to nenudí.

Co z tvého pohledu přineslo spojení obchod-

ních aktivit společností Vink a HSW Signall?

Pro klienty obou společností se mnoho věcí 

zjednodušilo. Teď mohou objednávat na jed-

nom místě a my se o to postaráme.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Alternativní rock.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Levá ruka boží – 

Paul Hoffman.

Nejoblíbenější jídlo: 

Dravé ryby a mořské 

potvory.

Záliby: 

Historie, sci-fi 

a sport.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Nemám.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Arabelin prsten by 

mi stačil.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Asi 80. a 90. léta 

(hudba mého mládí 

).

Nejoblíbenější 

kniha: 

Je jich více, např. 

H. Heinrich Sedm let 

v Tibetu.

Nejoblíbenější jídlo: 

Bramborák.

Záliby: 

Historie a památky 

Prahy, Holandsko, 

četba.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Chovej se k druhým 

tak, jak chceš, aby se 

oni chovali k tobě.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Oheň, skleničku 

dobrého sektu 

(nebo raději láhev 

) a nejlepší 

kamarádku.

kdo je kdo?

petr kantor
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TEcHNOlOgIE 
zAŘízEní pRO FInISHInG

Latexový tisk otevřel před deseti lety velmi zajímavý a stabilně rostoucí segment digitálně potištěných 

tapet. Potřeby zákazníků pak následně inspirovaly konstruktéry ve společnosti Fotoba International, 

která vyrábí automatické řezačky pro formátování tisků z LFP i XL tiskáren. 

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

Fotoba
si s tapetami poradí

Speciálně pro formátování tapet, které se tisknou na mate-

riály s vyšší gramáží, byla vyvinuta automatická řezačka 

Fotoba 170 XLD WP. Zatímco standardní řezačky 170 XLD 

řežou materiály do tloušťky 0,8 mm, verze 170 XLD WP si 

umí poradit s flexibilními materiály do tloušťky 1 mm. Pro 

snadné navazování motivu byla pozornost zaměřena na co 

nejpřesnější vertikální řez. Ten může dosáhnout přesnosti 

až 0,068 mm. Horizontální řez má přesnost 1 mm. Důležitou 

funkcí je automatická korekce dráhy řezu ve směru osy „y“. 

Užitečná je také schopnost formátovat potištěný textil.

LEPší CENA
Model automatické řezačky 170 XLE, který se v nabídce 

objevil v minulém roce, byl odpovědí na poptávku spolehli-

vé řezačky za co nejnižší cenu. Zůstala robustní konstrukce, 

chybí však schopnost řezat textilní materiály a automatická 

korekce dráhy řezu. Model si našel své zákazníky, a proto se 

letos objevil i ve verzi 170 XLE WP pro výrobce tapet, kterým 

může značně zvýšit produktivitu. Udávaná přesnost řezu je 

stejně jako u vyššího modelu XLD až 0,068 mm.

PANELOVÁNí TAPET S šířkOu 3,2 M
Počet instalovaných tiskáren HP Latex s pracovní šíř-

kou 3,2 metru, jako je kupříkladu tiskárna HP Latex 1500, 

v posled ních letech prudce stoupl. Odpovědí ze strany spo-

lečnosti Fotoba je úprava automatické řezačky Fotoba XLD 

320 na verzi WP. Toto řešení má mnoho příznivců, protože 

umožňuje tisknout tapety v co největších blocích a násled-

ně je rozřezat na panely s šířkou, která dovoluje snadnou 

manipulaci při aplikaci. Je to nejlepší cesta k přesnému 

navazování motivu.

zAkÁzkA JE IHNED SBALENA
Další zajímavou pomůckou pro producenty tapet je rolovací 

zařízení REW 162, které dokáže samo srolovat natištěné ta-

pety. Můžete nechat svinout tapety ze dvou rolí simultánně. 

Každá je navíc zalepena a připravena k expedici. 

Automatické řezačky Fotoba výrazně zrychlují a zefektivňu-

jí formátování všech výstupů z velkoformátových tiskáren, 

takže je využijete u všech tisků na flexibilní média. c

Žádná efektivní 

výroba tapet bez 

navíjecího zařízení 

Fotoba REW 162 

nemůže existovat

Zárukou přesnosti 

navazování motivu 

je panelování co 

největších tisků 

Fotoba 170 XLE WP 

je nejlevnější speciál 

na tapety

Modely Fotoba 

WP poskytují řez 

s deklarovanou 

přesností až 

0,068 mm
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INTErIér

TApETy

Kolekce nese autorský 

rukopis Magdy 

Veverkové Hrnčířové

Interiér s tapetou 

Under Water

Nová kolekce tapet společnosti Vavex 1990 navržená známou českou ilustrátorkou Magdou Veverkovou 

Hrnčířovou oslovila široké odborné publikum na veletrhu Heimtextil 2019. Nás těší, že se vyrábí na 

tiskárně HP Latex, kterou dodal HSW Signall.

kus české duše míří do světa
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Společnost Vavex byla založena v roce 1990. Postupně 

vytvo řila po celé České republice vlastní obchodní síť pro-

dejen s centrálou v Příbrami. Dalším významným milníkem 

byla koupě a rekonstrukce objektu – továrny na výrobu 

tapet v severních Čechách, konkrétně v Teplicích. 

