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Kompletní celopolepy dopravních prostředků kladou vysoké nároky na použité fólie. Vyžadují flexibilní 
materiály, se kterými se snadno pracuje a které zároveň dobře drží na komplikovaných površích. Nová 
řada litých fólií Mactac ColourWrap tyto požadavky s přehledem splňuje, a navíc nabízí škálu padesáti 
barev a povrchů, vysokou odolnost a luxusní vzhled.

Vlastnosti
 80µm litá fólie pro polep 3D povrchů 
 trvanlivost až osm let
 krásný lesk a jednolitý povrch – varianta lesklá, matná, lesklá metalická, matná metalická
 repoziční čiré bubble free lepidlo na bázi solventu
 šířka 152 cm, návin 25 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

Mactac ColourWrap
pro kompletní 3D polepy aut   
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Květen byl velmi nabitý a po všech stránkách zajímavý 

měsíc. V těsném závěsu za dubnovou výstavou Reklama 

v Praze proběhl nejdůležitější oborový veletrh, mnichovská 

FESPA, kde jste mohli vidět spoustu novinek a trendů. Více 

si o ní můžete přečíst na straně 4–5. Květen byl zajímavý 

i na počasí, kdy jsme se chvíli klepali zimou (sousedi u nás 

na vesnici dokonce topili), abychom posléze skočili rov-

nou do tropického léta. Květen byl také nejúspěšnějším 

měsícem v historii firmy HSW. Rekordní byl zejména díky 

prodeji špičkových technologií. Našim klientům jsme dodali 

několik středních i velkých latexových tiskáren HP, několik 

deskových plotrů Zünd, UV tiskárny malé, střední i ty 

největší jako například  jednu z nejoceňovanějších tiskáren 

na trhu Durst P10 250 (více viz strana 10). To vše korunovala 

ve střední a východní Evropě ojedinělá instalace produkční 

linky k potisku kartonu vodními inkousty Durst WT 250, 

o níž se dočtete v dalším čísle. Úspěch slavily i prodeje 

vyšších verzí laminátorů Neschen, které jsou pro lépe 

vybavené provozy v podstatě nepsaným standardem. Když 

se tak dívám na souhrn všech květnových instalací, vidím 

tam spoustu strojů, které se nevejdou na kamion a muse-

jí se skládat až na místě. Na jedné z těchto akcí jsem byl 

přítomen a musím před naším servisem smeknout. Vůbec 

nechápu, jak mohli tolik náročných instalací vůbec stih-

nout. Jsem na naše kolegy opravdu hrdý, uživatelům nově 

instalovaných technologií přeji úspěšný rozjezd a všem přeji 

příjemně strávené léto a dovolenou. Vezměte si na ni třeba 

náš časopis. Na shledanou v září.

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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VElETRHY A VýSTAVY 
nEjVěTší TExTILní VELETRH

Koncem března jsme uspořádali speciální dny otevřených dveří, které umožnily návštěvníkům získat 

přehled o nejnovějších trendech v oblasti velkoplošného tisku.

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

Pro naše hosty byly připraveny zajímavé prezentace, 

workshopy a soutěž o hodnotné ceny v podobě tří nadupa-

ných telefonů iPhone Xr 256 GB a fototiskáren HP Spro-

cket. HP Days 2019 byly jednou z možností, jak v relativně 

krátkém čase nasbírat co nejvíce informací o řadě nových 

technologií či materiálů v našem oboru. O úspěchu akce 

svědčilo i to, že mnozí z účastníků zůstali v HSW Signall 

ještě dlouho po oficiálním ukončení programu.

SEmINářE
První ze série přednášek nesla název Konec UV inkoustů, 

nahradí je voda? Účastníci získali přehled o tiskových tech-

nologiích ve velkoformátovém tisku a společně s přednáše-

jícím – Markem Angelisem – hledali odpověď na otázku, zda 

můžou nové technologie ohrozit současnou dominanci UV 

tisku a proč vůbec tato otázka vyvstává. Zamysleli se i nad 

tím, jaký vliv mají na trh ekologie a snaha o udržitelnou 

produkci, a podívali se na nové spotřebitelské trendy.

Další dopolední prezentace byla zaměřena na efektivní 

finishing. David Hlaváč představil filozofii modularity 

předního výrobce stolových plotrů Zünd. Položili jste si 

někdy otázku, proč jsou obráběcí plotry oproti tiskárnám 

výhodnější a méně rizikovou investicí? Jejich morální 

ÚSPĚŠNÉ
HP DAYS 2019

1

2

1) Rychlá kontrola 

registrace, předání 

soutěžních otázek 

a návštěvníci 

mohli pokračovat 

do velké zasedačky 

na semináře nebo 

do showroomu  

na prezentace 

technologií

2) Semináře 

poskytly 

účastníkům 

v relativně krátkém 

čase spoustu 

informací

REPORTáž 
DNY OtEvřENýCH DvEří v HSW
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životnost je totiž mnohem delší než u tiskových technologií. 

Investice je tedy více rozložena v čase. „Dodali jsme na náš 

trh téměř 60 plotrů Zünd a jeden z nich je v provozu již 23 

let,“ zdůraznil David Hlaváč. „Bez digitálního výseku se dnes 

již výhoda přímého potisku desek poněkud ztrácí. Modu-

lární konstrukce a obrovské množství specializovaných 

nástrojů dělají z Zündu všestranného pomocníka, kterého 

můžete postupně dovybavit na míru novým zakázkám či 

aplikacím,“ vysvětlil.

David Vlachopulos představil nejnovější trendy v desko-

vých materiálech. Návštěvníci získali přehled o naší široké 

nabídce a výhodách jednotlivých typů desek pro konkrétní 

aplikace.

WORKSHOP
Digitálně potištěné tapety jsou fenomén, který stále hýbe 

trhem. V bloku věnovaném tapetám se účastníci seznámili 

s horkými novinkami v nabídce materiálů. Zvláštní blok 

byl věnován samolepicím vliesovým tapetám. Prezentaci 

uzavřel workshop na téma nejčastější chyby při klasickém 

tapetování i při lepení samolepicích tapet.

tECHNOLOgIE 
Tiskové technologie HP Latex jsou dlouhodobě nejuni-

verzálnějším řešením na trhu. Uvedení řady HP Latex R 

pro potisk rolí i desek znamenalo další významný milník 

ve světě velkoplošného digitálního tisku. Stroj HP Latex 

R1000 prošel v HSW Signall fází půlročního testování a nyní 

se naši specialisté podělili s tiskaři o své zkušenosti. Kromě 

této tiskárny byly k dispozici i rolové modely HP Latex 335 

nebo 570.

Představena byla i velmi efektivní sestava tiskárny a řezací-

ho plotru nabízená pod názvem HP Print and Cut. Finishing 

zastupovaly laminátory Neschen a další technologie. Tyto 

stroje bylo možné prakticky vyzkoušet po oba  dny v průbě-

hu celé akce.

SOUtěž O ZAJímAvé CENY
Registrace na HP Days 2019 byla důležitá i pro šanci odnést 

si jednu z atraktivních cen. Řekli jsme si, že každého potěší 

možnost získat jeden ze tří nadupaných telefonů Apple 

iPhone Xr 256 GB nebo jednu z trojice stylových fototis-

káren HP Sprocket. Přihláška na akci předem byla tedy 

základní podmínkou k účasti v soutěži. O konečném pořadí 

nakonec rozhodly správné odpovědi na tři náročné soutěžní 

otázky. K výhře jednoho z telefonů Apple iPhone Xr 256 

GB tedy můžeme pogratulovat pánům Radku Pšeničkovi 

a René Žídkovi a paní Ludmile Kropáčkové, fototiskárny HP 

Sprocket získali paní Magdaléna Halamová a pánové Stani-

slav Pavlů a Jiří Novák. Všem posíláme upřímné gratulace. c

3) Atraktivním 

segmentem trhu 

jsou stále digitálně 

potištěné tapety

4) Největší 

pozornosti při 

praktických 

ukázkách se 

po zásluze těšila 

tiskárna HP Latex 

R 1000 

5) Dokončování 

zakázek je stále 

citlivějším 

místem výrobního 

procesu. Značka 

Zünd je zárukou 

spolehlivého 

a efektivního 

finishingu.

6) Fantastického 

metalického efektu 

lze dosáhnout 

přímým potiskem 

hliníkových 

sendvičových desek

7) Šance 

na výhru některé 

z atraktivních 

cen byla opravdu 

vysoká. Věříme, že 

i ti, kdo žádnou cenu 

nezískali, si ze dnů 

otevřených dveří 

odnesli informace, 

které jim budou 

k užitku. To je také 

důvod, proč tyto 

akce pořádáme.

Výhercům soutěže 

srdečně gratulujeme 

a se všemi se těšíme 

na další setkání.

3

4

5

7

6
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VýSTAVY A VElETRHY 
FESPA 2019

Společnost HP 

představila 

novou rodinu 

sublimačních 

tiskáren HP Stitch

Projekt Printeriors 

ukazuje možnosti 

aplikace digitálního 

tisku ve světě 

interiérové tvorby

Květen patřil 

nejvýznamnějšímu 

polygrafickému 

veletrhu roku 2019

Veletrh FESPA je asi nejzajímavější událostí tohoto typu v našem oboru a málokdo si ji nechá ujít. I v době, 

kdy veletrhy přestávají být středobodem marketingových aktivit, si FESPA stále drží svou kvalitu i zájem 

vystavovatelů. Na veletrhu jsme tedy nemohli chybět.

O představených novinkách vás budeme postupně podrob-

ně informovat. Již v tomto čísle najdete dva články o nových 

tiskárnách a softwarovém ekosystému společnosti Durst. 

Na následující dvoustraně jsou informace o nové řadě P5 

a strany 18 až 19 jsou věnovány Durst workflow a nové 

filozofii zákaznické podpory, která může v nejbližších letech 

změnit celé odvětví.

HP JDE DO SUBLImACE
Obor soft signage dlouhodobě roste, podle analýzy společ-

nosti Data Bridge Market Research měl světový trh s digitál-

ně potištěným textilem objem 1,76 miliardy USD a jeho růst 

je odhadován do roku 2025 na úrovni 5,6 % procenta ročně.

