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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   

...víme jak
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Za několik dní skončí rok 2019, který byl pro HSW Signall 

plný změn. Když se podívám na všechna letošní vydání 

HSW info, vidím zde mnohem víc nových produktů než 

v předchozích letech. Na základě vašich individuálních 

přání a potřeb jsme zařadili jen v deskových materiálech 

celkem dvacet nových produktů. A to už je opravdu pořádná 

porce. Přitom to není tak dávno, kdy bylo v sortimentu 

jen několik typů desek. Navýšení počtu těchto položek je 

logické díky propojení aktivit se společností Vink v roce 

2018, mnoho změn však proběhlo i v dalších komoditách. 

Vytvořili jsme novou řadu Ecoline, která soustřeďuje 

produkty, jejichž výroba, zpracování a následná likvidace 

nabízejí to nejpřijatelnější řešení vzhledem k životnímu pro-

středí. Obrovský rozmach zaznamenaly také velké tiskové 

technologie Durst a HP nebo dokončovací zařízení, kde hrál 

prim švýcarský Zünd. Za tento rozvoj může stále důraznější 

tlak na efektivitu, vysokou produktivitu a individualizaci 

výroby. Právě výše zmíněné značky patří mezi špičky ve 

svém oboru. V HSW Signall stále usilujeme o to, aby naše 

motto „víme jak“ bylo živé a aktuální. Věříme totiž, že zna-

losti, zkušenosti, know-how, řešení na míru a individuální 

přístup přinášejí z dlouhodobého hlediska větší užitek než 

nejnižší cifra na cenovce. Děkujeme vám, svým zákazní-

kům, že nás v tomto úsilí podporujete. Přejeme vám do 

dalšího roku života a podnikání jen to nejlepší a těšíme se 

na setkávání s vámi v roce 2020.    
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vElETRHY A výSTAvY 
nEjVěTší TExTILní VELETRH

Dallas v Texasu si společnost Durst vybrala jako místo světové premiéry nové řady UV tiskáren, které 
vynikají modularitou a odpovídají aktuálním potřebám trhu. Navíc americký trh má nyní velký apetit.

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

„Severní Amerika je pro nás nesmírně důležitý trh s boha-

tým potenciálem růstu,“ vysvětluje volbu místa pro předsta-

vení nové řady tiskáren Christian Harder, globální obchod-

ní ředitel společnosti Durst pro segment Large Format 

Printing. Rok 2019 byl pro značku Durst na tomto trhu velmi 

příznivý. Objem objednávek byl mimořádně velký a společ-

nost věří, že tento dynamický růst poptávky neoslabí.

UměNí NASLOUCHAT
Značka Durst vytvořila svou vysoce inovativní a úspěšnou 

generaci tiskáren P5 i díky tomu, že intenzivně naslouchá 

svým zákazníkům. Nová řada Rho 2500 je výsledkem pokra-

čování tohoto trendu. Tvoří ji tři verze tiskárny s odlišným 

výkonem. Zásadní výhodou je možnost tiskárnu kdykoli 

upgradovat. Silným argumentem pro uživatele je i přidaná 

hodnota softwarového ekosystému Durst. Tiskárny jsou 

vybaveny novým výrobním softwarem Durst Workflow 

Print a monitorovacím nástrojem Durst Analytics. Modulár-

ní koncepce umožňuje rozšiřovat i tyto nástroje a doplnit je 

třeba o modul Smart Shop. Ten umožňuje pohodlně vytvořit 

atraktivní e-shop, propojený s firemním workflow.

ÚSPěšNá INOvACE
Řada Rho 2500 vychází z modelů Rho 1300 a je koncipovaná 

jako univerzální modulární řešení pro průmyslové nasazení 

v režimu 24/7. Pracovní šířka všech verzí je 250 cm. Nové 

osmipikolitrové tiskové hlavy Rho 2500 mají maximální 

rozlišení 1000 × 800 dpi a spojují jemnější podání detailů, 

vynikající ostrost a vysokou produktivitu tisku. Mohou 

pracovat v režimu CMYK, CMYKlclm a u všech verzí lze 

využít i bílou barvu. Objem kapky 8 pl využívají stroje pouze 

v režimu HS s nejvyšším rozlišením. V dalších režimech 

pracují s kapkou o velikosti 12 pl.

Model Počet hlav v řadě Max. výkon

Rho 2500 S 6 710 m2/hod.

Rho 2500 M 8 980 m2/hod.

Rho 2500 L 10 1200 m2/hod. 

Ke každé verzi lze připojit podavač a stohovač tisků s plnou 

nebo tříčtvrteční automatizací. Pracovní šířku lze virtuál-

ně rozdělit na dvě autonomní dráhy pro efektivní potisk 

menších formátů. Kontrolní kamera zobrazuje snímky na 

dotekovém displeji. Stroje mají také bezpečný identifikační 

systém doplňování inkoustů. Silnou stránkou je rovněž 

moderní design a uživatelský komfort. c

Velká premiéra řady 
Durst Rho 2500

Podavač a  stohovač 
s plnou nebo 
tříčtvrteční 

automatizací se 
u tak výkonných 

strojů osvědčily 
jako velmi efektivní 

řešení

Tiskárny Rho 2500  
jsou dostupné ve 

třech různých 
konfiguracích –  

– Small, Medium 
a  Large – a lze je 

kdykoli upgradovat. 
Model S lze 

upgradovat na verzi 
M nebo rovnou L.

PŘEDSTAvUJEME 
DURST RHO 2500



KONgRES

OBALkO
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Ukázka výstupů 
z tiskárny Durst 250 
WT, které si kvalitou 
nezadají s ofsetem

Soumonou Toko 
(vlevo) ze společnosti 
Durst Profesional 
Services v rozhovoru 
s Davidem Hlaváčem

Obalko 2019
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

V termínu 24.–25. října 2019 se v Praze konal sedmý ročník 

kongresu Obalko, na kterém zaznělo několik důležitých 

upozornění na měnící se prostředí.

DATA JSOU ROPOU DNEšKA
„Nové technologie a disruptivní inovace akcelerují rychlost 

změn ve světě kolem nás, v našem ekonomickém a společen-

ském prostředí. Neustále roste tlak na zvyšování produkti-

vity a hledání nových cest k rozvíjení konkurenceschopnos-

ti a udržitelnosti. Narůstají výzvy v oblasti lidských zdrojů, 

schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet 

lidský potenciál. Masivní automatizace a robotizace i za-

pojování umělé inteligence (AI) přinášejí nové nároky na 

neustálý rozvoj znalostí, dovedností a schopností, které jsou 

klíčové pro úspěch v novém digitálním světě,“ upozornil 

úvodní řečník kongresu Jan Zadák, bývalý globální vicepre-

zident společnosti HP pro celosvětový prodej.

Význam digitalizace ještě zdůraznil Eef de Ferrante, ředitel 

asociace průmyslu aktivních a inteligentních obalů, a shr-

nul to v jediné větě: „Data jsou ropou nastávajícího věku.“

EFEKTIvNě A EKOLOgICKy
V rámci technologické sekce kongresu vystoupil s přípa-

dovou studií David Sobíšek, majitel společnosti Dakacom, 

která je prvním a zatím jediným uživatelem ekologické 

tiskárny Durst 250 WT. Tuto prvotřídní technologii dodala 

a nainstalovala naše společnost. 

Jedním z důležitých impulzů pro investici byla poptávka 

korporátní klientely po ekologických tiskových výstupech. 

Dakacom totiž působí v celém regionu EMEA a díky mož-

nostem technologie Durst Water Technology může nyní na-

bídnout špičkové ekologické a udržitelné řešení. Potištěné 

materiály mohou přijít do styku s potravinami a stoprocent-

ně vyhovují i vysokým požadavkům na ochranu dětského 

zdraví. V kombinaci s použitím recyklovaných a recyklova-

telných materiálů je tato technologie zlomovým momentem 

ve světě digitální výroby.

SOFTWARE DURST
Ve druhé části přednášky představil Soumonou Toko, 

vedoucí oddělení projektového managmentu společnos-

ti Durst Profesional Services, možnosti softwarového 

ekosystému společnosti Durst v oblasti velkoformátového 

digitálního tisku. Odborná veřejnost z oblasti obalového 

průmyslu velmi pozitivně reagovala na modulární struktu-

ru softwarových nástrojů. c

David Sobíšek 
prezentuje možnosti 
tisků, které mohou být 
primárním obalem pro 
potraviny

Hledání odbytu přivádí mnoho poskytovatelů tiskových služeb v oblasti velkoformátového digitálního 
tisku do segmentu obalového průmyslu. Kromě výroby samotných obalů je zde velký potenciál v oblasti 
prostředků POP/POS.
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vElETRHY A výSTAvY 
vELETRH PRO OBALOvý PRůmySL

 1) Materiály dneška 
jsou kokosová 

vlákna, papírovina 
a juta 

2) Papírovina 
dokáže plně 

nahradit polystyren

3) Karton 
potištěný barvami 

certifikovanými 
pro primární 

obaly potravin 
je náhradou 

plastových vaniček.
Můžete ho směle 

potiskovat na 
tiskárnách 

využívajících Durst 
Water Technology

4) Vlnitá lepenka 
se stále více 

využívá k balení 
průmyslových 

výrobků. Určitě je 
to příležitost i pro 

stolové plotry Zünd

Koncem září se v Norimberku uskutečnil nejdůležitější evropský veletrh zaměřený na obalový průmysl. 
Hlavním tématem byla tentokrát ekologie. Až 727 z celkového počtu 1591 vystavovatelů se dostalo do 
průvodce řešení šetrných k životnímu prostředí. Nechyběl ani velkoformátový digitální tisk..

V Německu platí nový zákon o obalech a zpřísňuje mnohé 

předpisy, takže „zelené“ téma má opravdu zelenou. Už na 

první pohled byl vidět ústup od plastů, přítomnost nových 

či dosud v běžném životě nepříliš obvyklých obalových 

materiálů, jako jsou kokosová vlákna nebo juta. 

OBALy A LEPENKA
Namísto plastových ochranných obalů a různých výplní 

jsme se mohli na veletrhu poměrně často setkat s papíro-

vinou. Ta má velmi dobré užitné vlastnosti a životní pouť 

papíru může po několika recyklacích skončit v kompostu.

Druhým materiálem, který rychle proniká do dalších 

a dalších provozů, je klasická vlnitá lepenka. Konstruktéři 

s ní dokážou opravdu divy a v obalech z lepenky mohou být 

přepravovány i robustní strojírenské výrobky.

vímE, BEz čEHO TO DáL NEPůJDE
Vývoj v obalovém průmyslu a s ním spojenými polygra-

fickými službami vede jednoznačně ke třem tématům 

společným pro celý průmysl. První se nazývá big data. Výro-

ba, logistika i obchod jsou stále více závislé na zpracování 

obrovských datových souborů. S tímto problémem bojuje 

každé průmyslové odvětví.