Tak se z firmy stal jediný český dodavatel s vlastní továr-

nou. Kromě tapet z vlastní produkce je společnost Vavex 

1990 i zástupcem několika prémiových značek z Nizozem-

ska či Velké Británie. Od roku 2014 firma vyrábí i digitálně 

tištěné dekory a vlastní kolekce tapet.

DIgITÁLNí kOLEkCE
„Na veletrhu Heimtextil vystavujeme pravidelně a máme 

své stabilní místo mezi dodavateli,“ hodnotí Václav Velát, 

majitel společnosti Vavex 1990, s. r. o. Každý rok zde firma 

představuje nové kolekce a i ty digitální mají velmi dobrý 

ohlas. „My Dream designérky Ivy Bastlové jsme uvedli 

loni, letos představujeme kolekci Imaginum. Jsou to tapety 

využívající autorské ilustrace Magdy Veverkové Hrnčířové, 

které byly vytvořeny exkluzivně pro Vavex,“ pokračuje 

Václav Velát 

Zákazníka podle něj oslovují osobitým rukopisem oblíbe-

né malířky, hravostí a originalitou. Mezi motivy se najde 

i typicky české prostředí, takže díky těmto tapetám do světa 

putuje kus české duše.

NESTAčí TISkNOuT
„Často se u nás na stánku zastavují tiskaři a ptají se, jak se 

nám daří prodávat digitálně tištěné tapety,“ říká Václav 

Velát a dodává: „Stěžují si, že jim se v tomto segmentu nedaří 

podle původních představ.“ Tapety jsou specifické zboží, kde 

je důležitá nejenom nabídka, ale i znalost požadavků zákaz-

níka a dostatečná orientace v oblasti tvorby interiérů. „Naší 

devízou jsou také zkušení tapetáři, které můžeme doporučit 

našim zákazníkům. To je výhoda, která, myslím si, tiskařům 

chybí,“ konstatuje Václav Velát. c
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pŘEdSTAvuJEmE 
Hp LATEx R1000

nový 
vzorník 
Hp Latex R 1000

Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, jak si poradí s různými rolovými i deskovými materiály nové tiskárny HP Latex R, 

oslovte svého regionálního manažera HSW Signall. Ukáže vám nový vzorník potištěných vzorků přímo z našeho pražského 

showroomu.

veškerou interiérovou grafiku, stačí přímý 

potisk na tiskárně řady HP Latex R.

POHRAJTE SI S BíLOu (3)
Černý lesklý akrylát potištěný bílým 

inkoustem velmi dobře ukazuje, jak vysokou 

opacitu má i tenounká vrstva bílé barvy. Je 

tak jemná, že hmatem zaregistrujete jenom 

místa s nejsilnějším nánosem barvy.

SVěTELNÁ REkLAMA (4)
Čirý akrylát potištěný z rubové strany 

a podtištěný bílou barvou demonstruje 

potenciál této technologie nejenom v oblasti 

světelné reklamy. Motiv rudých třešní je 

zvolen tak, aby předvedl mimořádný rozsah 

barevného gamutu tiskáren HP Latex R.

METALICký EfEkT
Na vzorku hliníkové sendvičové desky 

s kartáčovaným povrchem můžete vidět 

pozoruhodný metalický efekt, kterého lze 

na tomto druhu materiálu pomocí technologie 

HP Latex dosáhnout.

züND SI PORADí
Všechny vzorky byly formátovány 

na stolovém plotru Zünd D3. Profesionální 

finishing je totiž zárukou efektivity celého 

výrobního procesu. c

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

Lesklá samolepicí fólie Intercoat 1600 

a vliesová tapeta Neschen Performance 

Wallpaper reprezentují rolová média. Zjistíte, 

že tisky si v ničem nezadají s výstupy 

z rolových tiskáren řady HP Latex, které jsou 

tím nejlepším, co trh v oblasti interiérových 

tisků s exteriérovou odolností nabízí. Určitě 

vás zaujme také výsledek tisku na pět 

různých deskových materiálů. Součástí 

vzorníku je i komplexní přehled všech 

dostupných tiskáren s technologií HP Latex.

kOMůRkOVý PLAST (1)
Velmi zajímavé aplikace nabízí potisk desek 

Biprint z komůrkového plastu. Levné desky 

jsou atraktivní pro POP/POS displeje, dobře 

drží tvar a vrstva inkoustu snese i těžkou 

deformaci bez poškození.

PVC DESky (2)
Deska Simopor-light se svým jemně 

strukturovaným povrchem dodává tisku 

hloubku a ukazuje, jak by tisky vypadaly 

u nejběžnějších reklamních aplikací. 

fOTOkVALITA
Sendvičové desky Kapa Plast s oblibou 

používají fotografové pro adjustáž výstavních 

velkoformátových fotografií. Na vzorku 

uvidíte, že i pro toto použití, stejně jako pro 

1

2

3

4
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SpOLEčný pOLyGRAFIcký pODnIk 
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1) Christoph Gamper, 

výkonný ředitel 

společnosti Durst 

Phototechnik AG

2) Single Pass tiskárna 

Durst Delta 130 SPC

3) Claus Bolza- 

-Schünemann, výkonný 

ředitel společnosti 

Koenig & Bauer AG

4) Systémy VariJET 

umožňují kombinaci 

digitálního tisku 

s ofsetem a in-line 

dokončovacími 

operacemi

Výrobce tiskových strojů Koenig & Bauer AG a Durst Phototechnik AG z italského Brixenu chtějí za účelem 

podpory perspektivních řešení v oblasti digitálního tisku spojit své silné stránky včetně vlastního know- 

-how ve společném podniku, v němž bude každá ze společností vlastnit poloviční podíl. 

