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ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

HP LATEX R2000 | LAMINÁTORY NESCHEN | POLI-TAPE NAŽEHLOVAČKY | NOVÉ DESKY |  ONYX COLORCHECK



 extrudované tabule z polymetylmetakrylátu (PMMA)  vynikající optické vlastnosti  odolné proti UV záření 

a povětrnostním vlivům  vhodné pro přímý styk s potravinami  snadné formátování – řezání na pile, laseru, CNC 

 další zpracování – potisk, tvarování za tepla, lepení, leštění  výroba světelných reklam, reklamních stojánků, 

dekorací, krytů strojů a j iných zařízení  standardní sortiment – čiré, opálové, bílé a černé desky

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

Akrylátové desky Altuglas XT
nově v nabídce HSW Signall

...víme jak
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Nedávno jsem absolvoval bouřlivou debatu na téma rozli-

šení tiskáren. Z ní jsem nabyl dojmu, že se dnes stále více 

soustředíme na detaily a méně se zabýváme skutečnou 

podstatou věci. 

Je to již pár let, kdy mě bývalý kolega a fotograf v jedné 

osobě oslovil s prosbou o pomoc při přípravě výstavy 

velkoformátových portrétních fotografií ze svých cest. Sám 

vlastnil kvalitní dvanáctibarevnou pigmentovou fototis-

kárnu s rozlišením 2400 dpi, takže po mně chtěl jen pomoc 

s laminací fotografií a jejich nakašírováním na samolepicí 

Kapu. Tisky si plánoval udělat sám na drahý fotopapír. Ze-

ptal jsem se, proč to nevytiskne celé na obyčejnou samolep-

ku na latexu, že to bude rychlejší a ušetří za papír, inkousty 

i samolepicí desky. Odpověděl – zcela logicky – něco v tom 

smyslu, že přece není možné, aby obyčejný latex splnil jeho 

vysoké nároky na kvalitu tisku. Přesto jsem mu navrhl malý 

srovnávací test. Na obou tiskárnách jsme vytiskli vzorek 

ve skutečné velikosti, zalaminovali ho a požádali všechny, 

kdo byli v dané chvíli ve firmě, aby řekli, která fotografie jim 

připadá lepší. Výsledek byl překvapivý – přibližně 50 na 50. 

Obrazy sice byly téměř identické, ale přece jen občas někdo 

na rozdíly poukázal. Většinou se však nemohl rozhodnout, 

která z verzí se mu líbí víc… Ještě jsme si však všimli jedné 

věci. Lidé ze skupiny, která preferovala obyčejnou latexovou 

tiskárnu s rozlišením 600 dpi, se dívali především na fo-

tografii, na daný motiv, popisovali své pocity a umělecký 

zážitek. Zato část lidí z druhé poloviny, která si vybrala tisk 

s rozlišením 2400 dpi, se na celou fotku ani pořádně nepodí-

vala, jen zkoumala její detaily. I pro kolegu, který je náturou 

víc technický perfekcionalista než fotograf, je pochopitelně 

podstatou výstavy fotografií jejich umělecký dojem. Nako-

nec jsme tiskli na latexu se čtvrtinovými náklady na mate-

riál i na čas výroby. 

A tak vám přeji úspěšné odhalování podstaty věcí, i když je 

občas skrytá a nejednoznačná. 

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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pŘedSTAvujeme 
vELETRH fESpA

Berlínský medvěd 

v designu MACtac

Stolní plotr Zünd byl 

i na stánku Canon

Zázraky s tapetami 

na stánku Neschen

Latexový flatbed 

znamená nové možnosti 

v interiérových 

dekoracích

Veletrh FESPA byl lokalizován tak, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce 

návštěvníků ze střední a východní Evropy. Tento cíl se organizátorům podařilo 

naplnit. Letošní veletrh byl rekordní – prošlo jím 20 442 návštěvníků, z nichž dvě 

třetiny strávily na výstavišti více než jeden den.

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

Rekordní byl i počet 142 zemí, ze kterých návštěvníci přjeli. 

Nejvíce jich pochopitelně bylo z Německa (26 %), následo-

vala Velká Británie, Polsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, 

Francie, Česká republika, Švýcarsko, Belgie a Švédsko. 

O nárůst počtu českých návštěvníků jsme se postarali i my 

s naším autobusovým zájezdem.