Díky datovým souborům se nám však snadněji podaří vypo-

řádat se s dalšími dvěma tématy – automatizací a robotizací.

Asi netřeba příliš podrobně vysvětlovat, že stále více hle-

dáme řešení, jak nahradit lidskou pracovní sílu a vytvořit 

autonomní linky. S tím souvisí další faktor a tím je digitali-

zace.

výROBCI HLEDAJí I mALé zAKázKy
Fachpack není veletrh tiskových technologií, ale i tak zde 

bylo vidět poměrně hodně tiskových řešení. Velkoplošný 

digitální tisk a finishing nabízely prototypování obalů 

a výrobu malých sérií. 

Příkladem může být strategie společnosti Durst, která 

předváděla svůj softwarový ekosystém. Mezi výrobci obalů 

byl velký zájem především o platformu Smart Shop, která 

dokáže velmi jednoduše vytvořit fungující e-shop napojený 

na firemní workflow a informační systémy. c

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

FachPack 2019

1

2

3

4



Od konce dubna již 
nebude možné koupit 
příslušné tiskové 
hlavy, inkousty ani 
čisticí sady pro stroje 
druhé generace

Při koupi tiskárny 
HP Latex 570 
a odkupu HP Latex 
25500 můžete získat 
bonus neuvěřitelných 
175 000 Kč

HP Latex 25500

HP Latex 570
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Generační výměna
Od uvedení druhé generace latexových tiskáren od společnosti HP uplynulo již více než šest let. Počet 
provozovaných strojů klesl pod kritickou hranici, kdy je udržitelná jejich podpora ze strany výrobce. Je 
zkrátka čas udělat další krok vpřed.

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

Programy na podporu obnovy technologického parku 

formou zvýhodněného odkupu starších stojů za protihod-

notu při koupi nových zařízení nejsou ničím výjimečným. 

V případě latexových tiskáren druhé generace se společnost 

HP rozhodla své zákazníky odměnit za loajalitu ke svým tis-

kárnám mimořádnou formou podpory. Výše odkupní ceny 

se stanovuje na základě několika kritérií, takže o každém 

stroji je vhodné jednat individuálně. V HSW Signall se bude-

me snažit, abychom pro své zákazníky našli vždy optimální 

nabídku. 

PROč UPgRADOvAT SvOU TISKáRNU?
Rozdíl jedné generace ve světě technologie HP Latex 

a výměna staré tiskárny za novou znamenají významné 

vylepšení kvality tisků. Inkousty třetí generace mají otě-

ruvzdornost dokonce lepší než klasické solventní inkousty. 

Rovněž se snížila teplota potřebná k jejich polymerizaci, 

takže paleta potisknutelných médií se významně rozšířila. 

Obslužný komfort strojů a jejich komunikační možnosti 

v rámci firemního informačního systému jsou rovněž 

mnohem dál. Zkrátka šest let je ve vývoji technologií dlouhá 

doba. Stačí si vzpomenout na svůj mobil z roku 2013…

Mimořádná cena za výkup starších latexových tiskáren 

druhé generace platí do konce ledna 2020, takže pokud 

provozujete tiskárny HP Latex L25500, L260, 26500 nebo 

28500, neváhejte se informovat o této možnosti na adrese 

obchod@hsw.cz. 

Nabídka je vskutku velkorysá a HP se snaží svým zákazní-

kům vyjít vstříc. Odkupní bonus můžete získat již při koupi 

základního modelu HP Latex 335.

OmEzENý čAS
Podpora strojů druhé generace končí posledním dubnem 

2020. Od tohoto data již nebude možné koupit příslušné 

tiskové hlavy, inkousty ani čisticí sady. Pokud byste se 

předzásobili těmito spotřebními materiály, prodloužil by 

se čas, než bude nutné tiskárnu odstavit. Navrhovaná kom-

penzace za odkup je však tak skvělá, že stojí za úvahu, zda 

tuto nabídku nevyužít. Bonusy ve výši až 7000 eur značně 

převyšují ceny použitých strojů na trhu. c

Bonusy uvedené 
v tabulcce platí pouze 
do 31. ledna 2020 

Zakoupená tiskárna L335 L365 L375 L560 L570

Odkoupená technologie Bonus Kč/€

Eco Solvent, Solvent
tisková šířka 42–104“ – 12 500/500 17 500/700 50 000/2000 50 000/2000

Latex
tisková šířka 42–104“ – 22 500/900 25 000/1000 50 000/2000 50 000/2000

Special 
L25500, L260, 26500, 28500 25 000/1000 55 000/2200 87 500/3500 150 000/6000 175 000/7000

PŘEDSTAvUJEME
BOnuSOVý PROGRAM HP
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výSTROJ A výZBROJ
MuTOH xPERTjET

PRACOvNí šířKA
Oba modely mají v oblasti velkoformátových 

tiskáren určených pro menší a střední 

provozy tu nejběžnější pracovní šířku – 162 cm. 

Dodavatelé drží materiály těchto rozměrů 

běžně skladem, a tak je výběr velmi široký.

ROzDíL mEzI mODELy
Vzhledem i základní konstrukcí jsou si oba 

stroje značně podobné. Rozdíl je v počtu hlav 

– model XpertJet 1641SR má jednu tiskovou 

hlavu, tiskne tedy v režimu CMYK. Model 

XpertJet 1682SR má hlavy dvě a může tisknout 

v režimu 2× CMYK nebo CMYKLkLmLc.

Společnost Mutoh tuto řadu prezentuje jako tiskárny konstruované pro zítřek. V každém případě 
jsou to velmi příjemně a snadno ovladatelné stroje pro menší provozy. Řadu tvoří modely 1641SR 
a 1682SR.

vyLEPšENý POSUN méDIí
Stroje jsou vybaveny válečky pro posun média 

s možností ovládat jejich přítlak. Uživatel 

může u kluzkých, tenkých nebo velmi 

jemných médií nastavit optimální přítlak 

a dosáhnout vysoké kvality tisku na široké 

paletě médií.

INKOUSTy
Tiskárna pracuje s eco solventními inkousty 

čtvrté generace, které umožňují tisk 

zářivých barev s vysokou denzitou. Výtisky 

jsou vhodné do interiéru i pro dlouhodobé 

venkovní aplikace. Řada MS41 čítá sedm 

barev v litrových sáčcích. Toto řešení přispívá 

k udržitelnosti provozu. Životnost tisků 

dosahuje v exteriéru více než tří let. O úrovni 

hladiny inkoustů informuje LED signalizace. 

DOTyKOvý DISPLEJ
Tiskárny jsou vybaveny dobře reagujícím 

OLED dotykovým displejem. Ovládání je 

intuitivní a obsluha má k dispozici náhled na 

několik klíčových ukazatelů. Barevný pruh 

na displeji zřetelně signalizuje stav tiskárny. 

Lze ji také ovládat dálkovým přístupem 

prostřednictvím webového rozhraní 

z počítače i mobilních zařízení. c

Mutoh xpertjet
michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz



FOTOgRAFIE
Díky rozlišení až 1440 dpi a velmi přesnému 

umísťování kapek inkoustů na substrát je 

kvalita tisku velice vysoká. Tiskárna totiž 

využívá vylepšenou technologii DropMaster2, 

která automaticky upravuje časování vystře-

lení kapek podle rychlosti posuvu a tloušťky 

média.

TAPETy
Eco solventní inkousty nové generace posky-

tují velmi dobré výsledky i u strukturovaných 

materiálů, jako jsou tapety. Ty jsou stále 

častěji poptávanou aplikací a dlouhá životnost 

grafiky je zárukou spokojenosti zákazníků 

i v oblasti interiérové tvorby. 

BACKLITy
Vysoký objem pigmentů v inkoustech MS41 

dodává atraktivitu také prosvětleným apli-

kacím. Kombinace vysoké kvality a zářivých 

barev dává uživateli tiskáren Mutoh XpertJet 

do rukou nástroj vhodný i pro tuto oblast 

nejnáročnější reklamní grafiky.

REKLAmNí gRAFIKA
Tiskárny samozřejmě slouží i pro výrobu 

standardních signmakingových aplikací, 

jako jsou samolepky, postery či bannery. 

Vytisknete na nich vysoce kvalitní reklamu 

pro krátkou pohledovou vzdálenost, stejně 

jako odolnou grafiku pro dlouhodobé 

exteriérové aplikace. 

SOFT SIgNAgE
Populární aplikace na textilní materiály 

rovněž nejsou pro tyto tiskárny nic nedo-

sažitelného. Vysoká kryvost a sytost barev 

vyniknou i na tkaninách. Ty jsou svým struk-

turovaným povrchem předurčeny k tisku 

vyššími produkčními rychlostmi.

CARWRAPPINg
Inkousty si zachovávají potřebnou míru flexi-

bility i pro grafiku určenou na celopolepy do-

pravních prostředků. I když jsou eco solventní 

tisky vysoce odolné vůči oděru, je potřeba 

u této aplikace vždycky grafiku zalaminovat 

ochrannou fólií, která je určena přímo pro 

daný tiskový materiál. c

Typické aplikace

výSTROJ A výZBROJ

MuTOH xPERTjET
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SOFTWARE
DuRST E-SHOP V PRAxI
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Softwarový ekosystém společnosti Durst způsobil na trhu hodně rozruchu. Vytvořit a provozovat 
perfektně fungující e-shop je náročné i u spotřebního zboží, natož u nabídky služeb. Není proto divu, že 
tiskaři chtějí o modulu Smart Shop vědět víc.

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

Na stránkách společnosti Durst najdete 

hodně podrobných informací o tom, jak 

softwarové moduly Durst Smart Shop a Durst 

Smart Shop Plus fungují. Podívejme se na 

ně také z pohledu spotřebitele a navštivme 

několik on-line obchodů tiskáren, které tyto 

služby využívají. Do České republiky sice 

své produkty nedodávají, my si však chceme 

pouze vyzkoušet prostředí e-shopu.  

SPECIALIzACE
Poskytovatel tiskových služeb si podle typu 

svých zakázek může vybrat z různých variant 

Smart Shopu to nejlepší web-to-print řešení. 

Prvním z nich je Label Smart Shop pro výrob-

ce etiket. Pro oblast tisku grafiky je určený 

Large Format Smart Shop. Zpracovatelé vlnité 

lepenky využijí Corrugatet Smart Shop a pro 

textilní digitální tiskárny je určen Textile 

Smart Shop. 

Podívejme se tedy na stránky firem, které 

již řešení web-to-print od společnosti Durst 

implementovaly.

gRAFICKý TISK
CCL Printing Solutions GmbH se sídlem 

v Hamburku nabízí opravdu široký sortiment. 