Společnost HP chce na tomto trhu získat svůj podíl, a tak 

připravila vlastní řešení na základě ověřené latexové 

technologie snadno vyměnitelných termálních inkjetových 

hlav. V uživatelsky přívětivém prostředí jsou tiskové hlavy 

vnímány jako spotřební materiál a jejich výměnu lehce 

zvládne obsluha tiskárny. Stejný přístup platí i pro předve-

dené sublimační tiskárny HP Stitch. Mike Horsten, EMEA 

Business Manager, HP Textiles division, to komentoval 

slovy: „Na rozdíl od řešení s piezo hlavou můžeme nabíd-

nout sublimační inkoust s lepšími vlastnostmi a zajímavou 

produktivitu.“ Nás zaujalo také systémové řešení barevné 

shody sublimačního tisku na různé materiály. 

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

Dojmy z FESPA 2019
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EXPLOZE mOžNOStí
Na tomto sloganu postavil švýcarský výrobce stolových 

obráběcích plotrů Zünd svou výstavní expozici. Nejmenší 

představenou jednotkou byl plotr S3, ovšem osazený dvěma 

řezacími noži, jehož produktivita oslovila i zkušené signma-

kery. 

Automatická linka plotru řady G3 se dvěma pracovními 

rameny a automatickým systémem nakládky a vykládky 

potištěných archů vlnité lepenky zase ukázala možnosti vy-

užití digitálního finishingu v průmyslové kartonáži. Zde je 

často nutné formátování z rubové strany, kdy se musí každý 

arch načíst OCC kamerou, potom obrátit a znovu načíst. 

Systém prezentovaný na veletrhu byl osazen i kamerou sní-

mající vkládaný arch zespodu – tím se produktivita výrazně 

zvýšila. Systémy Zünd jsou zkrátka zárukou spolehlivosti, 

multifunkčnosti a vysoké produktivity.

AUtOmAtICKá FOtOBA
I Fotoba nabídla novinku pro finishing. Rodina Fotoba XL 

170 se rozrostla o model XLA 170, plně automatizovaný stroj 

ovládaný dotykovým displejem a vybavený čtečkou čárové-

ho kódu. Jako první řezačka dokáže formátovat tisky, které 

mají různé rozměry i ve směru osy „Y“.

mUZEUm NESCHEN
Design výstavního stánku pokračoval v koncepci, kterou 

firma přijala v předchozích letech. Už jsme měli možnost 

vidět expozici představující nákupní centrum, hotel a letos 

to bylo muzeum umění, což mělo i hlubší význam, protože 

Neschen se již mnoho let specializuje na produkty šetrné 

k citlivým barvám a archivním materiálům. I v proslulých 

galeriích a muzeích se využívá například řada oboustran-

ných samolepicích materiálů Gudy Fine Art.

Tapety Green Wall ukázaly, že individuální design interié-

ru nebyl nikdy tak snadno dosažitelný. Nové druhy tapet 

s hladkým a pískově zrnitým povrchem L-UV jsou vhodné 

pro latexové a UV tiskárny. Velmi oceňovaným produktem 

jsou vliesové samolepicí tapety se silným lepidlem pro 

náročné povrchy. V nabídce nás zaujaly i levnější non PVC 

tapety řady LITE, které jsou ekologickou variantou vinylo-

vých tapet. Novinky se našly i v řadě materiálů s bodovým 

lepidlem. Transparentní film PP easy dot poskytuje foto-

realistickou kvalitu tisku a křišťálově čistou průhlednost. 

Je to jeden z prvních přírůstků nové skupiny materiálů bez 

obsahu PVC pro tiskárny HP Indigo. Menšími inovacemi 

prošly i všechny ostatní produkty řady easy dot. c

VýSTAVY A VElETRHY

FESPA 2019

HSW autobusem do Mnichova

Pro pohodlnější, bezpečnější a jednodušší jednodenní návštěvu 

veletrhu jsme pro své klienty stejně jako loni vypravili speciální au-

tobus. Letos byl o cestu mnohem větší zájem, o čemž svědčil i téměř 

plný autobus. Veškerou zodpovědnost za cestu přebírá dopravce, 

a tak všichni oceňovali úsporu času, komfort a klid. Díky bohatému 

občerstvení a usměvavé stewardce na palubě jsme mohli zkrátit čas 

nutný na přestávky a již před polednem jsme zaparkovali u vchodu 

na výstaviště. Kdo se nechtěl zúčastnit připravených prezentací 

u našich dodavatelů, mohl navštívit výstavní expozice podle svého 

výběru. Chvíli po půl šesté vyrazil HSW autobus na zpáteční cestu. 

Uběhla tak rychle, že  někteří ani nestihli zhlédnout  film, který si 

vybrali z nabídky zábavního systému autobusu.   

Automatické 

řezačky Fotoba jsou 

součástí každého 

efektivního 

velkoformátového 

tiskového provozu

FESPA určitě stojí za 

návštěvu. Abychom 

ji našim klientům 

co nejvíc usnadnili 

a snad i zpříjemnili, 

zajistili jsme pro ně 

dopravu dálkovým 

autobusem.

Stánek Neschenu 

byl koncipován jako 

muzeum

Zünd je synonymem 

pro automatizaci 

a maximální výkon 

ve finishingu 
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VýSTROJ A VýZBROJ
DuRST P5

PRACOvNí šířKA
Číselné označení tiskáren vychází z jejich 

pracovní šířky. Nové modely vhodně rozšířily 

možnost výběru podle tohoto parametru. 

Model P5 210 nabízí šířku 210 cm, vlajková 

loď P5 250 HS 250 cm a stroj P5 350 umožňuje 

potiskovat média široká až 3,5 metru.

RYCHLOSt tISKU
Maximální výkon jednotlivých tiskáren 

se pochopitelně liší. Nejvýkonnější model 

P5 250 HS dosahuje rychlosti až 600 m2/hod., 

P5 210 nabízí produkční rychlost 97 m2/hod. 

a P5 350 tiskne produkční rychlostí až 

120 m2/hod. Díky kombinaci nového workflow 

systému je však celková produktivita řady P5 

mnohem vyšší než u starších tiskáren. 

Veletrh FESPA 2019 se stal místem světové premiéry dvou nových členů rodiny 

tiskáren Durst generace P5. Označení P5 neznamená jenom nejmenší velikost kapky 

5 pl, ale především pět klíčových vlastností této generace – produktivitu, spolehlivost, 

všestrannost, workflow a kvalitu tisku. 

Uv LED tECHNOLOgIE
Novinkou  tiskáren Durst P5 350/210 je 

UV LED technologie. Zákazník se může 

rozhodnout pro nové UV LED inkousty 

optimalizované pro potisk desek nebo pro 

flexibilní média. Model P5 250 HS využívá 

tradiční vytvrzování pomocí výkonných UV 

lamp v kombinaci s LED.

tISKOvé HLAvY
Nové tiskárny řady P5 350/210 využívají 

tiskové hlavy Durst sestavené na bázi 

nejnovějších tiskových hlav Ricoh 5. generace 

a dosahují rozlišení 1200 dpi. Model P5 250 HS 

je osazen mikromechanickými hlavami Durst 

MEMS se stejným rozlišením, permanentní 

cirkulací a chlazením inkoustového systému. 

vOLItELNé ODvíJENí A NAvíJENí 
Kromě možnosti zvolit si u modelu P5 350 

potisk dvou rolí v režimu dual roll je u obou 

tiskáren volitelná nadstandardní možnost 

vybavit tiskárnu dvěma odvíjecími systémy. 

Jeden tiskárna využívá a s druhým můžeme 

manipulovat. Tisk je pak téměř kontinuální.

mULtItRACK BOARD PRINtINg mODE
Tato funkce umožňuje do stroje současně 

nakládat desky různých formátů, přičemž 

nejmenší rozměr desky je A3. U modelu P5 350 

tak lze naložit paralelně až šest desek. Systém 

desky automaticky registruje a na každý „pás“ 

tiskne konkrétní zakázku. To vše přináší nový 

workflow systém od Durstu. c

Rodina tiskáren 
Durst P5 
David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz



ARCHOvý tISK
Díky vysokému tiskovému rozlišení jsou tis-

kárny řady P5 schopny potisknout i velkofor-

mátové archy papíru v ofsetové kvalitě. Touto 

řadou odstartovala nová éra přesahu digitál-

ního a ofsetového tisku. Na jednom stroji dnes 

můžete potiskovat desky i vyrábět brožury.

vENKOvNí REKLAmA
Pro řadu tiskáren Durst P5 je charakteristická 

vysoká kvalita tisku, takže i z krátké pohle-

dové vzdálenosti vypadají skvěle. Pro mnoho 

zákazníků je schopnost oslovit diváka z každé 

vzdálenosti velmi důležitá. Odolnost UV 

tisků ve venkovním prostředí je nespornou 

výhodou.

CItYLIgHtY
Prosvětlené aplikace se vyznačují dokona-

le zářícími barvami, hladkými barevnými 

přechody a díky vysokému rozlišení nádherně 

ostrými detaily. Výhodou rodiny Durst P5 

je vysoká produktivita a snadný přechod 

mezi režimy potisku rigidních a flexibilních 

materiálů.

SOFt SIgNAgE
Univerzálnost řady P5 podtrhují i velmi dobré 

výsledky při potisku textilních materiálů. 

U grafiky pro vypínací rámy, výstavnic-

tví a textilní bannery stále vzrůstá odbyt. 

Možnost nabídnout v této oblasti vysokou 

produktivitu je určitě přínosná.

DEKORACE
Maloobchod, který stále více soupeří s on-

-line prodejem, musí mnohem více investovat 

do vizuální přitažlivosti svých kamenných 

prodejen. Rebranding poboček nebo změna 

sezonních vizuálů jsou další skvělou příleži-

tostí pro výkonné a vysoce kvalitní výstupy 

ze strojů P5.

POP/POS DISPLAYE
Prostředky na podporu prodeje jsou dnes nut-

nou součástí úspěšných kampaní. Vynikající 

kvalita tisku ve spojení s odolností povrchu 

jsou zárukou vysoké užitné hodnoty těchto 

reklamních prvků. Stejně dobře si stroje P5 

poradí i s kartonáží a obaly z vlnité lepenky. c

Typické aplikace

VýSTROJ A VýZBROJ

DuRST P5

HSWINFO ČERVEN 2019        7
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TEcHNOlOgIE u NAŠIcH KlIENTů 
HP LATEx R 1000

Bratislavská spoločnosť Juice je prvým užívateľom latexovej hybridnej tlačiarne HP Latex R 1000 na 

území SR aj ČR. Môžeme vám sprostredkovať prvé dojmy a predstaviť nové možnosti, ktoré vďaka tejto 

technológii môže tlačiar ponúknuť zákazníkom.