Lídři v polygrafii 50 : 50
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Nově vzniklá společnost se sídlem v Německu má být odpovědná za vý-

voj, integraci, výrobu a celosvětový prodej digitálních tiskových strojů 

s technologií Single Pass pro potisk skládaného kartonu a vlnité lepenky. 

Společný podnik má pro stroje, jež budou společně prodávány prostřed-

nictvím globální sítě obou mateřských společností, zajišťovat i servisní 

služby. Jako první počin má být před veletrhem Drupa v roce 2020 vyro-

ben stroj VariJET pro digitální potisk skládaného kartonu. Příslušnou 

předběžnou smlouvu již obě společnosti podepsaly.

TRH SE MěNí
Společnost Durst již nyní disponuje unikátním tiskovým strojem Durst 

Delta 130 SPC s výkonem na hranici 10 000 m2 za hodinu. Modulární 

koncepce strojů VariJET umožňuje při potisku skládaného kartonu kom-

binaci digitálního inkoustového tisku s ofsetem a in-line dokončovacími 

operacemi.

Kvůli požadavkům na rychlost a variabilitu produkce získávají digitál-

ní průmyslová řešení stále větší pozornost i ve velkých polygrafických 

provozech. Příprava společného podniku dvou světových lídrů znamená 

další krok k digitalizaci polygrafie.

OCENěNí PARTNERA
Claus Bolza-Schünemann, výkonný ředitel 

společnosti Koenig & Bauer AG, uvedl: „Těšíme 

se na společný vývoj perspektivních řeše-

ní pro potisk skládaného kartonu a vlnité 

lepenky, která našim zákazníkům nabídnou 

přidanou hodnotu.“ 

Pro tyto cíle je, jak řekl, společnost Durst 

Phototechnik AG díky svému know-how 

a rozsáhlým zkušenostem s inkoustovým 

tiskem ideálním partnerem. „Tento průkopník 

v oblasti digitálního tisku nabízí inkoustové 

aplikace již 25 let a je velmi úspěšný zejmé-

na v oblasti digitálního potisku kerami-

ky, textilu a vlnité lepenky,“ dodal Claus 

Bolza-Schünemann.

NOVÉ MOžNOSTI 
Christoph Gamper, výkonný ředitel společ-

nosti Durst Phototechnik AG, je přesvědčen, 

že společnost Durst je technologickým 

průkopníkem v oblasti inkoustového tisku 

a v mnohých odvětvích přispěla k digitální 

transformaci výrobních procesů. „Zejména 

v polygrafickém průmyslu a v oblasti deko-

race povrchů jsou tiskové systémy od společ-

nosti Durst vysoce ceněny pro svoji kvalitu 

tisku a vysokou produktivitu,“ řekl Christoph 

Gamper. Partnerství se společností Koenig & 

Bauer firmě otevírá nové možnosti, protože 

kromě velkých zkušeností v oblasti výroby 

tiskových strojů má společnost Koenig & 

Bauer také velmi dobrou pozici na trhu.

„Díky sloučení našich kompetencí budeme 

moci vyvíjet a nabízet plně automatické vý-

robní linky, a přispějeme tak k digitální trans-

formaci i v průmyslové oblasti skládaného 

kartonu a vlnité lepenky,“ uzavřel Christoph 

Gamper. c

2

3

1

4
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JAK NA TO 
Hp ŘEšEní pRO TISk A OŘEz

Prodeje za poslední rok ukázaly, že firma HP měla dobrý nápad, když nabídla sestavu velkoformátové 

latexové tiskárny řady L3xx a řezacího plotru HP Cutter včetně programového řešení SAI Print & Cut.

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

Zájem o sestavu byl a je veliký, v provozu se systém osvědčil. 

Nejprve si řekněme, co tedy případný zájemce o toto řešení 

dostane? Součástí sestavy je osvědčená latexová tiskárna 

řady L3xx o maximální šířce tisku 137 nebo 160 cm a řezací 

plotr HP Cutter odpovídající šířky. Jde vlastně o lety 

osvědčený plotr SummaCut, který HP vybavilo vlastním 

firmware. Obě zařízení pak řídí ovládací program SAI 

HP Flexi Print & Cut. Opět to je lety prověřená varianta 

programu SAI z rodiny Flexi.

DVA PROgRAMy
Dále se podíváme, jak se vlastně sestava ovládá právě 

z hlediska použitého programu SAI. Ve skutečnosti jde 

dokonce o dva programy, a to Production Manager pro 

přímé ovládání tiskárny a řezacího plotru a dále program 

HP Flexi Sign & Print pro návrh motivů včetně kontur pro 

ořez. Programy zajistí tři typické výrobní úlohy v reklamní 

praxi. 