Můžete si nechat vyrobit jedenáct typů digitálně tištěných produktů na 

akrylát, desky, papír, banner, tapety nebo canvas. Dále je na výběr pět 

druhů systému roll-up a dalších čtrnáct druhů stojanů a prezentačních 

systémů.

Při prokliku na konkrétní produkt se dostanete na stránky Smart Edi-

toru, kde najdete standardizované produkty. Na ně můžete umístit svou 

grafiku, vybrat si z navržených šablon, případně zvolit motiv z fotobanky 

Fotolia.

STOJáNEK NA STůL
Z nabídky jsem si vybral akrylátový stojánek na stůl formátu A5. V edi-

toru jsem informován o tom, že se bude tisknout na 3mm čirý akrylát 

s rozměry 21 × 14,8 cm bez podtisku bílou. Součástí dodávky je i základna 

stojánku. Zvolil jsem vlastní grafiku a program mi hned spočítal cenu 

jak funguje
Smart Shop?

Chcete se vzbudit 
vedle Marilyn? 

Objednejte si 
polštář.

Stojan pokaždé 
jinak – a už od 
jednoho kusu



HSWINFO PROSINEC 2019       9

SOFTWARE

DuRST E-SHOP V PRAxI

včetně DPH. Bílý podtisk by cenu zvedl v tomto případě o zhruba 7 % na 

necelých 121 eur. Jak se s on-line editorem pracuje, si můžete vyzkoušet na 

stránkách www.ccl-shop.de. 

FOTOgRAFIE 
Obchod Fotodrucken24 provozuje tiskárna Buch-und Offsetdruckerei 

Häuser KG z Kolína nad Rýnem. Můžete si zde objednat tisky na plátna 

natažená na blind rámy, desky z PVC i hliníkové sendviče nebo akrylát. 

Dodávka je včetně montážních prvků. Nejlevnější nabídkou je tisk na PVC 

desku o rozměrech 80 × 50 cm s tloušťkou 3 mm. Cena s vlastním motivem 

je příjemných 16,90 eura. Máte možnost vybrat si obrázky z fotobanky 

Adobe Stock, potom si ovšem 15 eur připlatíte.

E-shop najdete na stránkách www.foto-drucken24.de.

TEXTIL
Specializovaný obchod pro potisk textilu provozuje společnost DCP 

Digitaldruck & Profilsysteme z německého Güterslohu. Orientuje se 

na textilní grafické výrobky pro eventy a výstavnictví. Standardně 

nabízí kostky na sezení, fotografické koberečky, ručníky a další 

doplňky pro domácnost, kanceláře, veletrhy a další akce.

Kromě těchto produktů si zákazníci mohou objednat i potištěné tex-

tilie, jako je plátno, velur a bavlna, které využijí na polštáře či ubrusy. 

Vybral jsem si potisk bavlny. Smart Editor mi nabídl největší roz-

měr 100 × 145 cm, takže látku na polštář se svojí oblíbenou fotkou 

můžete mít už za necelých 32 eur. Pokud si chcete vybrat motiv 

z fotobanky Adobe Stock, připlatíte si 12 eur. Za dekor z firemní 

knihovny je cena zhruba třetinová a motivů jsou tam stovky. Tento 

obchod dodává zboží i na Slovensko a najdete ho na stránkách www.

megafabric.de.

Obchodní ředitel společnosti DCP Digitaldruck & Profilsysteme 

Oliver Knaup si spolupráci s Durstem pochvaluje a není se co divit – 

funkční on-line obchod spustili pouhý měsíc poté, co si modul Smart 

Shop objednali. Termín ze světa sci-fi pro ty, kdo zkoušejí rozběhnout 

funkční e-shop vlastními silami.

POHODLNě A EFEKTIvNě
Modul Smart Shop funguje a dokáže generovat nové zakázky. Ne-

musíte kontrolovat kvalitu dat ani nic konzultovat se zákazníkem. 

Funguje pro B2B i B2C klientelu a do vaší tiskárny přináší předem 

zaplacené objednávky. Co více si lze přát? c
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TECHNOlOgIE U NAšICH KlIENTů 
HP LATEx R1000

Spoločnosť Juice, s. r. o., z Bratislavy je prvým užívateľom latexovej hybridnej tlačiarne HP Latex R1000 na Slovensku, ale 
aj v Českej republike. Osvedčila sa táto nová technológia?

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

Stroj je nainštalovaný viac ako pol roka a jeho 

primárnou úlohou bolo nahradiť dva UV 

stroje HP Scitex FB500 a FB550. Na tlačiarni 

HP Latex R1000 sa teda prioritne tlačia všetky 

druhy bežných zákaziek vyžadujúcich tlač na 

dosky. Využíva sa však pomerne často aj na 

potlač flexibilných médií. Zmena režimu je 

rýchla a nekladie zvýšené nároky na obsluhu.

NOvé záKAzKy
Veľkou výhodou latexovej hybridnej tlačiarne 

mala byť schopnosť dosiahnuť rovnakú fa-

rebnosť na rôznych podkladoch a poskytnúť 

naozaj bielu farbu s vysokou opacitou. „Pri 

tejto investícii som videl veľkú príležitosť vo 

využití novej technológie v oblasti interi-

érových dekorácií. Nechceli sme ponúkať 

dizajnové prvky konečným spotrebiteľom, ale 

nové zákazky 
s HP Latex R1000

myslel som, že táto ponuka by mohla zaujať 

našich partnerov a mohli by sa pustiť do 

redizajnu svojich predajných miest. Podarilo 

sa to zatiaľ u jedného z mobilných operátorov 

a dvoch finančných inštitúcií. Výsledky sú 

skvelé a pokračujeme s ďalšími a ďalšími po-

bočkami,“ povedal Tomáš Kmiť, spolumajiteľ 

spoločnosti Juice, s. r. o.

HRA S BIELOU
Možnosť tlačiť bielu farbu ako podkladovú 

plochu na rôzne materiály ponúka veľmi 

vyrovnanú farebnosť rovnakých motívov na 

rôznych povrchoch. „Veľmi pôsobivé výsledky 

však prináša biela aj ako sekundárna farba. 

Často pracujeme s potlačou čírych fólií, ktoré 

sa aplikujú na sklo v interiéroch pobočiek na-

šich klientov. Čierna je čierna a biela je biela aj 

na sklenených stenách. Interiér pritom pôsobí 

otvorene a presvetlene. Grafika je zvolená tak, 

aby sa pre sediacich klientov vytvorila intím-

na zóna a súčasne sa odovzdala komuniko-

vaná informácia. Tento režim citeľne znižuje 

rýchlosť, ale nový firmware od HP by mal veci 

výrazne pomôcť,“ povedal Tomáš Kmiť. c 
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ROZHOvOR
SOuMOnOu TOkO, DuRST PROFESSIOnAL SERVICES

Oddělení projektového managmentu společnosti Durst Professional Services, která je členem skupiny 
Durst, vede od letošního roku Soumonou Toko. Využili jsme jeho přítomnosti na kongresu Obalko 2019 
a položili mu několik otázek.

Vlastní software 
byla trefa do černého 

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

Co je úkolem společnosti Durst Professional Services?
Vyvinuli jsme inteligentní a jednoduchá softwarová řešení 

pro zefektivnění tiskového procesu od jeho počátku až 

k samotné expedici výrobku. Pokrytí všech činností nejlépe 

vystihuje slogan From Pixel to Output, tedy od pixelu po 

výstup. Přinesli jsme řešení speciálně přizpůsobená pro 

digitální tisk s doprovodnými poradenskými a školicími 

službami, které pomáhají našim zákazníkům zefektivnit 

tisk a zjednodušit podnikání. Naším úkolem je také 

implementace našeho softwarového ekosystému do 

systémů zákazníka.

Jak trh reaguje na prostředí softwarového ekosystému 
Durst?
Každý obchodní případ je samostatným projektem. Nejde 

jenom o to, prodat stroj a dodat zákazníkovi tiskový 

software. Myšlenka je mnohem komplexnější. Prvním 

krokem je analýza prostředí klienta a vysvětlení všech 

možností, které mohou snadno výrazně zvýšit efektivitu 

a ziskovost výroby. Pak následuje proces implementace 

a zácviku. Díky tomu, že ke každému zákazníkovi 

přistupujeme individuálně a naše argumenty jsou jasně 

uchopitelné, je reakce trhu velmi příznivá. Modulární 

koncepce navíc umožňuje zákazníkům nejprve se 

s prostředím sžít a následně zlepšit jeho funkčnost. 

Objem on-line obchodování roste i v polygrafii. Mají 
zákazníci zájem o modul Smart Shop, který jim dovolí 
vytvořit nový obchodní kanál?
Moduly Smart Shop a Smart Shop+ jsou silnou stránkou 

našeho softwarového ekosystému. Toto řešení je na trhu 

výjimečné a zákazníci je chtějí využívat. Je to nástroj, který 

se dá využít pro schéma obchodu B2B i B2C. Na základě dat 

dodaných zákazníkem se ve Smart editoru vytvoří náhled 

zakázky a u prostorových objektů i 3D model. Prostředí 

je uživatelsky velmi přívětivé, a přestože zadavatel 

objednávky nemusí mít zkušenosti s tiskem, dostává tiskař 

zakázky od koncových uživatelů a malé zakázky od firem 

připravené tak, že je lze efektivně vyrobit. Celkový objem 

zakázek z on-line prostředí mnoho zákazníků překvapil.

Ve kterých segmentech tiskového trhu vidíte největší 
zájem o modul Smart Shop?
Vývoji softwarového ekosystému předcházelo období 

analýzy potřeb tiskařů a hodně rozhovorů. To se dělo 

napříč celým spektrem segmentů, kde Durst svá řešení 

nabízí, takže toto prostředí akcentuje potřeby všech typů 

zákazníků. Právě jeho modularita řeší různé nároky velkých 

a malých firem. Velké nadšení je u zpracovatelů vlnité 

lepenky, ale i výrobců etiket a v oblasti velkoformátových 

grafických tisků. Toto řešení si velmi pochvalují i tiskaři na 

textil. c

Modulární koncepce 
softwarového 
ekosystému Durst

Takto využila modul 
Smart Shop pro 
svůj on-line obchod 
společnost CCL 
Printing Solutions 
GmbH

Soumonou Toko 
přednáší na kongresu 
Obalko 2019

Soumonou Toko vystudoval němčinu, literaturu a turismus 
na univerzitách Calavi v Beninu v západní Africe a následně 

v Padebornu v Německu. Pracoval jako exportní manažer 
a projektový manažer pro společnost Alno AG. Od roku 2019 

působí jako vedoucí projektového managementu
pro E-commerce Durst Software.
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Pojem současný není zcela přesný. Vzhledem k tomu, že 

Michel Caza intenzivně spolupracoval s více než 700 umělci 

a tiskl od roku 1957, lze bez nadsázky říct, že se jeho tiskař-

ský fortel podepsal na množství významných děl výtvarné-

ho umění druhé poloviny minulého století. 

vášEň PRO PROFESIONALITU
Michel Caza je nejenom mistrem svého řemesla, ale také se 

vždy angažoval v oboru. Byl spoluzakladatelem a členem 

představenstva FESPA, je autorem stovek technických 

článků a šesti knih. Podepsal se pod několik významných 

inovací v oblasti sítotisku a za svou práci získal více než 350 

mezinárodních ocenění. Působil jako lektor a jeho kurzy po-

kročilé techniky absolvovaly tisíce studentů po celém světě. 