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

„Tento stroj sa mi páčil od prvého okamihu,“ vyjadril sa To-

máš Kmiť, spolumajiteľ spoločnosti Juice, s. r. o. „Mal som ju 

možnosť vidieť ešte v štádiu vývoja a veľmi sa mi páčil nie-

len jej technický koncept, ale aj nový aplikačný potenciál.“

NáHRADA ZA INý StROJ
Hoci je latexový flatbed prezentovaný ako stroj ponúkajúci 

nové možnosti v oblasti interiérových dekorácií v malo-

obchode ako aj pri customizácii firemných či súkromných 

interiérov,  pre majiteľov spoločnosti Juice bolo dôležité na-

hradiť dosluhujúci stroj HP Scitex FB 500. Tomáš Kmiť ďalej 

hodnotí: „Tento typ, na priestor nenáročných hybridných 

UV tlačiarní od HP, nám veľmi vyhovoval svojou flexibilitou 

a vysokou kvalitou tlače. Museli sme nájsť niečo, čo dokáže 

splniť nároky našich klientov a zmestí sa do výrobných 

priestorov. Aj preto naša voľba padla na rozmerovo menší 

model HP Latex R1000. Umiestnenie stroja a vytvorenie 

potrebného obslužného zázemia bolo aj tak zložitým hla-

volamom. Nové aplikácie, ktoré táto technológia umožňuje, 

začíname aktívne ponúkať klientom.“ 

SKúSENOStI
„V porovnaní s HP Scitex FB 500 sa HP Latex R1000 operá-

torovi javí náročnejší na čas, ktorý treba venovať zákazke. 

Výsledky tlače sú ale veľmi dobré. Detaily sú ostré, drobné 

písmená sú dobre čitateľné a farebnosť je skvelá. Biela z tejto 

tlačiarne je skutočne biela,“ zdôrazňuje Tomáš Kmiť. „Toto 

bol dôležitý moment pri rozhodovaní sa o investícii. Farebný 

priestor je širší ako pri UV tlačiarňach a grafika vytlačená 

na rôzne materiály má zhodnú farebnosť. Túto vlastnosť 

prezentujeme klientom a sme v rokovaní so zákazníkom, 

ktorý plánuje rebranding svojich pobočiek. To je skvelá prí-

ležitosť, ako využiť potenciál latexovej technológie aj pri in-

teriérových dekoráciách. Náklady sú o niečo vyššie ako pri 

UV tlači a cenou výtlačkov jej musíme konkurovať, ale ak sa 

uspokojíme s nižšou maržou, u zákazníkov bodujeme.“ c

HP Latex R1000 
v ostrom nasadení

Kvalitu tlače vidieť 

predovšetkým 

v detailoch. 

Metalický efekt 

dosiahnutý 

potlačením 

hliníkových 

sendvičových 

dosiek ihneď osloví 

zákazníkov. 

Tlačiareň HP 

Latex R 1000 je 

vynikajúca pre 

svetelné aplikácie



PřEDSTAVuJEmE
VíTěz SOuTěžE DuHOVý PAPRSEk
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Duhový paprsek 
pro Matrix Media
Letošním vítězem soutěže Duhový paprsek v kategorii Indoor reklama se stal projekt výstavy 

PIXAR – 30 let animace. Společnost Matrix Media obdržela tuto prestižní cenu za komplexní zpracování 

s využitím moderních materiálů a technologií. O projektu s námi hovořil ředitel společnosti Jiří Topinka.

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

Co vás na tomto projektu nejvíc bavilo a co naopak budilo ve vašem 

týmu největší respekt?

Nejvíce nás bavila rozmanitost a struktura komplexního řešení a zpraco-

vání jednotlivých produktů. Respekt jsme měli z precizního provedení, 

časové náročnosti a také z velikosti akce. Nás však velké akce podobného 

typu baví, a tak jsme si práci opravdu užili. Bylo to samozřejmě náročné, 

ale naši kolegové se se vším popasovali na výbornou.

Studio Pixar zanechalo za 30 let nesmazatelnou emoční stopu ve většině 

populace. Mysleli jste při koncepci výstavy i na starší návštěvníky?

Ano, minimálně v popiscích, které jsou u jednotlivých postav a animací. 

Zde si zavzpomínají i dříve narození. Najdou zde zajímavé informace včet-

ně ukázek jednotlivých děl, kde je detailně popsán celý průběh animace.

Která je vaše nejoblíbenější postavička z animací studia Pixar?

Jednoznačně Buzz Rakeťák.

Výstavu navštěvuje mnoho dětí. Jak jste chránili grafiku a tisky před 

poškozením?

Grafika a produkty jsou chráněny částečně. Na stěny jsme použili 

otěruvzdornou vliesovou tapetu Ahlstrom Spray & Up. Některé skláda-

né materiály jsou zalaminované a mají tak 

zvýšenou mechanickou ochranu. Také jsme 

doufali, že ještě funguje slušné chování a že se 

k exponátům děti budou chovat s respektem. 

Až na pár menších detailů tomu zatím dle 

organizátorů vše nasvědčuje.

Co pro Matrix Media znamená Duhový 

paprsek?

Je to výzva a příležitost předvést naši práci 

především odborníkům z oboru a podělit 

se o ni jak s širokou veřejností, tak s naší 

konkurencí. Samozřejmě nás těší, že se nám 

po 15 letech finálových účastí v Duhovém pa-

prsku podařilo konečně získat 1. místo v dané 

kategorii. c

Výstaviště 

v Holešovicích 

poskytlo domov 

animovaným hrdinům

Oblíbeným hrdinou 

Jiřího Topinky je Buzz 

Rakeťák

Veškeré tisky na 

výstavě se tiskly ve 

společnosti Matrix 

Media na HP Latex 

1500 od HSW Signall



Společnost 1. Dejvická, spol. s. r. o., se na signmakingové scéně pohybuje více než 10 let. 

Pozvolný, ale stabilní růst spolu s nejnovějšími investicemi ji nyní posouvá do první 

české ligy tohoto odvětví.

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

Jaké technologie si tedy společnost vybrala? V průběhu 

několika týdnů jsme v jejím provozu o ploše přibližně 

1000 m2 v Úvalech nainstalovali hned pět zajímavých 

technologií. Prvním byl stolový plotr Zünd G3 s velkorysou 

pracovní plochou 320 × 250 cm a nadstandardní výbavou, 

pak následovala hybridní tiskárna Durst P10 v šířce 250 cm 

osazená nejnovějšími inkousty Rho POP Rigid s vynikajícím 

barevným spektrem a extrémní přilnavostí na materiál, 

které jsou určeny pro vysokou produkci. Jde o jedinou in-

stalaci těchto inkoustů v ČR. Třetí byla rolová UV tiskárna 

Durst Rho 320 s MESH kitem. Další technologií, která není 

v České republice příliš rozšířená, je impulzní svařovací 

rameno Ares s pracovní plochou 300 cm. Značnou výhodou 

této technologie je perfektní svár na bannerech a jiných ma-

teriálech, jenž je přesný a nerušivý oproti vysokofrekvenční 

technologii, kterou firma také využívá pro aplikace menších 

rozměrů. Ve srovnání s těmito průmyslovými technologie-

-mi působí pátý stroj velmi nenápadně, koncept firmy pro 

práci se stolní UV tiskárnou Mutoh ValueJet 426UF však 

určitě stojí za zmínku.

TEcHNOlOgIE u NAŠIcH KlIENTů 
DuRST � zünD � MuTOH

Další silný 
hráč na scéně

OD ZPROStřEDKOváNí K PROvOZU
První podnikatelské kroky zavedly majitele do online 

prostředí. Zprostředkování služeb přes internet je v první 

fázi nasměrovalo i do oblasti tisku. Ukázalo se však, že 

formou subdodávek nelze klientům vyhovět na požadované 

kvalitativní úrovni, ale především není možné garantovat 

čas dodání. 

To přimělo majitele k prvním investicím do vlastních tisko-

vých technologií. Od tohoto okamžiku firma stabilně roste 

a zvyšuje svou produkci. Dnes si můžete na stránkách www.

vyrobapro.cz objednat tiskoviny od vizitky po megaboard, 

a to vše online. Vyrobapro.cz má rozsáhlý strojový park 

špičkových tiskových technologií, jako jsou Konica 6085 

s IQ jednotkou, rolové tiskárny Roland, stroje pro potisk 

textilu DTG a další tiskařské a dokončovací technologie 

důležité k rychlému dodání zakázky v maximální možné 

kvalitě.

Filozofie firmy je nastavena především na poskytování 

služeb reklamním agenturám, pro které je partnerem neje-

nom v oblasti tisku, ale také při instalaci. „Máme profesio-
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Stolový plotr Zünd 

G3 s velkorysou 

pracovní plochou

Durst s Zündem si 

dobře rozumějí

Své místo mezi 

průmyslovými 

technologiemi našel 

i nenápadný Mutoh 

VJ 426UF



TEcHNOlOgIE u NAŠIcH KlIENTů 

DuRST � zünD � MuTOH
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Mutoh VJ 426UF 

si hravě poradí se 

štítky a tabulkami 

třeba od jednoho 

kusu. Oproti 

gravírování 

působí tisk čistě 

a moderně. Využití 

najdou zbytky 

z velkých desek, 

sníží se množství 

odpadu a zlepší se 

ekonomika zakázky.

Tiskárna Durst 

P10 250 je jako 

jediná v České 

republice osazena 

nejnovějšími 

inkousty Rho POP 

Rigid s vynikajícími 

užitnými 

vlastnostmi

Největší objem 

tisku pro firmu 

představují PVC 

bannery, PVC 

a dibondové desky 

a fólie

Od svého vzniku 
firma neustále roste 
s objemem zakázek na 
úrovni 30–50 % ročně.

nální instalační tým,“ řekl Alan Javůrek, jeden z majitelů 

společnosti. „Instalujeme jakékoli interiérové a exteriérové 

aplikace a přistupujeme individuálně k řešení každého 

požadavku,“ dodal.