1. řEzÁNí fóLIE NA PLOTRu 
Samotné řezání fólie na řezacím plotru, například výroba 

nápisů z barevných fólií, s využitím programu SAI HP Flexi 

Print & Cut. To je asi nejjednodušší postup. Data (křivky) 

pro řezání si můžeme vytvořit přímo v editačním programu 

SAI HP Flexi Print & Cut nebo je importovat z Corelu, 

Illustratoru atp. Jakmile jsou řezné křivky hotové, můžeme 

Hp print & cut 
ideální sestava pro menší reklamní výrobu
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aktivovat řezání přes ikonu nože (menu File-Cut/Plot). 

Program nabízí před řezáním náhled na zpracovávanou 

fólii, motivy můžeme na ploše fólie různě seskupovat 

a kopírovat.

2. TISk A OřEz POMOCí SAI HP fLExI PRINT 
& CuT 
Tisk a následný ořez s využitím návrhového a editačního 

programu SAI HP Flexi Print & Cut. Dají se použít externí 

data k tisku a ořezu nebo lze celou zakázku navrhnout 

v editačním programu SAI. Programu musíme říci, co má 

tisknout a co řezat, jinak nedojde k vytvoření dat pro ořez. 

Program má pevně nastaveno, že tiskne vše kromě křivek 

obarvených přímou barvou CutContour. Jako poslední krok 

je tedy třeba u kontur určených k řezání definovat barvu 

CutContour z palety SAI. Potom stiskneme ikonu tiskárny 

(menu File-Rip & Print) a v následujícím okně najdeme 

v záložkách volby pro řezací plotr ikonu nože Contour. 

Zde můžeme nastavit například rychlost ořezu nebo typ 

pasovacích značek pro optiku řezacího plotru včetně 

možnosti tisknout HP čárový kód pro rozlišení zakázky.

3. SAMOTNý TISk NEBO TISk A OřEz POMOCí SAI 
PRODuCTION MANAgER
Samotný tisk nebo také tisk a následný ořez externě 

připravených dat s využitím tiskového programu SAI 

Production Manager. Ten předpokládá správně připravená 

data ve formátu nejlépe PDF, tedy tisková data případně 

s konturami pro ořez opět s přímou barvou CutContour, to 

vše v jedné stránce PDF. Data načteme přímo do tiskového 

programu SAI Production Manager. Pak tisk s ořezem 

odstartujeme standardně jako tisk, přítomnost ořezových 

dat je indikována záložkou s nožem Cut v náhledu Job 

Properties. Pokud jde o kombinovanou zakázku, vytvoří se 

během tisku také řezná data ve frontě řezacího plotru.

PRAkTICkÁ ukÁzkA
Tento suchý výčet možností raději doplníme praktickou 

ukázkou kompletního postupu pro výrobu barevných 

nálepek z PVC samolepicí fólie. Nejprve v programu HP 

Flexi Sign & Print vytvoříme nebo načteme data k tisku 

a grafickou funkcí ořezová vnější kontura s nastavitelným 

odstupem doplníme dráhu pro řezací nůž – to je vidět 

na obrázku 1. Hotový motiv odešleme k tisku a ořezu 

do programu Production Manager stiskem ikony 

s tiskárnou.

Motivů můžeme vytvořit více podle potřeby a v programu 

Production Manager je nakopírovat a seskupit dohromady 

do jedné zakázky. Program automaticky doplní potřebné 

sesazovací značky i čárový kód a latexová tiskárna vše 

vytiskne na roli fólie. Sestavení dvou motivů dohromady je 

vidět na obrázku 2. V pravé části je náhled potiskované fólie, 

kde jsou dva motivy automaticky seskupeny dohromady 

v zadaném počtu kopií. Na okrajích jsou vidět také 

sesazovací značky pro řezací plotr včetně čárového kódu 

k identifikaci zakázky. Po stisku tlačítka Send tiskárna 

motiv vytiskne a zároveň se připraví data pro následný ořez. 

 Po vytištění lze fólii ihned založit do řezacího plotru 

a provést ořez, plotr si načte nejprve čárový kód a vytáhne 

si z počítače příslušná řezací data. Výsledek je vidět 

na obrázku 3, kde je do řezacího plotru založená fólie se 

dvěma vyloupnutými nálepkami.

Zařízení lze samozřejmě využít také pouze k plnohodnot-

nému tisku na papíry, bannery, tapety nebo textily. Program 

nám dovolí libovolné zvětšování tisku, panelování velkých 

motivů nebo tisk vícestránkových PDF souborů, obsahuje 

příslušná nastavení pro správu barev atp. Před výstupem 

si sám načte šířku materiálu založeného do tiskárny nebo 

plotru. Je to skutečně  moderní řešení pro moderního 

uživatele, který potřebuje vyrábět bez dlouhého bádání nad 

novými technologiemi. c
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Hliníkové desky se v reklamě objevují hodně dlouho. Vždy se vyznačovaly výrazně delší životností, větší 

tvrdostí nebo odolností proti deformacím, ale kvůli vyšším cenám se nepoužívaly příliš často. K většímu 

rozšíření, za něž může především jejich razantní zlevnění, došlo až v posledním desetiletí. 