V počtu ocenění SGIA a FESPA je světovým rekordmanem. 

Jeho jméno se pojí především se serigrafiemi, ale jeho firma 

tiskla i reklamy a prostředky POP/POS pro renomované 

značky. „Přibližně v 80. letech jsem byl rozhodnut, že se 

budu věnovat už jen vzdělávání a kurzům. Přišli však přáte-

lé umělci a chtěli po mně vytisknout serigrafie. Výsledkem 

Morálka 
je klíčová i v umění
Michel Caza je legendou nejenom ve světě sítotisku. Jeho řemeslné mistrovství a technologické znalosti 
pomohly přivést na svět tisíce uměleckých děl – serigrafií mnoha současných umělců včetně těch 
nejznámějších

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

Titulka:
Leonor Fini, originální 

tisk, 52 × 68 cm

Andy Warhol, 
originální tisk, 

138 × 111,5 cm

MEDAIlON 
MICHEL CAzA
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MEDAIlON

MICHEL CAzA

byla investice do dvou nových strojů, a tak jsem od roku 

1954 až do roku 2005 tiskl komerčně. Ke stroji se ale občas 

postavím i teď,“ řekl Michel Caza.

ŽIvOT KONCENTROvANý v KNIzE 
Serigrafie, které v tomto článku vidíte, jsou z výběru mapu-

jícího 55 let profesionální kariéry jednoho z nejznámějších 

sítotiskařů současnosti. Kompletní přehled prací spolu 

se zajímavými vzpomínkami je soustředěný v knize The 

Chameleon of art screen-printing. Při diskusi nad knihou 

a situací na trhu jsme probrali i několik dalších zajímavých 

témat. 

FINE ART TISKy mUSí JEšTě POčKAT
Fine Art Print je souborný název, který se v poslední době 

ustálil pro profesionální tisk fotografií, ilustrací a obrazů. Je 

synonymem nejvyšší kvality digitálního tisku, dlouhodobé 

trvanlivosti a světlostálosti výtisků. Digitální tiskaři by 

přivítali možnost nabídnout umělcům své služby. Zatím 

však o tuto reprodukční technologii trh s uměním příliš 

nejevil zájem. Michel Caza k tomu řekl: „Jsem označován za 

jednoho z ‚otců zakladatelů‘ FESPA, svět se však stále vyvíjí. 

Z federace sítotiskových svazů se stala federace sítotiskařů 

a digitálních tiskařů, takže digitální technologie je přiro-

zenou součástí polygrafie a samozřejmě ji lze využít i při 

reprodukci či přímo k tisku uměleckých děl. Hlavní problém 

je v mentálním přijetí digitálních výtisků a jejich akceptace 

trhem. Největší obavy působí počty možných reprodukcí. 

Zatímco kupříkladu technikou mědirytu lze z jedné formy 

vytvořit pouze omezený počet výtisků, digitální díla se dají 

reprodukovat v nekonečném množství ve stejné kvalitě. 

I u jiných technik je počet originálů stanoven přijatými pra-

vidly. Nedůvěra investorů a sběratelů umění je u digitálních 

děl stále značná. Je to totiž především věc morálky. Vydava-

telé i samotní umělci mohou podlehnout pokušení uvést na 

trh na každém kontinentu „limitovanou a číslovanou“ edici. 

Zároveň je však třeba dodat, že ani serigrafie není záru-

kou dobré investice. Na svých cestách jsem se několikrát 

setkal i v galeriích s nabídkou děl, která měla být od autorů, 

s nimiž jsem spolupracoval, a dokonce byla údajně vytiště-

na mnou samým. Tisky byly označeny razítkem, jaké jsem 

nikdy nepoužíval, ale stály jako skutečné originály. Proto 

opakuji – je to především věc morálky.“

DOBRá RADA NA závěR
Michel dokázal spolupracovat se stovkami umělců, mezi 

kterými bylo množství výrazných až svérázných osobnos-

tí. Zajímalo nás, jestli existuje nějaký recept na úspěšnou 

spolupráci s tak specifickou klientelou. „Těch doporučení 

by mohlo být více, ale zásadně by tiskař neměl posuzovat 

umělcovo dílo. Jeho úkolem je co nejlépe je interpretovat 

a toho jsem se vždy držel,“ doporučuje Caza. c

Gérard Schlosser,  
originální tisk, 
70 × 70 cm

Gérard Schlosser,  
originální tisk, 
70 × 70 cm

Michel Caza se narodil 2. srpna v roce 1935 ve Francii. 
S technologií sítotisku začal pracovat v roce 1954, v roce 1957 

založil svou první firmu a podnikání ukončil v roce 2005. 
Za svou profesionální kariéru spolupracoval s více než 

700 umělci a vytiskl více než milion výtisků. Tisky ze své 
sbírky nabízí na adrese www.cazamichel-artestampes.fr.
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MEDAIlON

MICHEL CAzA

1) Dan Reisinger, originální tisk, 70 × 50 cm • 2) Pierre-Auguste Renoir,  reprodukce, 65 × 50 cm • 3) Vincent van Gogh, reprodukce • 4) Claude Pissaro, originální tisk, 
120 × 80 cm • 5) Peter Fromme-Douglas, originální tisk, 90 × 63 cm • 6) Moebius, originální tisk, 76 × 56 cm • 7) Yaacov Agam, originální serigrafie, 108 × 81 cm

6 7

54

321
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PŘEDSTAvUJEME 
ORIGInáLní VyužITí MATERIáLů PRO DIGITáLní TISk

Cestování v čase nemusí být jenom sci-fi. Díky nadšení Tomáše Hanzlíka se v Olomouci můžete již po 
několik let přesouvat v čase a poslechnout si obnovené premiéry děl starých mistrů nebo světové 
premiéry nových kompozic. A ke scénickému ztvárnění svou trochou přispívá i signmaking.

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

Digitální tisk 
v období baroka

„V naší kostýmové i scénické tvorbě se zásadně snažíme 

recyklovat,“ vysvětluje otec festivalu, hudební skladatel, 

umělecký vedoucí souboru Ensemble Damian a pedagog 

katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci Mgr. Tomáš Hanzlík, PhD. 

Vendula Johnová, která od roku 2000 spolupracuje 

s Ensemble Damian a Tomášem Hanzlíkem na všech 

scénických projektech souboru, s úsměvem dodává: „Po 

první premiéře neobarokní opery Endymio na libreto z roku 

1727, kde jsem byla odpovědná za výpravu, mi řekl tatínek, 

že na scéně viděl vlastně celý náš byt. Byly tam záclony, 

závěsy, nábytek i části důvěrně známého oblečení. Hodně 

času trávím také v obchodech s použitým oblečením.“

DIgITáLNí TISK
„Kulisy jsme zčásti malovali, některé více než 100 let 

staré scény jsme našli na kůru kostela v Jevíčku a dnes 

využíváme i zbytky z výroby společnosti Grapo. Na scéně se 

tak objeví obloha vystřižená z reklamy na pivo, případně se 

využije florální motiv nebo barevná textura na kostýmech,“ 

říká Tomáš Hanzlík.

Při zavádění velkých rolí do tiskárny vzniká plocha, která 

se určitě dá takto využít. Kdo má zkušenosti z digitálního 

tisku, rozezná na rubové straně kulis terčíky z testování 

tiskových hlav. 

„Pro sublimaci často používáme materiály Pongs od 

HSW Signall,“ podotýká Barbora Králíková, jednatelka 

společnosti Grapo, s tím, že je skvělé, že části těchto 

kvalitních matriálů lze zužitkovat i takto.

JE POTřEBA SmEKNOUT
Od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se Ensemble 

Damian zaměřuje téměř výhradně na autentickou 

interpretaci barokní a soudobé hudby. Soubor používá pro 

barokní díla kopie dobových nástrojů. Cílem není historická 

rekonstrukce, ale živá a současná forma, která je dobře 

srozumitelná širokému spektru diváků. V řadě projektů 

soubor kombinuje historické, moderní a netradiční nástroje. 

Provozuje rozebíratelnou divadelní scénu Theatrum 

Schrattenbach a používá rozsáhlý depozitář originálních 

kostýmů. c

1) Kromě starších 
kousků oblečení se na 
scéně uplatní i zbytky 

z reklamní výroby

2) Na zavedení role 
do tiskárny padne 
materiál, který se 

většinou vyhodí. Tento 
však našel využití pro 

barokní sukně.

3) Tyto kulisy jsou 
staré skoro 100 let, pro 

nové inscenace se však 
již budou tisknout

4) Propracovaná gesta 
a  kostýmy bohatých 

tvarů a pestrých barev 
pomáhají vytvořit 

barokní atmosféru

1

2
3

4
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PŘEDSTAvUJEME
DuRST OPEn DAy

Začátkem října jsme navštívili specializovaný seminář na téma potisku vlnité lepenky 
a kartonu ve výrobním závodě společnosti Durst v rakouském Lienzu. Spolu se 
zástupci českých firem se o toto téma zajímali i kolegové z Chorvatska.

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

Zájem výrobců obalů o digitální tiskové workflow 

a technologie silně roste. Základním faktorem, který 

vyvolává poptávku po průmyslových digitálních tiskových 

systémech v obalovém průmyslu, je dramatické snižování 

objemu tiskových zakázek. Silným argumentem je i sílící 

potřeba automatizace výroby napříč průmyslovými 

odvětvími.

Výrobci obalů si uvědomují, že musí najít alternativu 

k analogovým procesům, která bude schopna uspokojit 

potřeby nových zákazníků z řad malých a středních firem. 

Proto tak pozorně naslouchali argumentům a se zájmem 

sledovali ukázky tisků a výrobních možností.

PRůBěH SEmINářE
V rámci úvodní přednášky představil Mathias Krautgasser, 

produktový manažer pro oblast Corrugated Packaging 

& Display Printing, portfolio tiskáren řady Delta k potisku 

vlnité lepenky a vysvětlil, pro jaké roční objemy tisku jsou 

určeny.