WWW.tRIKON.CZ
Tento portál je ukázkou řešení modelu zajištění zakázek 

přes internet. Digitální potisk triček využívají jednotlivci 

i agentury. Najdete tu v nabídce motivy pro různé pří-

ležitosti, zákazník si však snadno může objednat tričko 

s vlastním motivem. „Tento projekt vyžaduje neustálou 

péči v podobě propagace na internetu a sociálních sítích, 

ale s ohledem na výšku investice je to velmi dobrý obchod-

ní model,“ pochvaluje si Alan Javůrek s tím, že podobně 

bude fungovat i využití tiskárny Mutoh ValueJet 426UF, 

kde s pomocí plotru Zünd s výkonnou frézou a desek Kapa 

firma vytváří šablony pro stabilní umístění dárkových 

předmětů pro vysokou produkci. „Takto již máme zvládnuto 

asi 60 nejčastěji poptávaných dárkových předmětů a stále 

vytváříme šablony pro nové. Pracovní plocha formátu A3 je 

na tento typ služby dostačující a stále více jsou poptávány 

i různé tabulky tohoto rozměru. Pracujeme na podobném 

W2P modelu zadávání zakázek, jako je trikon.cz,“ konstatuje 

Alan Javůrek. 

SLOvO „NEJDE“ NEZNámE
„Někomu se mohou naše ceny jevit jako agresivní, ale plně 

odpovídají naší filozofii,“ vysvětluje Alan Javůrek a dodává: 

„Orientujeme se na reklamní agentury, kterým garantujeme 

kvalitu produkce a termíny dodávek. Naše ceny musí být 

pro tento typ klienta přitažlivé, což se nám povedlo nastavit 

do té míry, že nemusíme mít ani početný obchodní tým. 

V modelu B2B musíme být spolehlivým a rychlým part-

nerem. Neznáme výraz ‚nejde to‘ a zákazníci tento přístup 

oceňují.“ Od svého vzniku firma neustále roste s objemem 

zakázek na úrovni 30–50 % ročně. Proto se rozhodli pro pro 

investici do špičkových technologií Durst a Zünd. Kombina-

ci těchto technologií považují za nejlepší možnou na světo-

vém trhu. Díky ní si troufají letos pouze v PVC bannerech 

dosáhnout objemu tisku přesahujícího 100 000 m2 ročně.

Největší objem tisku pro firmu představují PVC bannery, 

PVC a dibondové desky a fólie. Díky plotru Zünd se velmi 

úspěšně prosazují desky, které se následně frézují do libo-

volného tvaru. Firma rozvíjí také program potisku vlnité 

lepenky a kartonu. Jejím cílem je větší podíl prostředků 

POP/POS a obalů. „Nově jsme také zařadili do nabídky 

plexi podtištěné bílou barvou, kterou máme instalovanou 

na Durstu P10.Dodáváme také rollupy a jiné propagační 

stojany, skladem je vždy několik desítek prezentačních 

systémů, takže lze velmi rychle dodat i větší série,“ uzavírá 

Alan Javůrek. c 
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„Malba stále zůstává mým nejpřirozenějším výtvarným 

projevem,“ řekl Jiří David, který absolvoval na Akademii 

výtvarných umění v Praze obor malba, a dodal: „Ctím ale 

především mentální rukopis umělce. Formu a techniku 

volím odpovídající obsahu. Může to být socha, fotografie 

i světelný objekt či video a také jejich kombinace.“

BRZKé ROZHODNUtí
Představa výtvarně nadaného dítěte se u velkého množství 

lidí spojuje s neustále kreslícím či plastelínu „hňácajícím“ 

malým člověkem. V tomto případě to bylo jinak. V našem 

rozhovoru se Jiří David přiznal, že výtvarná výchova ho 

na základní škole vůbec nebavila. Měli však velmi bohatou 

knihovnu, kde poznával tvorbu a životy velkých umělců. 

Zlom nastal při hodině výtvarné výchovy, kdy dostali žáci 

za úkol v plenéru zachytit obraz krajiny. Jeho obrázek se stal 

chloubou školy a on poznal, že tento způsob vyjádření je mu 

vlastní. Rozhodnutí stát se výtvarníkem u něj padlo kolem 

14. roku života.

SvětLO A míStO
„Mým pracovním rituálem je pravidelné docházení na místo 

tvorby,“ vysvětlil Jiří David. „Můj současný ateliér je v pořadí 

již sedmý. Po nutnosti cestovat z domu do ateliéru je to nyní 

jiří David
Když si zadáte jméno tohoto výtvarníka do Wikipedie, určitě nezůstane bez povšimnutí jedna věta: 

„Proměnlivost uměleckého vyjádření neumožňuje jednoznačné zařazení tohoto umělce.“ Když se ale řekne 

Srdce nad Hradem, všichni mají jasno. Vědí ale něco více i o umělci? My zatím víme, že pro své umělecké 

vyjádření používá i odpad ze signmakingové výroby.

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

Srdce nad Hradem, 

neon objekt, 

Praha, 2002

Titulní strana: Pieta, 

z cyklu fotografiií 

Pátá pečet, 2006

mEDAIlON 
jIří DAVID
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mEDAIlON

jIří DAVID

mnohem snazší, protože ho mám konečně u domu na vlast-

ním pozemku. Vše se tedy usnadnilo. Pracovní den začínám 

běžnou péčí o domácnost, což obnáší i krmení slepic, 

a následně se odebírám do ateliéru. Pracuji rád za denního 

světla. Nevytvářím skici ani studie, upřednostňuji techniku 

alla prima, kde komunikuji své pocity, které ve mně dílo 

vyvolává,“ dodal.

Světlo a místo mají v autorově díle další významné souvis-

losti. Známý neonový projekt Záře nad Rudolfinem, který 

vznikl v roce 2000 a veřejnost ho zná i pod názvem Trnová 

koruna, autor prostě „uviděl“, když procházel noční Prahou. 

Další světelné kultovní dílo Srdce nad Hradem z roku 2002 si 

zase v autorově mysli vyžádal pohled ze střechy Rudolfina.

PRACOvAt EFEKtIvNě JAKO ČíňAN
Pro specialisty na světelnou reklamu je využití neonu 

ve výtvarném umění jistou satisfakcí a oceněním jejich 

fortelu. Dalším neonovým dílem, které bylo nainstalováno 

v Pekingu v roce 2018, je 11 příček do nebe. „Loňská výstava 

v Pekingu si vyžádala dosud moje nejintenzivnější pracovní 

a tvůrčí nasazení,“ přiznal Jiří David s tím, že vyvážet z ČR 

a dovážet do Číny výtvarná díla je administrativně tak 

náročný proces, že  spolu s čínskými galeristy zvolili cestu 

přípravy děl na jeho výstavu na místě. „Za dva měsíce jsem 

musel naplnit velkou třípatrovou budovu galerie. Dílo 11 

příček do nebe mělo být trvalou instalací, ale bouře a nízké 

teploty jej zničily.“ řekl umělec. 

tvORBA PRO vEřEJNá PROStRANStví
„Na rozdíl od intimity ateliérové tvorby, která obohacuje 

především soukromé sbírky, je tvorba pro veřejná prostran-

ství mnohem náročnější,“ vysvětlil Jiří David. „Při práci 

musím totiž omezovat svoje emoce a brát ohledy na mnoho 

vnějších faktorů. S ohledem na ohlasy především u široké 

veřejnosti to však stojí za to. Nyní mě čeká další čínské 

dobrodružství. Považuji za poctu, že jsem byl vybrán pro 

vytvoření objektu ve vstupní hale proslulého muzea CAFA 

v Pekingu,“ uvedl.

SE SIgNmAKINgEm SI ROZUmí
Rukopis Jiřího Davida se silně podepsal i na zajímavém 

projektu samoobslužného Smart hotelu Nezvalova Archa 

v Olomouci. „Za tento projekt jsem velmi vděčný investorovi 

a mecenáši umění Marku Novotnému,“ s uznáním řekl Jiří 

David a dodal: „Z výtvarného hlediska jsem se tu naučil 

pracovat s materiály pro signmaking, využívat digitální 

tisk a další technologie. Velmi dobře se mi spolupracuje se 

společností Grapo. Hodně děl vzniklo z ‚odpadu‘ z výroby. 

Nešlo mi ani tak moc o akcentování recyklace, ale velmi mě 

oslovil samotný potenciál tohoto materiálu. Díky Markovi 

jsem se pustil i do objektů z foukaného skla. Původně se 

měly vyrobit dva objekty, dnes jich mám na kontě více než 

60 a těší mě, že je o ně mezi sběrateli umění zájem.“

Za redakci HSW infa můžeme slíbit, že na hotel Nezvalova 

Archa se v budoucnosti podíváme podrobně.

Pátá PEČEť
Dovolím si jedno osobní vyznání. Z autorova díla mne 

silně zasáhla kolekce fotografií Pátá pečeť. Nejenom silou 

myšlenky, ale i alegorickou abstrakcí. Cyklus tvoří 13 obrazů. 

Jezdci vyfocení v bílých overalech před bílou formulí 1 se 

liší jenom v „reklamních nápisech“. Každý z nich má místo 

reklamy či označení stáje jediný rozlišovací znak – název 

teroristické organizace, od Al Kajdy přes IRA, ETA až k Ta-

milským tygrům. Těchto „jezdců Apokalypsy“ je rovný tucet. 