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

Proto tyto desky v dnešní době vytlačují z exteriérových 

aplikací dříve oblíbené pěněné PVC. I v sortimentu desek 

ACP (Aluminium Composite Panel) však najdete rozdíly. 

Pokud hledáte prověřený materiál s výbornou cenou 

i kvalitou, doporučujeme vám desky I Bond. 

kLíčOVÉ VLASTNOSTI
I Bond je sendvičová deska s jádrem z polyethylenu (PE) 

a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle od 0,15 mm 

až do 0,50 mm (síla hliníkové vrstvy 0,50 mm se využívá 

hlavně ve stavebnictví). Tloušťka desek je od 2 mm do 6 mm, 

maximální šíře je dva metry, délka až do šesti metrů. I Bond 

má velmi nízkou hmotnost, vysokou stabilitu a vyznačuje se 

skvělou odolností vůči povětrnostním vlivům. Má dokonale 

hladký povrch, a je tudíž vhodný k přímému potisku UV 

nebo latexovými inkousty. Dá se jednoduše formátovat 

a velice dobře ohýbat pomocí částečného profrézování 

desky. Je určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, 

informačních systémů, displejů, atik, reklamních totemů 

a prvků pro výstavnictví. 

I Bond – hliníkové 
kompozitní desky

I Bond se vyrábí v provedení lesk/mat nebo mat/mat. Desky 

určené pro reklamní využití jsou opatřeny polyesterovým 

nástřikem, který zaručuje dostatečně dlouhou životnost 

v exteriéru (8–10 let). Kromě základních barev lze nechat 

vyrobit i broušené odstíny, zrcadla a širokou škálu dekorů 

dřeva a imitace kamene. U projektů, kde je množství 

větší než 500 m2, lze vyrobit jakýkoli odstín dle RAL nebo 

Pantone. 

DOSTuPNÉ fORMÁTy A VARIANTy
I Bond je v HSW dostupný v mnoha různých formátech 

a variantách. Základní barevné provedení je bílá/bílá, 

případně ekonomická varianta bílá/primer coating. 

Standardně dostupná je i černá a stříbrná barva a broušený 

hliník. Pro základní rovinné aplikace se využívají desky 

v síle 2 mm nebo 3 mm s tloušťkou plechu 0,21 mm. V případě 

požadavku na ohyb nebo na větší odolnost se využívají 

desky v síle 3 mm nebo 4 mm s tloušťkou plechu 0,3 mm. Pro 

minimalizaci prořezů si lze vybrat z mnoha formátů desek. 

Standardně jsou skladem šířky 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm 

a 2000 mm, délky pak 2000 mm, 3050 mm a 4050 mm. c

mATErIálY 
HLIníkOvé SEnDvIčOvé DESky

Dokonale hladký 

povrch je vhodný 

k přímému potisku 

latexovými nebo UV 

inkousty

Desky jsou opatřeny 

polyesterovým 

nástřikem, který 

zaručuje životnost 

v exteriéru až 10 let
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mATErIálY
TApETy

Neodmyslitelnou součástí dnešního uspěchaného světa soustředěného na spotřebu je všudypřítomná 

reklama. K této době prostě patří a za vydatného přispění sociálních sítí ji i výrazně ovlivňuje. Aby se 

v tom všem člověk neztratil, může si kolem sebe vytvořit své vlastní, soukromé prostředí, které bude 

odrážet jeho vlastní postoje, zájmy a preference.

Samolepicí 
vliesová tapeta? 
proč by ne!
Jan Vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

Design a vytváření osobitých realizací za virtuální realitou 

nijak nezaostávají. Svůj podíl na tom mají i individuálně 

potisknutelné tapety. A těm v HSW opravdu rozumíme. 

V naší nabídce najdete kompletní škálu různých typů tapet. 

Papírové, vliesové, PVC, samolepicí i nesamolepicí. Jakou 

tedy vybrat?

 

RůzNÉ TyPy, RůzNÉ VLASTNOSTI
Každý typ má své výhody a nevýhody. Samolepicí tapety se 

pohodlně aplikují, obsahují však PVC, které nemusí každé-

mu vyhovovat ať už z důvodu kratší životnosti, uvolňování 

změkčovadel, nebo malého výběru dostupných povrchů. 

Vliesové tapety žádné škodlivé látky neuvolňují, jsou pro-

dyšné, vybrat si můžete z různých atraktivních povrchů, 

ale pro nepříliš zkušeného aplikátora bývá jejich nalepení 

pomocí tapetového lepidla náročnější. Produkt, ve kterém 

by se spojily uvedené přednosti a odstranily nevýhody, až 

do nedávna na trhu chyběl. To však již neplatí. 

šIkOVNý PříRůSTEk 
Do naší nabídky jsme zařadili novinku od společnosti 

Neschen. Jde o Neschen wallpaper L-UV smooth ADH a Ne-

schen wallpaper L-UV sand ADH. Tyto vliesové tapety bez 

obsahu PVC s gramáží 150 g/m2 (hladká „smooth“), respek-

tive 170 g/m2 (strukturovaná „sand“) jsou potisknutelné jak 

UV tiskovou technologií, tak také třetí generací latexových 

tiskáren. Materiál má certifikát nehořlavosti dle normy 

EN 13501-1 jako C-s1, d0 a je dobře odolný proti poškrábání. 