Vedoucí democentra Michael Bergmeister objasnil 

účastníkům principy, na kterých funguje softwarový 

ekosystém společnosti Durst. Otázky pak směřovaly 

především k implementaci modulu Smart Shop a ke 

zkušenostem s on-line obchodováním. Po diskusi 

následovala prohlídka výrobního závodu a ukázky tisků 

v democentru. Web-to-print řešení od společnosti Durst 

obsahuje bohatou knihovnu POP displejů, krabic a dalších 

obalů z vlnité lepenky a kartonu. Potištěné vzorky byly 

ihned zpracovány na stolovém plotru Zünd, takže si každý 

host odnesl milý dárek.

POTISK PRImáRNíCH OBALů
Další výhoda, která zástupce českých firem zaujala, je 

certifikace tiskárny Durst Delta 250 WT a jejích inkoustů 

pro potisk primárních obalů na potraviny. Velký potenciál 

se skrývá u lokálních výrobců, kteří si díky digitálnímu 

tisku mohou dovolit obaly na stejné kvalitativní úrovni jako 

globální značky. c

3) Vinaři jsou vděčnou 
klientelou

4) Tiskárny řady 
Delta k potisku vlnité 
lepenky umožňují 
potisk obalů všeho 
druhu

5) Dárek pro 
účastníky semináře

1) Výstupy z Durst 
Detla WT 250 mají 
ofsetovou kvalitu

2) Srovnání různých 
režimů tisku

Ř A DA T I SK Á R E N DU R S T DE LTA

Model Max. rozlišení (dpi) Min. velikost kapky (pl.) Doporučená roční produkce (m2)

Delta 250 1000 10 500 000

Delta WT 250 1000 10 500 000

Delta 2500 Plus 1000 12 1–1,5 mil.

Delta 2500 HS 600 30 1,5–2 mil.

Delta SPC 130 800 14 od 10 mil.

1 2

3

4

5
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PŘEDSTAvUJEME 
GEnERACE y

Je jim 24–38 let, narodili se tedy mezi roky 1981 až 1995 a v roce 2020 budou tvořit více než třetinu světové 
pracovní síly. Říkáme jim mileniálové nebo Generace Y. Pravda je taková, že zaměstnavatelé jim moc 
nerozumějí, ale bez nich to dál nepůjde. Do roku 2025 totiž budou mít na trhu práce rozhodující podíl.

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

Práce s mileniály 

Mezi zaměstnavateli mají mileniálové obecně špatnou 

pověst. Jsou nazýváni línými, narcisistickými, sobeckými 

a povrchními. Život ale plyne podle neměnných principů, 

a tak musíme příslušníky této generace jako zaměstnance 

akceptovat a naučit se využít jejich dovednosti a eliminovat 

jejich nedostatky. Podívejme se na základní rozdíly mezi 

generacemi. Naštěstí máme k dispozici množství dat a kom-

plexních průzkumů. 

Tabulka Rozdíly 
mezi generacemi, 

zdroj: http://
generace.forbes.cz/

tabulka/

Označení generace
(roky narození)

Generace X 
Husákovy děti 

(1965–1980)

Generace Y 
Mileniálové – Havlovy děti 

(1981–1995)

Generace Z 
(1996–2012)

Jací jsou?

Jsou na vrcholu. Zažili 
socialismus i divoké 
devadesátky. Přestali se 
ženit a vdávat.

První globalizovaná 
generace. Jsou on-line. 
Volný pohyb přes hranice 
a svobodu berou jako 
samozřejmost.

On-line generace – dnešní 
teenageři a adolescenti, 
nezažili dobu bez internetu 
nebo smartphonů.

Za co utrácejí peníze?
Před nákupem hledají 
informace, mají rádi 
věrnostní karty.

Vydělávají, aby si mohli 
užívat.

Utrácejí za to, co je v kurzu. 
Běžné nákupy zatím 
obstarávají rodiče.

Životní hodnoty
Finanční zabezpečení 
a klidný život, mít vlastní 
bydlení.

Být šťastný a spokojený, 
užívat si života a mít na to 
dost peněz.

Mít opravdové přátele 
a hodně toho zažít.

Jak udržují vztahy?

Mají Facebook, raději volají, 
než píší – je to rychlejší. 
Vzpomínají na ICQ 
a korespondenční lístky.

Netelefonují. Mají tisíc 
aplikací, různé typy pro 
různé druhy komunikace 
s různými lidmi.

Natáčejí videa na YouTube, 
na sítích mají mezi přáteli 
rodiče, se kterými mají dobré 
vztahy.

Jak pracují?
Nejdřív práce, potom zábava. 
Nevadí jim ráno vstávat ani 
pracovat přesčas.

I práce může být zábava. 
Nechtějí jí ale obětovat 
všechno.

Pracovat teprve budou.

Proč studovali/
studují?

Celý život se učili rusky, ale 
nikdo rusky neumí. Na VŠ 
chodili, protože to bylo lepší 
než jít na vojnu nebo se vdát.

Generace Erasmus. Čím 
dál víc je zajímá, co přesně 
studují.

Generace, která se učí online, 
na dálku, přes YouTube.
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Pět nejvyšších priorit 
při hledání zaměstnání pro mileniály

Peníze 92 %

Jistota 87 %

Dovolená a volno 86 %

Skvělí lidé 80 %

Flexibilní práce 76 %

mOTIvACE
Když se podíváme na životní hodnoty signifikantní pro jed-

notlivé generace, vidíme, že místo pocitu jistoty a hmotného 

zabezpečení je pro mileniály a také příslušníky generace Z 

prioritou zážitek. Některé studie mileniály popisují jako 

generaci, která odmítá dospět. 

Bydlení mileniálové až tak neřeší a spokojí se s nájmem, 

vždyť jsou přece na cestě do Austrálie. Vyrůstali na počíta-

čových hrách, kde lze výsledků dosáhnout rychle. U delších 

časových horizontů již odhodlání pokulhává až mizí. Dopo-

ručuje se proto vytvořit systém hodnocení, který odborníci 

nazývají gamifikací pracovního prostředí. 

Nejsou ochotni pracovat pro zaměstnavatele, rádi by byli 

partnery, kteří s firmou spolupracují na nějakém projektu. 

HSWINFO PROSINEC 2019       19

Práce s mileniály 

Rozdíly mezi 
zmíněnými 
generacemi jsou 
značné, chytrý 
telefon je však  
jako nejčastější 
komunikační 
prostředek společný 
všem

Mileniálové jsou 
ochotni se vzdělávat 
i ve svém volném 
čase

Tabulka
Pět nejvyšších 
priorit při hledání 
zaměstnání pro 
mileniály, zdroj: 
manpower, 2019

Tabulka
Nejatraktivnější 
benefity pro 
mileniály, zdroj: 
paylab data 
research, 2019

Chtějí být šťastní, 
užívat si život a mít 
na to dost peněz

CO JE NA mILENIáLECH DOBRé?
Vědí, že budou pracovat dlouho. Vědí, že jejich šance na lepší 

kariéru znamená stálé zvyšování dovedností a úrovně vzdě-

lání. Do tohoto sebezlepšování jsou ochotni investovat. Až 

polovina z nich je otevřena netradičním formám zaměstná-

ní, jako je částečný úvazek, sezonní zaměstnání, krátkodobé 

angažmá a portfolio několika částečných úvazků či podni-

kání nebo práce na volné noze (zdroj: manpower, 2019). 

Asi třetina z nich jsou vysoce učenliví lidé a až 64 % je 

potenciálně učenlivých (zdroj: manpower, 2019). Tato 

velká masa potenciálních zaměstnanců je ochotna se učit, 

obětovat dalšímu zvyšování kvalifikace čas i vlastní peníze, 

ale mají menší sebedůvěru a méně příležitostí k postupu. 

Péče o lidské zdroje bude v blízké budoucnosti nutností pro 

všechny zaměstnavatele. c

Nejatraktivnější benefity pro mileniály

Flexibilní pracovní doba 50 %

Dovolená navíc 47 %

Práce z domova 44 %

Vzdělávání 29 %

Auto i pro soukromé účely 23 %

Kratší pracovní doba 23 %

Sick Days 21 %

Příspěvek na bydlení 15 %

Nejmodernější technologie i pro 
soukromé účely

13 %

Příspěvek na důchodové spoření 12 %
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PŘEDSTAvUJEME 
PROFESIOnáLní nářADí PRO SIGnMAkERy

yellotools 
výzbroj profesionálních
carwrapperů 

Snad každý profesionální lepič zná produkty německé firmy Yellotools, která vyvíjí a vyrábí široké 
spektrum nářadí a doplňků určených pro lepení samolepicích fólií. Díky dlouholetému zaměření na tuto 
oblast najdete v jejím sortimentu tisíce vysoce specializovaných produktů, které pokrývají neuvěřitelně 
široké spektrum činností. Dva takové produkty vám na následující dvoustraně představíme.

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

Základním nástrojem každého lepiče je plastová stěrka. Pro 

každý tvar, typ práce, typ fólie nebo třeba teplotu aplikace 

se hodí trochu jiná tvrdost. Většina signmakerů vystačí 

s jednou, maximálně dvěma tvrdostmi. To je ovšem škoda, 

protože to nemusí být optimální řešení. Yellotolls proto 

nabízí stěrky celkem sedmi různých tvrdostí. Už to samo 

o sobě je docela hodně a to zdaleka není vše, protože v nabíd-

ce je také deset různých tvarů stěrek. Navíc na každou ze 

stěrek existují také krycí pásky proti poškrábání fólie. To 

už dává dohromady několik set kombinací tvrdostí, tvarů 

a pásek.

JAK SI vyzKOUšET mAXImUm
Vyzkoušet si všech přibližně 400 variant tvrdostí, tvarů 

a materiálů stěrek a ochranných pásek asi nelze. A to nejen 

z hlediska časové náročnosti, ale i kvůli celkové ceně, která 

by byla poměrně značná. Existuje však snadné řešení, 

které nyní najdete v naší nabídce. Jde o kompletní sadu 

stěrek všech tvrdostí a všech typů krycích pásek. Sada 

obsahuje stěrky základní velikosti a tvaru, které se vkládají 

do speciálního držáku. Je tedy možné mít na každé straně 

stěrky odlišnou tvrdost plastu. To usnadňuje testování, ale 

také pomáhá při práci, kdy pro změnu tvrdosti stačí stěrku 

jenom otočit.

KRyCí PáSKy
Ještě nedávno jsem si při polepu aut obaloval stěrku poly-

esterovou textilií a tvrdost řešil počtem použitých vrstev. 