Třináctý obraz je alegorií bolesti. Michelangelova Madona 

drží místo mrtvého Krista tělo jezdce, který však na svém 

overalu nese název všech dvanácti teroristických organi-

zací. Já jsem cyklus dešifroval jako poselství, že každé zlo, 

ať již vzniká kdekoli a na základě jakéhokoli přesvědčení, 

přináší jenom bolest a utrpení. Kéž by jich ve světě bylo co 

nejméně…c

Láska, laminát, 

Praha, 510 cm, 2012

Jedenáct příček do 

nebe, neon instalace, 

CCC gallery Peking, 

2018

Záře, neon objekt, 

Rudolfinum  Praha, 

2000
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Al-Kajda z cyklu fotografiií Pátá pečet, 2006 Armata Corsa z cyklu fotografiií Pátá pečet, 2006 Abu shijav z cyklu fotografiií Pátá pečet, 2006

Bílý pudr, akryl na plátně, 120 × 130 cm, 1990

mEDAIlON 
jIří DAVID
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Vysoký příliv, kombinovaná technika na plátně, 2017

Daniel se vzduchovkou, akryl na plátně, 160 × 130 cm, 1998

Já nevím proč, olej na plátně, 100 × 150 cm, 1992

 Není pochyb, kombinovaná technika na plátně, 110 × 125 cm, 2017

Hotel Nezvalova Archa, Olomouc, interiér, skleněné vázy, 2018

mEDAIlON

jIří DAVID

Více informací o umělci najdete například 

v databázi současného umění Artlist

www.artlist.cz/jiri-david-885/
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PřEDSTAVuJEmE 
PříMý POTISk DESEk PRO FOTOgRAFICkOu VýSTAVu nA TISkáRně HP LATEx R1000

Náš kolega z finančního oddělení Miroslav Ruta je nadšený obdivovatel přírody a svět kolem sebe 

zdařile zachycuje svým fotoaparátem. Nedávno měl v OC Central Kladno druhou výstavu fotografií, 

a tak jsme ho požádali, aby se s námi podělil o své pocity.

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

Druhá výstava Mirka Ruty

Co pro tebe znamená fotografie?

Dříve pro mne byla fotografie jen jakýsi 

vedlejší produkt turistických a horolezeckých 

výletů a dovolených, kdy jsem vlastně jen 

popisoval jejich průběh. Se zvyšujícím 

se věkem a snižující se kondicí dostává 

fotografování přednost. Nejdříve jako důvod 

či výmluva ke stále častějším zastávkám 

na výletech a poté i k jinému pohledu 

na okolní svět. Kresba světlem na film je 

pro mne odrazem vlastních pocitů a vjemů, 

zároveň také terapie při zdravotních i jiných 

potížích a pomalu se blížící senilitě... . 

Proces tvorby fotografií v temné komoře, 

nebo u počítače je samozřejmě také zábava 

a odpočinek.

Vystavené snímky zachycují živou a neživou 

přírodu. Fotíš rád i jiná témata?

Ano, fotím například zajímavé stavby, ať 

už moderní, historické či průmyslové. Také 

železnici jako šotouš, různé struktury 

a objekty, a když jsou vhodné podmínky, 

tak i hvězdnou oblohu. Nedozrál jsem ještě 

k focení lidí, aktů, momentek atd. Asi to je tím, 

že se příliš hýbou, a tak je u nich větší riziko 

vzniku pohybové neostrosti nežli například 

u nádraží.

Tato výstava je druhou veřejnou prezentací 

tvých snímků. Bylo těžší připravit tu první, 

nebo tu druhou?

Příprava byla těžší u druhé výstavy. Byla 

mnohem větší z hlediska výstavního prostoru 

i počtu obrázků. Instalace byla těžší naopak 

u té předchozí, a to z důvodu sice menších, ale 

váhově mnohem těžších obrázků v rámech ze 

dřeva a skla. Konala se ve známé kladenské 

kavárně v Amálské ulici.

Úplně první výstava však proběhla už 

dávno předtím, v zapomenutých prostorách 

panoramatického biografu v areálu nynějšího 

Výstaviště Praha. Fotografie tam zůstaly 

v depozitáři, odkud je po 15 letech vzala 

povodeň.

Proč jsi volil tisk na stroji HP Latex R 1000 

a materiál Kapa Plast?

Důvodem byla především úžasná kvalita 

a brilantnost tiskových výstupů na deskový 

materiál z této tiskárny dinosauřích rozměrů. 

Navíc se kvalita ještě zlepšovala se zvyšujícím 

se počtem tisků.

Desky Kapa Plast jsou zase stabilní a odolné 

vůči okolním vlivům a také poměr cena/ 

/výkon je u nich více než vyvážený.

Jaké jsou ohlasy na tvou výstavu?

Veskrze pozitivní. Součástí instalace byla 

i návštěvní kniha, kde se objevilo 90 % 

kladných hodnocení i osobních příběhů. 

Zbývajících 10 % tvoří romantické kresby 

a anatomické malůvky, které při posuzování 

úspěšnosti výstavy neberu v potaz . Několik 

návštěvníků si obrázky, které se jim líbily, 

pořídilo dokonce domů. c 

www.instagram.com/mironicc
w w w.zonerama.com/mironic
w w w.zelezn ice.czech ia n .net  
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kDO jE kDO 
V HSW SIgnALL

Hlas dispečera servisního oddělení je prvním 

záchranným lanem pro zákazníka v nesná-

zích. Pro většinu volajících je vědomí, že se 

jejich požadavek řeší, značnou úlevou. Někdy 

to ale hoří…

Kdyby se tě zeptala kamarádka ze střední 

na tvou práci, co bys řekla, že děláš?

Že kromě práce dispečera dělám všechno, 

do čeho se chlapům nechce. Tedy vedu admi-

nistrativu našeho oddělení, vystavuji faktury, 

vypisuji objednávky a eviduji náhradní díly.

Do HSW Signall jsi přišla z pracoviště, kde 

byly výhradně ženy. Dnes jsi jediná žena 

na oddělení. Co je lepší pro práci? 

Tým si musí v první řadě sednout. Rozhodně 

si ale myslím, že vztahy v mužském kolektivu 

jsou krásně nekomplikované. Do práce se 

občas i těším.

Co tě v práci nejvíc pobaví?

Výraz někoho, kdo přijde na servisní oddělení 

a na pozdrav „Nazdar kluci!“ dostane od mne 

odpověď „Nazdar!“

jarmila Doležalová

Kolega Jakub pracoval před nástupem do ser-

visního oddělení v HSW Signall jako vedoucí 

technického úseku ve společnosti Sprint Tra-

ding. Na této pozici servis od HSW objednával, 

dnes ho sám poskytuje.

Ze zákazníka jsi se stal poskytovatelem 

servisních služeb. Proč ses rozhodl vyměnit 

strany?

Obor polygrafie je velice specifický a provází 

mě celou mojí kariérou, své znalosti a zkuše-

nosti jsem chtěl  rozvíjet a předávat je dále.

Proč právě v HSW Signall?

Znal jsem HSW Signall jako profesionálního 

dodavatele a jeho servisní oddělení bylo pro 

mne jako zákazníka nejspolehlivějším partne-

rem na trhu. Věděl jsem, že toto prostředí by 

mi vyhovovalo, a jsem rád, že i já jsem naplnil 

očekávání.

Co tě v práci nejvíce potěší?

Když přijdu k zákazníkovi a vidím, že stroj má 

opravdu dobrého operátora, který ho udržuje 

čistý a v kondici. Tam vím, že má moje práce 

smysl.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Jazz, swing, 

instrumentální 

hudba.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Malý princ.

Nejoblíbenější jídlo: 

Spaghetti aglio olio 

e pepperoncino.

Záliby: 

Turistika, vaření, 

fotografování.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

„Správně vidíme 

jen srdcem. Co je 

důležité, je očím 

neviditelné.“ Antoine 

de Saint-Exupéry

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Mačetu, igelitovou 

tašku, atlas rostlin.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Podle nálady, 

žádná vyhraněná, 

občas Seal občas 

Rammstein.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Nejlepší víkend 

od Patrika Hartla 

– poslední, kterou 

jsem přečetla 

a pobavila mě.

Nejoblíbenější jídlo: 

Lasagne.

Záliby: 

Cestování, historie.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

„Velkým 

dobrodružstvím 

je dnes obyčejný 

a prostý život.“

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Dobrou knihu, 

hudbu, láhev 

dobrého pití.

kdo je kdo?

jakub Engl
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TEcHNOlOgIE 
DuRST P5 SéRIE

Tento slogan – Od pixelu po výstup – charakterizuje nejenom výstavní expozici společnosti Durst na 

letošním veletrhu FESPA 2019, ale i novou filozofii firemní podpory zákazníkům. Zkrátka začíná éra 

Průmysl 4.0.

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

From Pixel to Output

Když se před časem vedení skupiny Durst rozhodlo vytvořit 

silný tým IT specialistů, netajilo se ambicemi vybudovat 

bezkonkurenční zázemí pro uživatele svých tiskových 

služeb. Nyní jsou tiskové technologie jenom jedním z důleži-

tých kamenů celkové mozaiky.

šPIČKOvý EKOSYStém tECHNOLOgIí
Ani v přírodě neexistují jednotlivé prvky samostatně, bez 

interakce s okolím a dalšími složkami prostředí. Prostor, 

ve kterém lze nyní společně se značkou Durst fungovat 

v polygrafii, vytváří rovněž ekosystém, kde na jednotlivé 

prvky můžete hledět samostatně, ale také jako na jeden 

celek. Mozaiku tvoří tiskové technologie, vlastní workflow 

systém, analytické nástroje a podpora a také inteligentní 

nástroje pro podporu prodeje tiskových výstupů.

DURSt PRINt WORKFLOW
Doposud se v Durstu spoléhali na tiskový software Caldera. 

Nové nároky definované zákazníky vytvořily požadavek 

na vytvoření vlastního nástroje, který by dokázal vyhovět 

oprávněným potřebám zákazníků a umožnil implemento-

vat maximální automatizaci procesů a zpracování dat. Tak 

se zrodilo řešení Durst Print Workflow. Každý tiskař využije 

jeho základní funkci, tedy přípravu tiskových dat. Výhodou 

Představení 

nové platformy 

Durst P5 bylo 

opravdu velkolepé

Rodina tiskáren 

Durst P5 se 

rozrostla o další dva  

stroje. Na obrázku 

vpravo vidíte 

Durst P5 350 Hybrid. 



je, že může paralelně ripovat několik zakázek. Optimalizace dat přináší až 

15% úsporu inkoustu, výhodou je snadné nastavení barevnosti.