Pro zvýšení už tak vysokého standardu odolnosti lze tisk 

dodatečně ochránit tekutou laminací. Speciální technolo-

gie lepidla High-Tack zajistí skvělou přilnavost na všech 

standardních površích. Tapety se dodávají v šíři rolí 160 cm 

a návinu 50 bm. 

Interiérová životnost je dlouhodobá a aplikace bezproblé-

mová, tapeta může být instalována s přelepem 10–15 mm 

nebo bez něj takzvaně „na sraz“. Tapety lze lepit nejen 

na rovné, ale také na 2D zakřivené hladké povrchy (napří-

klad sloupy). Pokud tedy patříte mezi ty, kteří upřednostňují 

materiály bez obsahu PVC a čistou práci bez tapetového 

lepidla, je tento produkt určený přesně pro vás. c

Vliesové tapety bez 
obsahu PVC jsou 
potisknutelné latexovými 
i UV inkousty.

Potisknutelné tapety 

dobře poslouží 

pro  individualizaci  

interiéru
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pŘEdSTAvuJEmE 
DIGITÁLní TISk v InTERIéRu

vého designéra, kdy jsem tapety již mnohokrát vybírala. Při 

volbě barev, motivů a jejich velikostí jsem rovnou uvažovala, 

kam se asi tak mohou hodit. Zda se takové interiéry vůbec 

vyskytují a jak budou tapety působit na běžného klienta. 

Některé obsahují výraznější motiv s potlačenou barevnos-

tí, jiné jsou celkově velmi jemné. Jen málo motivů z celé 

kolekce je barevně výraznějších, protože vím, že český klient 

je velmi konzervativní. Uvažovala jsem o kolekci i o jednot-

livých sériích (Art, Geometric, Lorem Ipsum, Garden) jako 

o celku, aby bylo vše propojeno a dávalo to smysl. 

Jak se to povedlo? Kolekce má velký mediální úspěch a tape-

ty se prodávají. Posuďte sami… 

1) LOREM IPSuM 3
Neutrální tapeta s motivem oblaků barevně nijak nevyniká 

ani neruší. Je ideální pro zpestření neutrálního interiéru, 

kde má být zachován něžný styl. Nápis je možné změnit dle 

požadavků, případně ho úplně vynechat.

 

2) ART 7
Motiv Art 7 je tvořen akvarelovým výjevem krajiny v tep-

lých barvách. Pozadí je bílé a postupně mizí. Tato varianta 

je díky bílému podkladu jemná, přesto však celek působí 

výrazně. 

3) gARDEN 6
Tato varianta má ve spodní části tmavší lem, v horní se 

podklad jakoby ztrácí a objevují se zde otisky listů. Tapeta je 

vhodná například za pohovku, kde nábytek nepřekryje část 

motivu. Barevnost je možné upravit dle požadavků klienta.

4) gARDEN 4
Tapeta Garden 4 má jednoduchý podkladový vzor v několika 

výraznějších barvách, které si může klient nechat i upra-

vit. Horní část szdobí vážky a motýli, kteří dodávají trochu 

romantiky a poezie do jinak fádního interiéru. c

Tapeta není jen grafika

Vytvořit poster nebo jinou velkoplošnou grafiku není jen tak. Pokud má obsahovat nějaké sdělení (např. 

obchodní nebo informativní), mělo by být jasné, o co jde. To platí dvojnásob v případě, že ten, kdo je 

sleduje, má  na pozorování jen krátký čas (např. billboard u dálnice atd.) Vše má své zákonitosti, pravidla 

a samozřejmě i své výjimky.

Totéž platí i při tvorbě tapet nebo obrazových tapet. Ob-

razové tapety se tisknou většinou na míru a používají se 

v interiéru pouze na jednu stěnu. Jde o neopakující se jeden 

motiv, nemusí to však nutně být pouze  fotografie, což se 

dělalo dříve, ale dekor může tvořit i zajímavá grafika. 

TAPETA NENí PLAkÁT
K tapetě je však třeba přistupovat jinak než ke klasické 

grafice. Proč? Tapeta je součástí interiéru, kde se objevuje 

řada dalších prvků, jako je nábytek, podlahová krytina, 

dveře, doplňky či interiérové textilie. Při výběru, ale také 

při návrhu takové tapety je třeba mít na paměti, že všechny 

zmíněné součásti interiéru jsou blízko sebe a vzájemně 

se velmi ovlivňují. Celkový dojem pak netvoří jen tapeta 

samotná. Tu vnímáme jako celek interiéru, na který také re-

agujeme. Vždy je třeba řešit výběr grafiky v rámci konceptu, 

nedívat se na ni jako na jeden prvek vytržený z kontextu. To 

je chyba, ale bohužel se to děje velmi často.

VýRAzNÉ BARVy A MOTIVy?
Jen málo interiérů je navrženo tak, aby se do nich hodila vel-

mi dominantní a výrazná tapeta. K tomu je zapotřebí větší 

otevřený prostor a barevně i tvarově potlačené vybavení. 

Většinou jde o veřejné interiéry, kde je třeba návštěvníky 

na chvíli zaujmout a kde netráví příliš mnoho času. Jsou to 

například  čekárny, vstupní haly, větší recepce atd. 