Nyní už si můžu vybrat z několika tlouštěk a povrchů samo-

lepicích pásek – od filcových pro hrubou práci přes (mnou 

velmi oblíbené) SlimSkin, připomínající jelenicovou kůži, až 

po několik variant textilních pásek, které na stěrku rychle 

a jednoduše nalepím. V testovací sadě je najdete všechny.

vHODNý DáREK PRO SIgNmAKERA
Testovací sada je skladem pod názvem YelloTwin sample 

Box za cenu 850 Kč bez DPH. Za dostupnou cenu je možné 

vyzkoušet si celkem 49 možných kombinací stěrky a krycí 

pásky. Tato novinka z naší nabídky může být i hezkým 

námětem na signmakingový dárek… c

Speciální držák umožňuje 
vytvořit si stěrku s různou 
tvrdostí na každé straně.

Kompletní sada 
stěrek všech 

tvrdostí a typů 
krycích pásek

Praktickou funkcí 
je použití dvou 

různých tvrdostí 
plastu na jedné 

stěrce
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Díky vloženým 
magnetům se nástroje 
dobře skladují 
a používají

Náklady na jednoho účastníka jsou u tohoto typu 

školení velmi vysoké, a proto firma Mactac ve spolupráci 

s HSW Signall dotovala více než 70 % nákladů. Zájem byl 

obrovský, a tak jsme v zájmu udržení kvality školení museli 

mnoho zájemců odmítnout. 

Lepilo se novými fóliemi Mactac – řadou barevných litých 

plotrových fólií Mactac ColourWrap a tiskovými litými 

fóliemi Mactac JT 10700 WG-BFG s litou laminací LF 10700 

CG-UV. 

Většinu účastníků tvořili zkušení signmakeři a nás těší, že 

všichni oceňovali chování a kvalitu použitých materiálů. 

Na závěr obou školení jsme zařadili i malou ukázku aplikace 

špičkové krycí fólie Mactac Crystal Protec, která je určena 

k ochraně laku vozů nejnáročnějších klientů. Díky své 

schopnosti samozacelování škrábanců je velmi oblíbená 

například v pouštních zemích, kde laky a běžné fólie 

působením abrazivního písku velmi trpí.

KROmě FóLIí zAUJALO I NářADí
Školitel z nizozemské firmy Wrapit používal mnoho 

zajímavých nástrojů, jež neznalo ani mnoho profesionálů 

z oboru, kteří se školení účastnili. Protože byl o tyto 

Celá sada obsahuje 
osmnáct nástrojů 
a příslušné krycí pásky

Vysoce specializované 
nástroje se však dají 
zakoupit i jednotlivě

V září letošního roku proběhla dvě celodenní školení Carwrappingu. První den byl zaměřený na celopolepy 
barevnou fólií a druhý den jsme věnovali lepení fólií potištěných. Šlo o nový typ velmi individuálně 
a prakticky zaměřeného školení pro malé skupiny osob.

školení Carwrapping 
a nástroje pro dokončování detailů
Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

pomůcky značný zájem, zařadili jsme některé z nich do naší 

nabídky. Šlo zejména o speciální nástroje pro dokončování 

detailů, lepení nepřístupných míst atp. Podobně jako 

u stěrek popisovaných v předchozím článku je vyrábí 

firma Yellotools v mnoha variantách tvrdostí a tvarů. I zde 

je možné koupit jednotlivé díly nebo celou sadu. Každé 

nářadí má v sobě magnet pro snadné odkládání na různé 

magnetické držáky či na karoserie vozů a obvykle má na 

každém konci jiný nástroj.

vySOCE SPECIALIzOvANá výBAvA
Tento typ nástrojů je určený pro opravdu vysoce 

specializované aplikátory k lepení nejnáročnějších 

celopolepů automobilů a 3D tvarů. Cena nástrojů, 

vyvinutých na míru malému okruhu klientů, musí 

odpovídat vynaloženým nákladům, a proto se pohybuje 

poměrně vysoko – za celou sadu osmnácti nástrojů 

a příslušenství je to 5500 Kč + DPH. Pro opravdové 

specialisty je to však cena odpovídající jejich náročné práci. 

A ostatní si vždy mohou objednat samostatně jen některé 

nástroje za ceny od 350 korun za kus. Stačí navštívit naši 

prodejnu a zvolit si ten správný. c

PŘEDSTAvUJEME
yELLOTOOLS
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V posledních měsících se rapidně zvýšila poptávka po materiálech z recyklátu či materiálech, které se dají 
jednoduše recyklovat. Ekologie a trvalá udržitelnost, to jsou v dnešní době snad nejčastěji skloňované 
pojmy. 

David vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz, Jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

A mezi největší nepřítele patří dle ekologických organizací 

a médií samozřejmě plasty. Jenže řešení zdaleka není 

jednoduché. 

JAK TO TEDy vLASTNě JE?
Veškeré plasty jsou samozřejmě pro planetu velkou zátěží, 

ale svět se bez nich v dnešní době prostě neobejde. Jsou 

všude kolem nás a z koloběhu denní spotřeby jednoduše 

vyřadit nejdou. Aby nezatěžovaly životní prostředí, je nutné 

vyrábět je tak, aby se samovolně rozložily nebo aby se daly 

kvalitně recyklovat. 

To první již nějakou dobu probíhá. Řada výrobců začíná 

nebo již začala více využívat materiály na přírodní 

bázi (nejčastěji PLA), které se po čase při správném 

kompostování rozloží. Jenže aby se tyto bio plasty rozložily 

během několika týdnů, musí se kompostovat za určitých 

přesně stanovených podmínek ve speciálním uzavřeném 

kompostéru a tím zatím disponuje málokdo. A tak se běžně 

stává, že je bio plast stejně nakonec vyhozen do běžného 

komunálního odpadu. 

Pokud se to má změnit, bude pravděpodobně nutný zásah 

jednotlivých zemí, které budou výstavbu těchto speciálních 

kompostovacích stanic dotovat. Teprve pak to bude 

skutečně smysluplné řešení. 

A CO RECyKLACE?
Druhý krok, tedy kvalitní recyklace a následné použití, 

probíhá výrazně déle. V podstatě každý plast jde nějak 

druhotně využít, ale recyklace probíhá ve velmi omezené 

míře. Hlavní důvod je prostý, stejně jako všechno ostatní 

v dnešním světě i tuto oblast ovlivňuje v prvé řadě byznys. 

Takže pokud je poptávka, recykluje a druhotně se využije 

kdeco. Pokud však poptávka chybí, dalšího využití se 

dočká pouze zlomek plastů. V současnosti došlo například 

k situaci, kdy hlavní světový odběratel, tedy asijský trh, 

z více různých důvodů výrazně omezil nákup plastového 

recyklátu z ekonomicky vyspělých zemí. A jelikož jsou 

tyto země orientované v podstatě jen na zisk, přesunuly 

svou výrobu z domácí půdy právě hlavně do Asie. Je 

to začarovaný kruh, chybí odbyt na plastový recyklát 

vyprodukovaný ve vyspělých zemích, které ho lokálně 

neumí využít. 

V Evropě samozřejmě existují i společnosti, které vyrábějí 

hlavně z recyklátu, ale jejich výrobky jsou díky složitosti 

výroby většinou dražší než ty konkurenční, vyrobené 

z prvotních plastů. Řešením by samozřejmě byla podpora 

jednotlivých zemí a dotační programy na výrobu 

z plastových recyklátů. 

CO DěLámE my v HSW?
I přes spoustu problémů a negativ věříme, že zaměření na 

recyklované nebo recyklovatelné plasty má smysl, a z toho 

důvodu jsme se rozhodli vytvořit produktovou skupinu 

Ecoline. Jde o řadu deskových materiálů a materiálů pro 

digitální tisk, do níž jsme zařadili takové, jejichž výroba, 

zpracování a následná likvidace nabízejí to nejpřijatelnější 

řešení pro své okolí. 

Naším cílem je, aby se prodeje těchto materiálů neustále 

zvyšovaly a aby se produktová řada nadále rozrůstala. 

To však závisí také na vás, našich zákaznících, nakolik 

chcete ovlivnit budoucnost v nabídce materiálů pro výrobu 

reklamy. 

Ecoline – ve znamení 
ekologie a trvalé 
udržitelnosti 

Zatížení plasty je 
velký celosvětový 

problém, který ani 
snaha o recyklaci 
uspokojivě neřeší. 

To však neznamená, 
že bychom na ni 
měli rezignovat.
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Co vám tedy můžeme nabídnout?

Někde se dají plasty 
nahradit poměrně 
dobře, jinde je to 
složitější. Téměř 
vždy však existuje 
ekologičtější 
alternativa – stačí ji 
jen zvolit…

Vytvořili jsme 

produktovou skupinu 

Ecoline – nabízí 

řadu deskových 

materiálů a materiálů 

pro digitální tisk, 

jejichž výroba, 

zpracování a následná 

likvidace nabízejí 

to nejpřijatelnější 

řešení z hlediska 

udržitelnosti 

a odpovědnosti 

k životnímu prostředí

Samolepicí fólie
 ○ Neschen UVprint PP Easy Dot – polypropylenová samole-

picí fólie s bodovým lepidlem Easy Dot pro snadné lepení. 

Bílé satinové nebo čiré provedení. Potisknutelnost UV.

 ○ Profit PP Ecoline – polypropylenová samolepicí fólie 

s permanentním lepidlem. Dodává se ve třech variantách 

povrchu. Bílá lesklá, bílá matná a čirá lesklá. Potisknutel-

nost UV/L.

 ○ Neschen PP Wall-Grip L-UV – polypropylenová samole-

picí fólie s vysokou lepivostí vhodná jak na stěny, tak i na 

povrchy typu OSB desky, plastové kontejnery apod.

 ○ Neschen Solvoprint Window-Grip – polyesterová fólie se 

speciálním silikonovým lepidlem pro interiérový polep 

výloh a skel. Bílé lesklé nebo čiré provedení. Potisknutel-

nost UV/L/ES/S.

 ○ Mactac JT 5409 RUV – ultračirá polyesterová samolepicí 

fólie pro aplikace na skla. Potisknutelnost UV.

 ○ Mactac JT 5425 PUV – bílá lesklá polyolefinová fólie pro 

interiérové a exteriérové aplikace. Potisknutelnost UV.

Bannery a textilie
 ○ Filmotex Capotoile XGL NV M1 260 g – textilní banner 

ze 100% recyklovaného polyesteru. Potisknutelnost 

UV/L/ES/S. 

Tapety samolepicí i nesamolepicí 
 ○ Neschen Performance Wallpaper – vliesové nesamolepicí 

tapety s jedním hladkým a čtyřmi různými typy struktu-

rovaných povrchů. Potisknutelnost UV/L/ES/S.