DURSt ANALYtICS
Analytické nástroje vám přehledně přinášejí aktuální i časosběrné in-

formace o dění v tiskárně. Manažer má pomocí internetového prohlížeče 
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TEcHNOlOgIE

DuRST P5 SéRIE

Nyní můžete 

mít svůj provoz 

neustále pod 

kontrolou

Software lze podle 

potřeb rozšiřovat

I pro nehmotný 

produkt, jako 

je software, lze 

vytvořit působivý 

vizuál

Ekosystém softwaru 

Durst pokrývá 

všechny oblasti, 

které tiskový provoz 

potřebuje – od 

tiskového workflow 

až po analytické 

nástroje

kdykoli a odkudkoli k dispozici  informace 

o spotřebě, aktuálním pořadí zakázek či 

stavu inkoustů v zásobníku. Přehledný graf 

ukazuje, kolik zakázek se má ještě vytisknout, 

na jaký typ materiálu nebo jaký objem se cel-

kově na tiskárně vytiskl za daný časový úsek. 

Na základě těchto údajů může být automatic-

ky doobjednáván spotřební materiál a mana-

žerovi systém usnadní správné rozhodování. 

DURSt SmARt SHOP
Tento modul vychází i ze zkušeností zákaz-

níků, kteří velkou část svých objednávek 

získávají cestou Web-to-Print. Pomocí tohoto 

modulu lze snadno vytvořit e-shop pro svou 

vlastní tiskovou produkci. Systém je otevřený 

pro individuální designování a maximální 

míru přizpůsobení uživateli. Dnešní komu-

nikace se přesouvá stále více do elektronické 

formy. Durst Smart Shop dokáže připravit 

řešení v oblasti B2B i B2C. Je to cesta, jak vyjít 

vstříc stávajícím zákazníkům a stát se atrak-

tivním partnerem i pro ty nové.

DURSt PRINt WORKFLOW+
Pro větší firmy je připraven rozšířený balíček. 

Umožňuje řízení zakázek, komplexní předtis-

kovou přípravu a podrobné reporty. Kromě 

toho obsahuje plugin pro Adobe Illustrator 

nebo nástroj pro předkalkulaci tiskových 

nákladů.

DURSt ANALYtICS+
Kromě funkcí základního balíku dokáže tato 

verze spolupracovat s manažerskými infor-

mačními systémy i workflow systémy třetích 

stran. Navíc shromažďuje a třídí potřebné 

údaje z více tiskáren.

mOžNOSt DOPLNěNí KE StARším 
tISKáRNám
Kromě nových uživatelů si mohou tyto služby 

objednat i všichni uživatelé již nainstalova-

ných tiskáren generace P 10. Durst připravil 

pro zájemce ve svém novém showroomu 

Durst Customer Experience Center možnost 

absolvovat podrobné školení a naučit se 

využívat veškeré výhody nového pracovního 

ekosystému. c
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PřEDSTAVuJEmE 
zünD g3

Preciosa 
si pochvaluje zünd 
Značka Preciosa je důstojným pokračovatelem tradice českého sklářství, která sahá až do 16. století. 

Skupina Preciosa má světové renomé i díky úchvatným skleněným lustrům, šperkům a jedinečným 

interiérovým instalacím. Od roku 2018 má ve výrobním procesu své místo i stolový plotr Zünd G3.

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

Kombinace tradičního řemeslného zpracování a nejmoder-

nějších výrobních postupů významně přispěla k celosvěto-

vému úspěchu značky Preciosa. Výroba sklářských výrobků 

se stejně jako dříve vyznačuje osobitým řemeslným zpra-

cováním. Kromě tradičních postupů se zde však ve vysoké 

míře využívá i nejmodernější digitální technologie.

ODLévACí FORmY I tRANSPORtNí OBALY
Konstrukce luxusních světelných instalací je v mnoha ohle-

dech náročná. Sklo je kombinováno s různými materiály 

a dále zpracováváno. Designéři za pomoci oddělení výzku-

mu a vývoje pracují se sklem, dřevem, akrylátem, hliníkem, 

1) Úchvatná 

instalace 

společnosti Preciosa 

Lighting v hotelu 

Jumeirah Saadiyat 

Island Resort 

v Abú Dhabí

2–3) Zünd G3 slouží 

i k výrobě obalů. 

Oddělení R&D jej 

využívá jenom 

částečně.

1

2

3



PřEDSTAVuJEmE

zünD g3 VE SkLářSkéM OBORu
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6) Na letošním 

veletrhu Euroluce 

2019 v italském Miláně 

udivovala Preciosa 

dynamickou instalací 

Carousel of Light, 

vytvořenou z téměř 

8000 různobarevných 

koulí

4) Křišťálové lustry 

Maria Theresia 

z nabídky Preciosa 

Lighting jsou nejdéle 

kontinuálně vyráběná 

svítidla na světě

5) Hutchinson Shores 

Resort & Spa na 

floridské Jensen Beach. 

Jednou z největších 

výzev celého projektu 

bylo skrytí závěsných 

kabelů.

7) Hotel Sheraton Dubai 

Mall of the Emirates. 

Největší světelná 

instalace úctyhodných 

rozměrů (11 × 10 × 4,5 m) 

se nachází v hotelovém 

lobby, váží 1759 kg 

a skládá se ze 

124 geometrických 

tvarů.

mosazí, fóliemi, pěnami, nebo dokonce s textiliemi. Hledalo 

se nejvhodnější řešení, jak tyto materiály řezat nebo frézo-

vat jedním strojem nejenom během ověřovací a vzorkovací 

fáze vývoje, ale i při následné produkci.

„Stále více designérů tvoří své návrhy v počítačových 

programech,“ vysvětluje ředitel oddělení výzkumu a vývoje 

Preciosa Lustry Vladimír Hejkal s tím, že výsledkem tvůrčí 

práce a následného konstrukčního zpracování je výstup 

v datech CAD. To velmi usnadňuje využití digitálních 

technologií k výrobě modelů a prototypů nebo kusových 

výrobků. „Vysoká kvalita řezání a frézování různých ma-

teriálů modulem RM-L s výkonem 3,6 kW nás od počátku 

inspirovala. Digitální proces nám umožňuje dokonalou 

opakovatelnost při zpracování konstrukčních dat. Výsledky 

jsou mnohem přesnější než při zpracování opravdu mistrov-

skými řemeslníky. Zünd G3 je pro nás vhodným doplňkem 

k laserové technologii,“ dodává Vladimír Hejkal.

OBALY NA míRU
Velmi důležitým úkolem plotru je i výroba transportních 

ochranných obalů a pouzder pro jednotlivé díly složitějších 

instalací, které tak dobře reprezentují české sklářské umění 

ve světě. Zünd G3 však lze využít i pro výrobu luxusních 

obalů pro solitérní díla uměleckých sklářů. c

Zünd G3 nabízí precizní 
zpracování mnoha 
různých typů materiálu.

4

5

6

7
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Firma Mutoh nabízí docela úspěšné malé stolní UV tiskárny k potisku desek i 3D předmětů. Jsou to 

modely VJ426UF a 626UF. Stroje dostaly v loňském roce nový typ flexibilního inkoustu US11, který rozšířil 

aplikační škálu i na potisk ohebných materiálů, jako jsou pouzdra mobilů, reflexní pásky na ruku atp. Nově 

má tento inkoust také certifikát nezávadnosti Greenguard Gold Certification.

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

Od začátku je stroj nabízen včetně speciálního 

programového vybavení, které poskytuje širokou škálu 

možností práce s jednotlivými barvami CMYK, bílou 

a transparentním lakem. Programy Mutoh jsou na první 

pohled jednoduché, obsahují však i hodně nezvyklých 

možností, jak bude uvedeno dále. V praxi se řešení Mutoh 

osvědčilo a pro tento typ tiskáren se nepoužívají speciální 

rip programy, jako jsou Onyx či Caldera, obvyklé u tisku 

na „velkých“ strojích, i když je to možné a příslušné ovladače 

jsou k dispozici.

ZvLáDNEtE tO PřES WINDOWS
Jak tedy v praxi probíhá práce s tiskovými daty? Tisknout 

lze z běžných grafických programů, jako jsou CorelDraw, 

Illustrator, Acrobat, Photoshop. Základem je tiskový ovladač 

ve Windows, který obsahuje specifická nastavení tiskárny 

včetně ICC profilů pro barevnou věrnost tisku. Pro bílou 

barvu a lak je možné nastavit dávkování barvy v rozmezí 

0–100 % a případné posílení sytosti HighDensity. V návrhu 

grafiky se používají vrstvy pro CMYK, bílou a lak, které 

lze zapínat a vypínat. Přes Windows ovladač jsou pak 

vytvořeny jednotlivé tiskové vrstvy v souborech, které se 

zpracovávají dalším programem – Mutoh LayerEditor. 

Ten podle tiskového záměru seřadí jednotlivé vrstvy 

a teprve pak je odešle do tiskárny po síťovém kabelu. 

A právě nastavení řazení vrstev nabízí mnoho možností, 

které se dají tvůrčím způsobem využít. 

vRStvA PO vRStvě
Základem je jednoduchý tisk po vrstvách, například 

na dřevěnou podložku tiskneme nejprve bílou, přes ni 

barvu a nakonec přelakujeme čirým lakem celý tisk nebo 

jeho část (parciální lakování). Tisk probíhá postupně, 

vrstvu za vrstvou. Z hlediska výkonu jde vlastně o tři 

tisky. Vrstev může být až 15, v reálné praxi jsem však viděl 

použití maximálně pěti různých vrstev. Tímto způsobem lze 

snadno realizovat třeba třívrstvý tisk CMYK–bílá–CMYK 

při tisku na transparentní podložku pro dosažení stejného 

vzhledu z obou stran. Příklad nastavení v programu Mutoh 

LayerEditor pro tisk bílá–CMYK–lak je vidět na obrázku, 

stiskem Print odešleme všechny vrstvy postupně 

do tiskárny.

všECHNO NAJEDNOU
Složitější je to s takzvaným jednovrstvým (single layer) 

tiskem. Jak plyne z názvu, tiskne se najednou, jsou tu 

však ještě dvě podvarianty – tisk vrstev na sebe a tisk 

vrstev vedle sebe a do sebe. Tisk na sebe poskytne 

podobný výsledek jako vícevrstvý tisk, ale na jeden 

průjezd tiskárnou. Probíhá to tak, že se tisková hlava 

Pohrajme si s vrstvami  
na tiskárnách mutoh Vj426uF a 626uF

LEGENDA: 

 
– white (bílá)

 – cyan

 – magenta

 – yellow

 – black

 – varnish (lak) 

Pro dosažení  

reliéfního efektu 

lze využít  možnost 

opakování tisku 

některé vrstvy 

funkcí MultiStrike
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vertikálně rozdělí na poloviny nebo na třetiny 

a jednotlivé části tisknou CMYK, bílou a lak 

ve zvoleném pořadí. (obrázky Uspořádání 

trysek). 