Dalším bodem, který je třeba při návrhu a výběru tapety 

vzít v úvahu, je, z jaké vzdálenosti se na tapetu budeme dí-

vat. Často je to od několika centimetrů až po několik metrů. 

Vhodné také je nasimulovat si instalaci včetně již stáva-

jícího nábytku, aby se nestalo, že hlavní motiv překryje 

například komoda nebo čelo lůžka. 

JAk JSEM TVOřILA kOLEkCI My DREAM?
Kolekci obrazových tapet My Dream jsem navrhovala jako 

součást interiéru. Pomohla mi v tom dlouhá praxe interiéro-

Iva Bastlová | interiérová designérka | iva@loxo.cz
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KráTcE 
nOvInky

Možná víte zcela přesně, co tyto zkratky 

znamejí a kde se s nimi lze setkat, někomu 

jsou však možná jen povědomé. Pro ty, kdo 

nad titulkem nevěřícně kroutí hlavou, je 

určen následující text. 

Pro začátek si řekněme, že jde o označení fólií 

Mactac. Co konkrétně písmena znamenají? Je 

to jednoduché a logické. První dvě označují 

povrch materiálu.

WG – White Gloss – bílý lesklý

WM – White Matt – bílý matný

WT – White Translucent – bílý translucentní

CG – Clear Gloss – čirý lesklý

CM – Clear Matt– čirý matný

CS – Clear Satin – čirý satinový

Druhá dvě písmena za pomlčkou poskytují 

informaci o lepidle.

PT – Permanent Transparent – permanentní 

průhledné

RT – Removable Transparent – snímatelné 

průhledné

PG – Permanent Grey – permanentní šedé

RG – Removable Grey – snímatelné šedé

BFT  – Bubble Free Transparent – bubble free 

průhledné

BFG – Bubble Free Grey – bubble free šedé

UV – UV compatible – kompatibilní s UV 

inkousty. c

Je libo WG-RT, WM-pT 
nebo snad cG-RT? 

zünd se předvedl 
při řezání kůže

Na veletrhu Simac 2019, který se konal 

20.–22. února v Miláně, představila spo-

lečnost Zünd komplexní řešení pro vysoce 

výkonné řezání kůže. To zahrnuje všestran-

né základní řešení stejně jako plně automa-

tizovaný průmyslový systém s maximální 

produktivitou.

V Průmyslu 4.0 obecně a zejména v moderním 

zpracování kůže je plynulý tok dat klíčem 

k vytvoření efektivního workflow. Pro 

zákazníky, kteří hledají kompletní softwarové 

řešení včetně nestingu, nabízí řešení Zünd 

MindCut Studio. Software automaticky opti-

malizuje kontury řezání a dráhy řezu v závis-

losti na použitém materiálu a také na výběru 

nástrojů. Díky integrované funkci skládání 

jsou součásti automaticky vyřazeny na kůži, 

která je k dispozici. To zajišťuje optimální vy-

užití materiálu. Vzhledem k rostoucím cenám 

kůže a její omezené dostupnosti je tato úspora 

pro zpracovatele kůže velmi důležitá.

Řada plotrů Zünd D3 se dvěma samostatnými 

rameny a dvěma pracovními hlavami přináší 

i do průmyslu zpracování kůže dvojnásob-

nou produktivitu. Ve spojení s projekčním 

systémem pro vizualizaci řezaných dílů a soft-

warem MindCut Studio je Zünd D3 ideálním 

řezacím řešením pro zákazníky, kteří hledají 

automatizované, vysoce výkonné řezání 

kůže. c

Společnost Onyx Graphics, lídr v softwaro-

vých řešeních rip a print workflow, oslavuje 

30 let vývoje revolučních produktů pro LFP 

digitální inkoustový tisk. Od uvedení prv-

ního specifického rip softwaru v roce 1989 

zůstává značka Onyx synonymem neustá-

lých inovací.

V roce 1989 vývojáři společnosti Onyx Gra-

phics naplnili vize softwaru, který poskytne 

rychlé a efektivní řešení velkoformátového 

tisku s vynikající barevností. Od té doby se 

řešení Onyx stala průmyslovým standardem 

pro celé prostředí LFP. Své zákazníky stále 

oslovuje vynikající správou barev, automati-

zovanými pracovními postupy a špičkovým 

výkonem. „Jsme nesmírně hrdí na své dědictví 

a podnikatelský odkaz,“ řekl Kevin Murphy, 

prezident a generální ředitel společnosti Onyx 

Graphics. „Díky propojení našich interních 

vývojových týmů s vědci zabývajícími se 

barvami, stejně jako úzké vztahy s našimi 

zákazníky z celého světa, má Onyx Graphics 

jedinečnou pozici, která neustále přináší ino-

vace v celém odvětví. To je něco, co nám dává 

vize na dalších 30 let,“ dodal  Kevin Murphy.

Dá se říct, že nový software Onyx 18.5 je 

dárkem k jubileu pro zákazníky. Je to první 

řešení s technologií Adobe PDF Print Engine 

5.1 (APPE) s podporou funkcí PDF 2.0 a jedi-

ným průmyslovým nástrojem ColorCheck pro 

zajištění přesnosti barev a souladu s normami, 

jako je G7 a FOGRA. c

Onyx Graphics 
oslavuje 30 let 
inovací 



Společnost Easy Signs Australia byla jedním 

z prvních uživatelů tiskárny HP Latex 

R 2000. Její majitel Adam Parnell se podělil 

o své zkušenosti.