 ○ Neschen Wallpaper L-UV – vliesové tapety v jednom 

hladkém a jednom strukturovaném provedení. Dostupné 

jak nesamolepicí, tak i v samolepicí verzi. Potisknutelnost 

UV/L.

Laminovací a antigraffiti fólie 
 ○ Neschen Filmolux 2004 – polypropylenová fólie pro lami-

naci určená pro popisy tabulovými popisovači. 

 ○ Neschen Solvoclear Easy Protect – polypropylenová 

antigraffiti fólie.

 ○ Neschen Filmolux PP Sand – polypropylenová struktu-

rovaná laminovací fólie určená pro laminaci především 

pop-up stěn.

Deskové materiály
 ○ Dispa – prémiový pětivrstvý papírový sendvič s embo-

sovaným jádrem a vnějšími polomatnými papíry pro 

interiérové aplikace. Potisknutelnost UV/L.

 ○ SMART X – bílá deska s jádrem z pěnového polystyrenu 

a povrchem z houževnatého polystyrenu pro interiérové 

a exteriérové aplikace. Potisknutelnost UV/L.

 ○ Iprinto – bílá polypropylenová deska s bublinkovou 

strukturou s dokonale hladkým povrchem pro interiérové 

a exteriérové aplikace. Ideální náhrada za pěněné PVC. 

Potisknutelnost UV/L.

 ○ Biprint – bílá polypropylenová deska s vnitřním žebrová-

ním pro interiérové a exteriérové aplikace. Potisknutel-

nost UV/L.

 ○ Papírová voština – bílá papírová voštinová deska pro 

interiérové aplikace. Potisknutelnost UV/L.

 ○ A-PET – čirá polyesterová deska pro interiérové a exterié-

rové aplikace. Ideální pro rovinné aplikace. Potisknutel-

nost UV/L.

 ○ PET-G – čirá polyesterová deska pro interiérové a exte-

riérové aplikace. Ideální materiál pro tepelné tvarování. 

Potisknutelnost UV/L.

 ○ COPLAST-AS-X – bílá koextrudovaná PVC deska se světle 

šedým jádrem z recyklátu pro interiérové a exteriérové 

aplikace. Potisknutelnost UV/L.

 ○ PP fólie – polypropylenová fólie pro interiérové a exte-

riérové aplikace. Standardně čirá, bílá a černá barva. 

Potisknutelnost UV/L.

 ○ IROPLAST BASIC – převážně bílá deska z houževnatého 

polystyrenu (HIPS) se světle šedým jádrem z recyklátu 

pro interiérové aplikace. Potisknutelnost UV/L.

 ○ POLYCRAFT – bílá deska z pěněného polypropylenu s pří-

davkem recyklátu pro interiérové a exteriérové aplikace. 

Potisknutelnost UV/L.

 ○ Green Cast – čirá nebo barevná akrylátová deska 

z recyklátu pro interiérové a exteriérové aplikace. Potisk-

nutelnost UV/L. c
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Veletrh PRINTING United, který se uskutečnil 23.–25. října 2019 v texaském Dallasu, se stal místem 
světové premiéry nové generace ONYX Hub 2.0. Nyní je tedy k dispozici vylepšený nástroj pro sběr 
důležitých dat.

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

ONYX Hub byl uveden na trh v roce 2017 jako první řešení, 

které spojovalo aktuální i časosběrné informace pro mana-

žerské rozhodování v ekonomické i výrobní oblasti velko-

formátového digitálního tisku. Tyto informace o spotřebě 

inkoustu, využitelnosti médii a skutečných nákladech na 

jednotlivé zakázky má odpovědný manažer pomocí webové-

ho prohlížeče kdykoli k dispozici v přehledných tabulkách 

a grafech.

CO JE NOvé?
ONYX Hub 2.0 zavádí nové zabezpečené šifrování serveru 

a aktivní ovládací prvky správy uživatelů, které chrání 

citlivá data z vlastní produkce a zabezpečuje i informace 

o zákaznících.

ONYX Hub 2.0 také představuje lepší způsob správy odesí-

lání úloh od předtisku do výroby, což šetří drahocenný čas 

a zvyšuje efektivitu provozu. Ve spojení s nově navrženým 

responzivním rozhraním, které se automaticky optimalizu-

Onyx Hub 2.0

je pro jakékoli zařízení, pomáhá tento nástroj snadno přistu-

povat k datům o produkci tisku také z mobilních zařízení, 

jako jsou tablety či chytré telefony.

„Moderní tiskárny potřebují snadno použitelné nástroje, 

které manažerům poskytnou provozní data v reálném čase, 

aby lépe porozuměli skutečným nákladům na tisk,“ řekl 

Bryan Manwaring, marketingový ředitel společnosti Onyx 

Graphics. „S novou verzí nástroje Onyx Hub 2.0 přichází 

i vyšší úroveň zabezpečení ochrany dat. To je pro majitele 

podniků zásadní moment, aby se s novými technologiemi 

cítili komfortně a neváhali je využívat,“ dodal.

DOSTUPNOST
Nástroj ONYX Hub 2.0 bude k dispozici koncem letošního 

roku pro všechny uživatele programu Onyx Thrive, kteří 

mají ke svému produktu zakoupenou nejvyšší verzi servisní 

smlouvy společnosti Onyx Graphics – produkt ONYX 

Advantage Gold, jenž také poskytuje bezplatný přístup 

k aktualizacím produktu a ovladačům zařízení. c

SOFTWARE 
Onyx

Stánek společnosti 
Onyx Graphics na 

veletrhu PRINTING 
United

Díky nástroji 
ONYX Hub 2.0 

získáte okamžitý 
přehled o svém 

provozu odkudkoli 
s vysokou úrovní 

zabezpečení

ONYX Hub vám 
umožní být 

neustále v obraze, 
ať už používáte 

notebook, tablet, 
nebo telefon
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TRENDY 
AuTOMATIzACE

Expozice společnosti Zünd na veletrhu FachPack 2019 přinesla odpovědi na mnoho otázek současného 
průmyslu. Ten obalový má stejné požadavky jako svět stojící na prahu čtvrté průmyslové revoluce.

Automatizace a robotizace
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

„Jsme na tomto veletrhu již popáté a stále víc nám dává 

smysl tu vystavovat,“ řekl Daniel Bischof, který je ve 

společnosti Zünd odpovědný za vztahy s médii. „Poptávka 

po našich modulárních systémech roste v mnoha 

průmyslových odvětvích. Museli jsme investovat do 

rozšíření našeho sídla, kde navyšujeme výrobní kapacity 

a vytváříme více prostoru pro vývojové oddělení. Přízemí 

bude využito pro školicí a konferenční místnosti, kde 

můžeme se zákazníky dopodrobna vyřešit jejich potřeby.“

ŽáDá SE FLEXIBILITA
Digitální výroba má ve srovnání s analogovou 

nesrovnatelně rychlejší schopnost reagovat a flexibilně 

měnit nastavení. Obalový průmysl není v tomto ohledu 

žádnou výjimkou. Digitální linky doplňují analogové 

provozy a specializované firmy na zpracování vlnité 

lepenky a kartonu požadují stále větší kapacitu.

SPRávNé míSTO
Expozice kromě ukázek zpracování složitých obalů 

a schopnosti opracovat komplikované tvary z pěnových 

materiálů akcentovala automatický systém podávání 

a  odebírání velkých archů Board Handling System BHS 150. 

„Norimberk je pro lidi z České republiky snadno dostupný,“ 

řekl David Hlaváč, konzultant naší společnosti pro 

průmyslové aplikace digitálního tisku a finishingu. 

Dodal, že hodně firem z prostředí obalového průmyslu 

a zpracování kartonáže se přišlo podívat na možná 

řešení v oblasti automatizace a robotizace. Ve využití 

manipulačních kooperativních robotů, jak konstatoval, je 

Zünd hodně daleko a může poskytnout mnoho referencí. 

„Jednání, která tady na veletrhu proběhla, můžu označit 

za velice perspektivní. HSW Signall spolupracuje i se 

společností Durst, která má skvělá řešení pro potisk vlnité 

lepenky. Jsem velmi rád, že stojíme jako poradce u několika 

zajímavých průmyslových projektů v obalovém průmyslu,“ 

uzavřel David Hlaváč. c

Systém BHS 150 
umožní bez zásahu 
operátora zpracovat 
stoh archů vlnité 
lepenky a kartonu 
až do výšky 1,5 m

Daniel Bischof (Zünd) 
a David Hlaváč (HSW 
Signall)

Robotizace je 
stále aktuálnější 
i v polygrafii

Poptávka po modulárních 
systémech Zünd roste 
v mnoha průmyslových 
odvětvích.
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PŘEDSTAvUJEME 
kOuPELny

procházet více než patnáct hal a vidět pouze tyto odstíny 

je pro mě jako kreativního člověka dost náročné. Letošní 

veletrh Cersaie mě však překvapil. 

Trendové koupelny 
& digitální tisk

Pravidelně jezdím na zahraniční veletrhy, kde se dá velmi dobře pozorovat vývoj v oblasti interiérového 
designu. Implementace digitálního tisku do tohoto specifického segmentu je zřejmá již řadu let.

Tento trend je vidět zejména v sortimentu tapet a látek. 

To pozoruji hlavně na veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu 

nad Mohanem. Digitálně se tiskne však i na sklo a deskový 

materiál. Výrobky s touto technologií jsou stále více k vidění 

například i na Salone del Mobile – největším veletrhu inte-

riérového designu, konaném každoročně v dubnu v italském 

Miláně. Například letos zde představil přední výrobce ná-

bytku značka Lago speciální kolekci XGlass Home Couture.

KOUPELNy
Koncem září navštěvuji pravidelně veletrh koupelnového 

vybavení Cersaie, který se koná v Boloni. Ten se zaměřuje 

hlavně na keramické obklady, dlažbu a sanitu. Loni byla na-

bídka dekorů a barev maximálně nudná a ponurá. Všechny 

kolekce napříč výrobci se nesly v šedé, černé, případně béžo-

vé barevnosti. Letos jsem tam jela dost skeptická, protože 

Iva Bastlová | interiérová designérka | iva@loxo.cz

1) Voděodolná 
tapeta italské firmy 

Glamora

2) S digitálním tiskem 
dostává kreativita 
spoustu prostoru

3) Někdy stačí detail

1

2

3



HSWINFO PROSINEC 2019       27
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kOuPELny A DIGITáLní TISk 

a nápadité grafiky. Společností, jež tyto materiály nabízejí, je 

stále více a zájem o ně v zahraničí významně roste. 

Stále více výrobců nabízí individuální přístup a tisk „vlast-

ního“ motivu na keramiku. Nejde však o „jakýkoli“ motiv, ale 

o design, který je pečlivě vybraný z jejich speciální nabídky 

a rozměrově upravený přímo do konkrétního prostoru. 