Protože materiál projíždí strojem jen jednou, 

zvýší se přesnost soutisku, výkon se však 

pochopitelně sníží.

Tisk vedle sebe tiskne zvolené vrstvy 

skutečně najednou, například CMYK a lak, 

CMYK a bílou. To dává smysl, pokud se barvy 

v návrhu nepřekrývají. Dosáhneme tak 

dvojnásobného výkonu než u vícevrstvého 

tisku. Mutoh však uvádí i příklady tisku 

do sebe, kde se barvy míchají. Příkladem 

je současný tisk CMYK a lakem, kde spolu 

se speciálním nastavením UV lamp v tzv. 

expertním módu Layer Editoru lze dosáhnout 

výraznějších (hlubších) barev při saténovém 

vzhledu tisku. K dosažení požadovaného 

efektu je třeba správně připravit data pro 

CMYK a lak, kde se vrstvy překrývají.

CMYK + lak 1 vrstva dohromady

Expertní mód UV lamp

 

PLAStICKé EFEKtY
Další možností je použít opakování tisku 

některé vrstvy – například třikrát, funkcí 

MultiStrike. Vrstva inkoustu je pak vyšší, 

a tak se dá vytvořit efekt plastické struktury. 

Příkladem je CMYK tisk dekoru dřeva 

s přetiskem lakem ve více vrstvách, kde lak 

vytvoří viditelnou a hmatatelnou strukturu 

dřeva. Podobně u motivu listu ze stromu, 

kde přetisk (nebo podtisk) více vrstvami laku 

zdůrazní jeho plastičnost.

Variant je prostě mnoho a návrhář 

s představivostí, který zná dané možnosti, 

dokáže s těmito jednoduchými UV tiskárnami 

zajímavé věci. c

Vícevrstvý tisk

Uspořádání trysek 2× bílá, cmyk a 2× lak

Uspořádání trysek tři vrstvy – pořadí tisku Expertní mód UV lamp

CMYK + jedna vrstva laku dohromady 

Výsledné schéma vrstev
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Jestliže budete ve výrobě řešit požadavek na desky s vysokou rázovou houževnatostí, dobrými 

optickými vlastnostmi, zvýšenou požární odolností a výbornou chemickou odolností, pak neváhejte 

použít polyesterové desky A-PET nebo PET-G. Posledně jmenované navíc disponují možností 

hlubokého tažení za tepla.

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

I přesto, že desky standardně nejsou opatřeny UV stabi-

lizací, lze je v našich zeměpisných šířkách bez problémů 

použít i pro střednědobé venkovní aplikace (v případě 

dlouhodobých exteriérových aplikací je ovšem vhodné 

použít desky s UV stabilizací). Velkou výhodou je fakt, že si 

své dobré vlastnosti zachovávají i při minusových teplotách. 

Desky jsou vhodné k přímému potisku UV nebo latexovými 

inkousty. Oba typy lze snadno dělit a opracovávat konvenč-

ními nástroji, PET-G lze řezat i laserem. Nespornou výhodou 

je oboustranná ochranná fólie, která brání poškrábání 

desek během zpracování. Oba typy jsou vhodné pro přímý 

styk s potravinami, navíc jsou snadno recyklovatelné, což je 

v dnešní době poměrně důležitá výhoda. 

A-PEt
Desky A-PET se využívají převážně pro výrobu displejů, 

štítků nebo jako krycí fólie plakátů. Ačkoli nejde A-PET 

tvarovat za tepla, protože jeho působením zbělá, lze ho 

Polyesterové desky 
A-PET a PET-g

velmi dobře ohýbat za studena. Tepelná odolnost je od -15 °C 

do + 65 °C. V HSW Signall jsou standardně dostupné čiré 

desky ve formátu 2050 × 1250 mm, provedení lesk/lesk 

od tloušťky 0,6 mm do tloušťky 1 mm, provedení lesk/mat 

(antireflex) od tloušťky 0,6 mm do tloušťky 1,5 mm. Opálové 

desky jsou dostupné v síle 1 mm. Pokud se řeší množství 

větší než 500 kg, je možné nechat vyrobit přímo požadovaný 

formát a tloušťku desek. 

PEt-g 
Desky PET-G se využívají hlavně k výrobě náročných 

tepelně tvarovaných dílů, uplatnění najdou rovněž při 

výrobě displejů a v modelářství. Tepelná odolnost je od -40 

°C do + 65 °C. V HSW Signall jsou standardně dostupné 

čiré desky ve formátech 2000 × 1000 mm (tloušťky 1–15 

mm), 2050 × 1250 mm (tloušťky 0,5–3 mm), 3050 × 1500 mm 

(tloušťky 2–8 mm) a 3050 × 2050 mm (tloušťky 1,5–5 mm). 

I v tomto případě lze u množství nad 500 kg nechat vyrobit 

požadovaný formát a tloušťku desek. c

mATERIálY 
POLYESTEROVé DESkY

Desky PET-G 

se využívají 

hlavně k výrobě 

náročných tepelně 

tvarovaných dílů

Desky A-PET se 

využívají převážně 

pro výrobu displejů, 

štítků nebo jako 

krycí fólie plakátů
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Padesát. Tak přesně tolik odstínů a druhů barev nabízí nová řada materiálů Mactac ColourWrap 

series. Fólie je určena pro kompletní 3D celopolepy aut. 

Padesát odstínů 
ColourWrap Series
Jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

Car wrapping je velmi populární „signmakingovou“ disci-

plínou a velký výběr skutečně litých fólií určených pro ce-

lopolepy do této chvíle společnosti Mactac chyběl. Fólie jsou 

primárně určeny k aplikaci na lakované kovové povrchy. 

Lze je však také použít k polepu lodí. V tom případě je však 

třeba ošetřit hrany lakem Mactac Sealer, aby se takzvaně 

„uzavřely“. Nová řada fólií o síle 80 µm je opatřena čirým 

repozičním akrylátovým lepidlem na solventní bázi. Vysoce 

kompaktní konstrukce lineru (PE coatovaný papír o gramá-

ži 145 g) zaručuje vynikající stabilitu při manipulaci. Šíře rolí 

je – jak je u těchto typů fólií zvykem – 152 centimetrů a délka 

návinu je 25 metrů.

v NABíDCE JSOU tAtO BAREvNá PROvEDENí
Dvacet jedna lesklých barev o vertikální životnosti osm let 

u bílé a černé, respektive šest let u ostatních lesklých odstí-

nů. Horizontální životnost je pět respektive tři roky.

Pět matných barev o vertikální životnosti osm let u bílé 

a černé, respektive šest let u ostatních matných odstínů. 

Horizontální životnost je pět respektive tři roky.

13 odstínů lesklé metalízy o vertikální životnosti čtyři roky, 

horizontální životnost je dva roky.

11 odstínů matné metalízy o vertikální životnosti čtyři roky, 

horizontální životnost je dva roky.

tIPY USNADňUJíCí APLIKACI FóLIE
 c K přípravě povrchu a jeho čištění používejte kapalinu 

Mactac Cleaner.

 c K aplikaci používejte rukavice Mactac Glove.

 c Při lepení fólie do prolisů ji předehřívejte horkovzdušnou 

pistolí na 40–50 °C.

 c Polepené plochy, kde je materiál namáhán, fixujte horko-

vzdušnou pistolí při teplotě 90–95 °C.

 c Při aplikaci fólie na nýty nechávejte před propíchnutím 

prostor kolem nýtu asi tři centimetry.

 c Pamatujte na to, že lesklé metalické odstíny mají při 

extrémní zátěži v hlubokém prolisu limitované možnosti 

udržení „stálobarevné lesklosti“.  c
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ní dekorací z kovolaminátu. Postel byla čalouněná a stejný 

potah byl použit i na taburet a křesílko. Druhé křesílko 

mělo potah ve stejné barvě, avšak s jiným dekorem. Tím 

designérka demonstrovala, jak lze materiály různě kombi-

novat. Noční stolky vedle postele byly rozměrově jiné a stej-

ně  se tvarem lišily i lampy nad nimi. Jejich barevnost však 

byla totožná a celek vypadal velmi zajímavě a rafinovaně. 

Za pozornost stála také šatní skříň, korpusy a dveře ladily 

Inspirativní interiér 
ve stylu digitální romantiky

Bydlení lze zařizovat v různých stylech, jedno je však třeba řešit vždy –koncept. 

Jak takový interiér řešený dle plánu vypadá, bylo vidět na veletrhu Design Shaker. 

Hned ve vstupní hale stál na ploše 90 m2 vzorový byt.

Tématem byla digitální romantika – moderní materiály, 

pastelové odstíny a digitální tisk. Celý interiér byl navržen 

přímo pro tuto přehlídku a vše bylo vyrobeno na míru. Byla 

to dobrá ukázka toho, co dokáže spojení práce designéra 

a českého výrobce. Celý koncept i dozor při finální realizaci 

zajišťovala designérka Iva Bastlová, která se na spolupráci 

s výrobci zakázkového nábytku a doplňků specializuje. 

Ve svých projektech často využívá možnosti digitálního 

tisku.

JAK INtERIéR vYPADAL
U vstupu do bytu se nacházela ložnice, jejímž neutrálním 

základem byl šedo-stříbrný metrážový koberec. Stěně 

za lůžkem dominovala tyrkysová tapeta, doplněná originál-

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

Designérka Iva Bastlová 
často využívá možnosti 
digitálního tisku.

Tyrkysová barva 

a zlaté akcenty 

dominují ložnici

Prosklené dveře 

šatní skříně  

s digitálním 

potiskem 

a podsvícením
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s nočními stolky a prostřední prosklené dveře byly prosví-

cené. Skleněné výplně byly digitálně potištěné a vzor ladil 

s dekorem potahu na lůžku. Akcent zlaté, který korespon-

doval s barvou nástěnné dekorace, se objevil na tyrkysovém 

potahu i ovládacím ventilu zajímavého radiátoru. Vše bylo 

sladěno do posledního detailu.