Touto investicí nehledali ve firmě techno-

logii pro nové aplikace, potřebovali vyřešit 

produktivitu a snadný přechod mezi různými 

materiály. „Tiskneme hodně na komůrkový 

plast, PVC desky a pěněné desky. Přesvědčila 

nás přilnavost latexových barev k těmto 

povrchům i odolnost vrstvy barvy při ohybu 

či při formátování. Oceňujeme i širší barevný 

gamut a to, že tisky opravdu nesmrdí,“ řekl 

Adam Parnell. Bílý inkoust, jak dodal,  také 

funguje dobře. „Stroj je v provozu od dubna 

minulého roku, takže můžeme potvrdit, že 

bílá barva nežloutne jako u UV tisků. Zákaz-

níci jsou s výstupy spokojeni a my můžeme 

konstatovat, že to byla dobrá investice,“ po-

chvaluje si Adam Parnell.

Společnost Easy Signs Australia byla založena 

v roce 2006, jako klasický signmakingový 

provoz. Od roku 2012 ale poskytuje své služby 

pouze prostřednictvím online objednávek. 

Tiskárna HP Latex R 2000 doplnila stávající 

technologie v divizi pro potisk deskových 

materiálů. c
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Hp Latex R 
u protinožců

Mactac 
používají i v Bogotě

Kolumbie se nám možná jeví jako poněkud 

exotická země, ale i tam signmakeři používa-

jí stejné materiály jako my. Agentura Indsign 

Industrial & Graphic z Bogoty získala v sou-

těži Mactac Creative Awards zlatou medaili 

a titul Projekt měsíce.

Odbornou porotu i veřejnost oslovila tato 

instalace zvětšeniny lahve likéru z cukrové 

třtiny Mil Demons v přizpůsobeném prostře-

dí. Použita byla samolepicí potisknutelná fólie 

JT 8500 WM-PT s laminací Permacolor – LF 

8500 CM. 

Instalace zdůrazňuje  tradiční zpracování 

destilátu z cukrové třtiny, vyrobeného pomo-

cí starých řemeslných technik z koloniálních 

časů. Moderního ducha tomuto prémiovému 

nápoji dodává trojitá destilace a filtrování.

Likér, jehož jméno lze přeložit jako 1000 

démonů, se s oblibou používá do míchaných 

nápojů. c

Společnost Mutoh nemohla chybět na ve-

letrhu vizuální komunikace, který se konal 

v první lednové dekádě. Populární byl přede-

vším workshop s tiskárnou Mutoh 426 UF.

Kromě rodiny velkoplošných tiskáren, včetně 

nejnovější UV LED tiskárny ValueJet 1638UR, 

měli návštěvníci příležitost seznámit se 

s potenciálem přímého potisku 3D objektů. 

Společnost Mutoh byla partnerem semináře 

Viscom Live Signmaking Workshop, kde ná-

vštěvníci zhlédli mnoho úspěšných projektů 

maloobchodní nabídky personalizace různých 

předmětů. 

Díky možnosti použít lak i bílou barvu lze 

s pomocí tiskárny Mutoh 426 UF vytvořit 

velmi atraktivní dárkové a upomínkové před-

měty ušité klientovi přímo na míru. c

Mutoh na viscom 
Düsseldorf 2019



Hp DAyS 2019
a soutěž o hodnotné ceny

areál P3 Prague, 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, techno@hsw.cz, www.hsw.cz

Zveme vás na speciální dny otevřených dveří v HSW Signall. v jejich 
průběhu se můžete zúčastnit několika zajímavých prezentací nebo 
workshopů věnovaných různým tématům nebo si jen prohlédnout 
a vyzkoušet tiskové a laminovací technologie v našem showroomu. 

Kromě toho jsme pro vás připravili soutěž o hodnotné ceny v podobě 
tří nadupaných telefonů Apple iPhone xr 256 gB a tří fototiskáren 
HP Sprocket.

Semináře a workshopy*

 Konec uv inkoustů, nahradí je voda?
 Obrábění na plotrech Zünd
 Nejnovější trendy v deskových materiálech
 Nové tapety a workshop tapetování
 Tiskové a laminovací technologie (Hp latex r1000, 335, 570, Hp print and cut, laminátory Neschen a další)

Soutěž o tři telefony Apple iPhone xr 256 gB a fototiskárny HP Sprocket

pokud máte zájem získat některou výhru, potom stačí málo. Zaregistrujte se na www.hsw.cz/hpdays2019 a ve dnech 
26. 3. nebo 27. 3. navštivte od 9 do 16 hodin akci HP Days 2019. Soutěže o uvedené ceny se může zůčastnit každá 
předem zaregistrovaná firma, která podniká v oborech souvisejících s reklamou. Za jednu firmu se mohou registrovat 
až tři osoby. pro získání výhry je nutná přítomnost registrované osoby na akci a zodpovězení soutěžních otázek.

Vyhrává každý desátý registrovaný účastník!*
* podrobný program akce a pravidla soutěže najdete na www.hsw.cz/hpdays2019

...víme jak