Většinou jde o kolekce s kolážemi, s geometrickými motivy 

v různých odstínech, přírodní motivy nebo motivy z umě-

leckých děl. Takové koupelny mají šmrnc, ducha a origina-

litu. Jsou určeny přímo pro konkrétního klienta a navazují 

na celý interiér. Takovým koupelnám fandím, stejně jako 

aplikaci digitálního tisku do celého interiéru. c

DŽUNgLE JE HIT
Béžové a šedé obklady sice nezmizely (to by ani nebylo 

dobře), ale přibyla řada zajímavostí. Velkým překvapením 

bylo zařazení motivů džungle, tedy velkých listů, zvířat, 

a hlavně ptactva, které jsem objevila u velkého počtu vy-

stavovatelů. Ptáci dominovali veletrhu Heimtextil a nyní se 

přesunuli z textilu a tapet na keramiku! Zda je volba dobrá, 

či nikoli, závisí hlavně na reakci trhu. U nás možná zaujmou 

zákazníky více motivy květin a listů, které byly k vidění 

v různých velikostech, v různé barevnosti i provedení. 

TAPETy DO KOUPELEN
V koupelnách se zase stále více rozmáhá použití speciál-

ních voděodolných tapet, na kterých jsou velmi rafinované 

4) Individuální design 
koupelny s voděodolnou 
tapetou

5) Co může být 
vhodnější pro elegantní 
výzdobu restaurace 
Marco Polo než 
keramický obklad 
s motivy vzácných 
čínských váz? 

6) Ani kombinace šedé 
a béžové nemusí být 
nudná

7) Florální motivy 
mohou mít i podobu 
vintage stylu

8) Příroda se tlačí i do 
interiéru

9) Motivy džungle 
by mohly zaujmout 
zákazníky i u nás

4

5

6

7

8

9
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Společnost Durst je světovým lídrem také 
v oblasti digitálního potisku keramických 
obkladů. Na veletrhu Cersaie 2019 se o tom 
mohli přesvědčit obchodníci, architekti 
i spotřebitelé.

Perfektní aplikace hladké i strukturované 

glazury na digitálně potištěné keramické 

obklady si mohla odborná veřejnost prohléd-

nout a samozřejmě i osahat.

Veletrh Cersaie, zaměřený na svět koupelen, 

se konal koncem září v italské Boloni.

Značka Durst způsobila ve světě výroby kera-

mických obkladů v roce 2004 revoluci uvede-

ním jednoprůchodových digitálních tiskáren. 

Možnost synchronizované aplikace hladké 

i strukturované glazury hodnotí odborníci 

jako krok stejně revoluční.

Patentovaná technologie hlavy Durst 

Rockjet ™ byla vyvinuta tak, aby vyhovovala 

vlastnostem keramických glazur. Technolo-

gie Durst FREE D zaručuje vysoké rozlišení 

a umožňuje digitální reprodukci struktur tak, 

aby dokonale doplňovaly grafiku.

Příkladem může být stále oblíbený dekor dře-

va nebo haptické zvýraznění jenom některých 

prvků z motivu.

Přední italský výrobce keramických obkladů 

společnost Ceramiche Piemme tuto technolo-

gii využívá a jejími možnostmi se oprávněně 

pochlubila. c

Revoluční glazury

Rostoucí poptávka si od společnosti Zünd 
vyžádala investici do rozšíření jejího sídla 
ve švýcarském městě Altstätten. Kromě 
větší výrobní plochy se firma připravuje i na 
více návštěv.

Zünd v první fázi investuje do rozšíření budo-

vy. Třípodlažní nové křídlo poskytne prostor 

pro služby zákazníkům a oddělení R&D. 

Přízemí bude využito pro školicí a konferen-

ční místnosti a budou tam také kavárny pro 

zaměstnance a návštěvníky. 

Exteriér budovy i terénní úpravy budou 

„zelené“ s povrchy, které absorbují vodu. Plány 

přírodního krajinářství jsou logickým pokra-

čováním dlouhodobé filozofie společnosti. 

Souběžně se zahájením první fáze výstavby 

probíhá také plánování nové budovy pro 

montáž a logistiku. Ambiciózní časový rozvrh 

tohoto projektu má za cíl přesunout se do 

nového závodu v roce 2022. Důvody velkých 

požadavků na prostor vyplývají ze způso-

bu, jakým se vyvíjí poptávka po digitálních 

systémech pro finishing v různých průmys-

lových odvětvích. „Na začátku výroby zabíral 

průměrný stroj o něco více než jeden metr 

čtvereční. Dnes je průměrná velikost mnohem 

větší, s trendem dalšího nárůstu pracovní plo-

chy strojů,“ vysvětluje Oliver Zünd, generální 

ředitel této rodinné společnosti. „To ovlivňuje 

prostorové požadavky napříč všemi divizemi,“ 

dodává. c

zünd 
rozšiřuje své sídlo

Na veletrhu InPrint jste mohli vidět tiskár-
nu Signracer 1610 s novým označením HB. 
Tato zkratka vychází ze slov High Bridge a 
označuje model s konstrukční úpravou pro 
průmyslové využití.

Zvýšený můstek umožňuje potiskovat mno-

hem vyšší materiály než standardní tiskárny 

této řady. Nový Signracer 1610 HB může celý 

můstek s vozíkem tiskové hlavy vysunout do 

vyšší pozice. Výška se rychle nastavuje pomo-

cí dotykového ovládacího panelu. Standardní 

tiskárna dokáže pracovat s můstkem ve výšce 

pět nebo deset centimetrů. Model HB přidává 

další kroky – 15, 20 a 25 cm. To umožňuje poho-

dlně potiskovat nábytek, dřevo i krabice se 

zabaleným zbožím. Právě poslední zmiňova-

nou funkci využívá již několik výrobců obuvi 

pro customizaci. c

Signracer pro 
průmyslové aplikace



Asociace SGIA udělila prestižní ocenění Pro-
dukt roku 2019 dvěma tiskárnám společnosti 
Durst. První oceněnou je Durst Delta SPC 
130 jako nejlepší single pass tiskárna. Druhé 
prvenství v kategorii nová RTR/Hybrid/
Flatbed technologie patří tiskárně Delta 
WT 250.

U stroje Delta SPC 130 ocenila porota dobře 

navrženou mechanickou konstrukci se snad-

no přístupnými vybranými komponenty, což 

zaručuje trvalý vysoký výkon a spolehlivost. 

Jde o tiskový systém, který nabízí bezkonku-

renční univerzálnost, má nízké požadavky na 

údržbu a je spolehlivý i v nepřetržitém provo-

zu. Doporučuje se do podniků s produkcí nad 

10 milionů m2 vlnité lepenky a kartonu ročně.

Tiskárna Delta WT 250 oslovila porotu 

schopností automatického provozu a výstupy 

na mimořádné kvalitativní úrovni. Využití 

inkoustů na vodní bázi, certifikace pro potisk 

primárních obalů na potraviny a kvalita 

srovnatelná s ofsetem byly rovněž důležitými 

faktory pro rozhodnutí porotců. c
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Durst má dva 
produkty roku 2019

Precizní zpracování 
vlnité lepenky

Zünd uvedením nového nástroje Press 
Cutting Tool – PCT dále rozšiřuje svou již 
tak rozsáhlou paletu dostupných nástrojů 
pro zpracování vlnité lepenky. Tento nový 
řezací nástroj zvyšuje jak výkon, tak kvalitu 
řezu. 

Na rozdíl od oscilačního nástroje nabízí 

PCT mnohem větší stabilitu. To umožňuje 

jak rychlejší zpracování, tak čisté a přesně 

oříznuté hrany.

Pro dosažení tohoto výkonu je PCT vybaven 

konvexní kluznou patkou, která stlačuje 

materiál během procesu řezání, což vytváří 

polštářkový efekt podél řezných linií. Výsled-

ná kvalita hran se rovná kvalitě konvenčního 

výseku.

Nastavovací kroužek pak řídí hloubku pokle-

su kluzné patky a sílu komprese. Nástroj je 

vhodný pro vlnitou lepenku do maximální 

tloušťky sedm milimetrů, aniž by došlo k roz-

tržení nebo proražení krycího kartonu. PCT 

je také schopen bezchybně řezat velmi jemné 

detaily, včetně poloměrů tři milimetry a více. 

Uplatní se při zpracování jakýchkoli produktů 

z vlnité lepenky, kde jsou žádoucí bezchybné 

hrany, jako jsou vysoce kvalitní obaly pro 

spotřební zboží a POP displeje. c

Akciová společnost Grund a její designové 
koupelnové předložky a další doplňky 
jsou vynikajícím reprezentantem českého 
textilního průmyslu. Značku Grund znají 
uživatelé z několika kontinentů.

Tuto fotografii nám poslal výrobní ředitel 

společnosti Martin Zárečný. Je na něm stolo-

vý plotr Zünd, na kterém se právě formátují 

koberce z kolekce Mandaly. Napsal našemu 

kolegovi Davidu Hlaváčovi tato milá slova: 

„Ahoj Davide, tohle mě nedávno zaujalo, když 

jsem šel kolem plotru. Tak ti posílám fotku, 

abys věděl, jaké krásné věci se řežou vaším 

plotrem.“

Máme z toho taky radost. Pokud chcete, po-

dívejte se na stránky www.grund.cz. Najdete 

tam spoustu inspirace a třeba si rovnou vy-

berete předložku, která vás osloví a nabije váš 

domov pozitivní energií. Na obrázku vidíte 

mandaly Poznání, Tichá zář a Síla okamžiku. c

krásná reference
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Hybridní latexové tiskárny pro všechny aplikace

HP Latex R2000/1000
Jediné řešení umožňující potisk deskových i rolových materiálů 
jedním strojem a jedním inkoustem bez jakýchkoli kompromisů.

 univerzální pružné inkousty vhodné pro pevné i flexibilní aplikace

 vynikající sytost a žádné žloutnutí bílé barvy ani v exteriéru

 mnohem lepší mechanická odolnost tisku pro použití bez laminace

 tenká vrstva inkoustu zachovávající strukturu tiskového média 

 snadná laminace bez rušivých stop běžných u UV tisků 

 okamžité vytvrzení inkoustu a možnost dalšího zpracování bezprostředně po tisku

 špičková kvalita tisku v rozlišení 1200 dpi

 vysoká produktivita a rychlost tisku

 ekologický provoz, žádné emise ozonu nebo zápach, zdravé a příjemné pracovní prostředí

 jedinečné plnění nejpřísnějších certifikací tisků pro náročné, rizikové a citlivé aplikace

 tapety a dekorace do škol, jídelen, restaurací, zdravotních a wellnes zařízení, hotelů atp.

...víme jak