DIgItáLNí POtISK v KOUPELNě
Z ložnice se dalo projít do koupelny, kde byla – možná pře-

kvapivě – použita vinylová podlahová krytina Moduleo. To 

je možné i při běžné realizaci, stačí jen vhodně zvolit podkla-

dovou stěrku a lepidlo. Netradiční byl i obklad, šlo o speciál-

ní laminát v pudrové barvě určený do prostor se zvýšenou 

vlhkostí. Barevně na obklad navazovala na míru vyrobená 

skříňka pod umyvadlem s dvířky parciálně potištěnými 

lesklým lakem. Decentní vzor příjemně ladil s potiskem 

na skleněných poličkách v zrcadlové skříňce. Na méně expo-

nované stěně byla aplikována vinylová tapeta ve zlaté barvě, 

před kterou vynikla volně stojící vana. 

SENDvIČ v KUCHYNI
Poslední místností byla kuchyně spojená s jídelnou a obý-

vacím pokojem. Odolná akrylátová dvířka v bílé a tmavě 

šedé doplnil zlatý kovolaminát, který byl použit i jako 

obklad v obývací části. Dále designérka zvolila kompaktní 

pracovní desku s povrchem věrně imitujícím mramor, bílý 

dřez a bílou varnou desku. Jako obklad použila hliníkovou 

sendvičovou desku s digitálním potiskem. Na míru vyrobe-

ná pohovka s pastelově růžovým potahem byla doplněna 

Co to stálo?

Projekt zaštiťovala Buřinka, stavební spořitelna České 

spořitelny, a tak byl u každé místnosti k dispozici přesný 

rozpočet. Ten včetně dalších informací najdete na 

www.vzorovy-byt.cz, kde si můžete prohlédnout nebo 

stáhnout publikaci s dalšími tipy a radami.

Partnery projektu byly společnosti: Blum, Trachea, Duet CZ, 

Koberce Breno, Dekoma, Elusia, Tomton, Plastia, Nimco, 

Darre, Neuk a Bath4you.

o výrazné polštářky. Stejná pestrá látka zdobila i tři čalou-

něné židle u jídelního stolu. Čtvrtá židle byla z čirého plastu. 

Jak ukazují obrázky z expozice, detailů a vychytávek bylo 

ve vzorovém bytě mnohem víc. c

Potištěné čelo skříňky, 

zlatá tapeta a volně 

stojící vana dodávají 

koupelně luxusní 

vzhled

Iva Bastlová se má proč 

usmívat – expozice 

vzorového bytu 

i doprovodná publikace 

se vydařily

Pohled do obytného 

prostoru spojeného 

s kuchyní

Pokud vám expozice na 

Design Shakeru unikla,  

můžete si stáhnout 

publikaci na www.

vzorovy-byt.cz
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Obtížné povrchy, jako je beton, omítka nebo 

dřevotříska, se nyní díky novým materiá-

lům společnosti Neschen mění v potenciální 

reklamní plochu, a to jak venku, tak vevnitř.

Na veletrhu FESPA 2019 jste se mohli seznámit 

s několika novinkami společnosti Neschen. 

Fólie PP wall-grip L-UV smooth/sand má 

vysoce kontaktní lepidlo, které zajišťuje bez-

vadné spojení s výše uvedenými obtížnými 

povrchy.

Tato dvojice materiálů je vyrobena z poly-

propylenu a patří k oblíbené řadě PVC free 

ekologických médií. Fólie se liší povrchem 

a tloušťkou. Druhou novinkou je fólie 

Neschen performance wall-grip L-UV sand, 

materiál vyrobený z polymerické PVC fólie.

Všechny tyto materiály jsou certifikovány 

pro potisk latexovými i UV inkousty. Věrnou 

barevnost grafiky zajišťuje vysoká opacita. c

Fólie neschen na 
beton i omítku

Společnost HP přichází s novou rodinou 

textilních sublimačních tiskáren s tímto 

označením. Charakterizuje je preciznost 

a rychlé nastavení barev, vysoký výkon 

a jednoduchost obsluhy. 

Nejnovější portfolio tiskáren HP Stitch S spo-

juje technologii HP termálního inkoustového 

tisku s možností použít ji se standardními 

průmyslovými barvami, přičemž je zajištěna 

perfektní odolnost, opakovatelnost a konzis-

tence barev. 

Redukuje se procesní čas a množství odpadu. 

Vůbec nejrychlejšího nastavení barev na světě 

se dosahuje zabudovaným spektrofotomet-

rem, rip procesorem a cloudovým systémem. 

V sérii jsou tři tiskárny velikosti cca 160 

a 320 cm: menší HP Stitch S300 a S500 a větší 

S1000. c

HP Stitch S

Nové frézovací nástroje pro rodinu stolo-

vých plotrů Zünd jsou opatřeny povrchovou 

úpravou DLC – Diamond Like Carbon, což je 

materiál s podobnými vlastnostmi, jako má 

diamant. 

Inovativní DLC povrch umožňuje zvýšit rych-

lost otáček a hloubku záběru. Hladší povrch 

fréz snižuje tření a nástroj často ani není 

nutné chladit, resp. použít lubrikant. Mnohé 

úkony, které v minulosti vyžadovaly několik 

průjezdů, lze nyní provést na poprvé. Těmito 

vylepšeními se zpomaluje opotřebení fréz 

a jejich životnost je tak více než dvojnásobná. 

Dané vlastnosti zároveň umožňují detailnější 

opracování obrysů a hran.

V nabídce jsou nyní DLC frézy vhodné na ma-

teriály jako hliník, hliníkové kompozity, dřevo 

či PVC. Dostupné jsou v průměru 2 až 6 mm 

s hloubkou záběru až 22 mm. K frézám lze 

dokoupit i dorazový kroužek, díky kterému je 

možné využít automatický výměník nástrojů 

ARC. c

DLC frézy zünd



Na základě požadavků trhu vyvinula 

společnost Signracer nový vysoce účinný 

antistatický systém integrovaný vedle LED 

systému vytvrzování. 

Systém využívá dvě elektrody německé 

společnosti Kersten. Umístění je ideální pro 

snižování náboje co nejblíže tiskových hlav. 

LED jednotku nyní chrání také filtr, který za-

braňuje její kontaminaci inkousty. Řešení bylo 

představeno na veletrhu FESPA 2019. c
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Signracer uvedl nový 
antistatický systém

nové sídlo skupiny 
Durst

Růst podniků skupiny Durst si vyžádal 

investici do nové budovy centrály v Brixenu. 

Návštěvníky města osloví reprezentativní 

futuristickou architekturou, pracovníkům 

společnosti zajistí moderní pracovní pro-

středí a zákazníkům společnosti poskytne 

nevšední zážitek.

Součástí budovy je i impozantní Customer 

Experience Center o rozloze 5700 m2. Moderní 

prostor umožní na vysoké úrovni předvádět 

technologie a nová řešení, realizovat eventy 

pro zákazníky a poskytnout jim zázemí pro 

potřebná školení. Integrovaná koncepce byla 

začleněna do architektury budovy, která spo-

juje nový administrativní blok s výrobními 

zařízeními.

KříDLO A PIXELY
Idea budovy a její ikonický design byly 

poprvé představeny před více než 50 lety. Do 

současného vzhledu ji dotvořilo architekto-

nické studio Monovolume z Bolzana. Budova 

připomíná plovoucí „křídlo“ se šestipodlažní 

věží. Kovová fasáda s práškovým nástřikem 

má 850 vícebarevných světelných oken, která 

jsou uspořádána v pixelech. Pixelovaná 

fasáda nového sídla odkazuje na odbornost 

společnosti ve světě digitálního zobrazování 

od zpracování obrazových dat a tisku až po 

konečný výstup – vše z jediného zdroje. c

Veletrh zaměřený na technologie pro textilní 

průmysl se uskuteční v termínu 20.–26. červ-

na 2019 v Barceloně. Pro společnost Zünd je 

to příležitost představit svou vizi digitaliza-

ce textilního průmyslu.

Digitální formátování není v textilním 

průmyslu žádnou novinkou. Značka Zünd má 

v tomto oboru velmi vysoké renomé. Právě 

proto je důležité ukázat, jak lze produktivitu 

tvarového ořezu textilu ještě více zvýšit.

Textilní průmysl se nachází v procesu 

digitální transformace s technologickými 

jednotkami, které jsou stále více propojeny. 

V digitálním řetězci představuje důležitý bod 

automatické řezání. Na veletrhu ITMA Zünd 

představí efektivní, vysoce výkonné automa-

tizované pracovní postupy s nejmodernějšími 

softwarovými nástroji, které ilustrují šíři jeho 

digitálního know-how.

vZORY I BARvY
S pokročilým optickým systémem Over Cut-

ter Camera je řezání vzorovaných a digitálně 

potištěných tkanin stejně přesné a snadné 

jako řezání nepotištěných nebo jednobarev-

ných textilií. OCC zachytí všechny registrační 

značky najednou. Pokud nejsou žádné regis-

trační značky k dispozici, může Over Cutter 

Camera určit polohu vytištěného obrazu 

zachycením odpovídajícího obrysu, který byl 

vytištěn spolu s ním. Systém může také auto-

maticky detekovat vzory a případná narušení 

materiálu. Při kompenzaci zkreslení systém 

dokonale udržuje rozměrovou přesnost řeza-

ných dílů a jejich správnou polohu na tkani-

ně. V posledním kroku usnadňuje projekční 

systém vyjmutí vyřezaných dílů. c

zünd na veletrhu 
ITMA 2019
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...víme jak

HP Latex 
Print and Cut 
Solution

Perfektní kombinace dvou dokonale sladěných zařízení pro plynulé workflow. 

Systém nabízí přibližně 50% úsporu času oproti známým řešením a je navržen tak, aby pracoval jako jedno zařízení. 
Nevyžaduje ani větší obslužný prostor než integrované řešení. 

Efektivní výroba široké škály produktů
 

Přednosti HP řešení pro současný tisk a ořez

• Jednoduchá obsluha
• Kompaktní rozměry
• Současně tisk a řezání
• Vyladěný rip pro tisk a řezání dodávaný se strojem

• Grafika na dopravní prostředky
• Tapety a interiérová grafika 
• Samolepky s tvarovým ořezem 
• Papírové postery

• Soft Signage – textilní bannery a poutače
• POP a POS
• Backlit aplikace
• Grafika do výstavních systémů