BEz STAROSTí
Chceme poděkovat všem, kdo se s námi na tuto cestu vydali. 

Společně jsme prožili den nabitý zajímavými informacemi 

a doufáme, že návštěva veletrhu byla pro všechny přínosná.

MěSTEčKO SOuHLASOv
Zastávka na stánku společnosti HP nás uvedla do světa la-

texového tisku. Doslova latexový boom mohli vidět všichni 

účastníci speciální prezentace, která proběhla na stánku HP 

příznačně nazvaném YESVILLE, volně přeloženo městečko 

Souhlasov. Logika názvu stánku byla zřejmá – latexem nyní 

potisknete cokoli a na jakékoli zadání můžete říci ano, což 

bylo přímo na místě prezentováno na všech možných a čas-

to i nemožných (rozuměj hodně překvapivých) aplikacích.  

Nejdůležitějším exponátem veletrhu byla určitě tiskárna HP 

Latex R 2000, o níž podrobně informujeme na stranách 6 a 7.

züND BYL PRAKTICKY všuDE
Kromě stánku společnosti Zünd, kde bylo v činnosti několik 

stolních plotrů plnících různé úkoly při formátování 

naročných materiálů, byl letošní veletrh ukázkou snadné 

integrace těchto strojů do linek s různými tiskovými tech-

nologiemi. 

Stolní plotr Zůnd S3 M-800 zpracovával tisky z úžasné nové 

tiskárny HP Latex R2000. Dále pak byl součástí expozice 

společností Kornit a Dover Digital Printing. Nechyběl ani 

v hale 5.2, která byla zaměřena na trendy ve zpracovávání 

obalů.

NESCHEN 
Nejnovější materiály, ukázky aplikací v reálném prostředí 

a celou rodinu laminátorů jsme viděli na stánku společnosti 

Neschen. Stánek byl prostorově velkorysý a plný užitečných 

nápadů.

TěšíME SE NA PříšTě
Věříme, že se akce  osvědčila nejen z našeho pohledu a že se 

k podobným zájezdům, ať už na veletrhy, či k našim doda-

vatelům příště opět připojí řada zájemců o aktuální trendy 

v našem oboru. c

fESpA 2018
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Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Celá řada laminátorů Neschen pochází z Čes-

ké republiky, kde se nejen navrhují, ale také 

vyrábějí. Slovo vyrábějí však neplatí jen pro 

kompletaci stroje z čínských dílů, jak to často 

bývá, ale týká se i většiny používaných sou-

částek. Ve strojích tak najdete nejen českou 

elektroniku nebo přesně obráběné válce, ale 

také české CNC obráběné panely a ostatní ko-

vové součástky. Český výrobce disponuje také 

třemi 3D digitálními tiskárnami, na kterých 

vzniká mnoho složitějších plastových částí. Je 

jasné, že taková výroba přináší mnoho výhod, 

počínaje vysokou spolehlivostí a konče snad-

ným servisem a dostupností všech dílů.

NOvINKA v šířCE 65 CM
Určení vhodného nasazení nejnovějšího 

modelu Neschen Photolam 650 lze vyčíst již 

z jeho názvu. Jde o laminátor o šířce válců 

65 cm, který je primárně určen pro profesio-

nální i amatérské fotografy, kteří potřebují 

kvalitně laminovat fotografie ze své 60 cm 

široké tiskárny a potom je také kašírovat 

na desky. Jeho služby však využijí i další uži-

vatelé 60cm tiskáren, jako jsou školy, architek-

tonické kanceláře, cestovní kanceláře, galerie 

atp. Ti ocení robustní laminátor vyšší třídy, 

než jsou stroje čínské provenience převládající 

v této kategorii.

PřEHLED LAMINáTORů NESCHEN
PhotoLam 650 (1) – pro kvalitní laminaci 

60 cm širokých výtisků

Další přírůstek 
do řady laminátorů Neschen 

Funkce: laminace s teplotou do 70 °C, nanáše-

ní oboustranné fólie, kašírování na desky

Určení: fotografové, architekti, školy, cestovní 

kanceláře, galerie

EcoLam 1650 – základní mechanický model se 

165cm válci velkého průměru

Funkce: laminace, nanášení oboustranné 

fólie, kašírování na desky

Určení: menší firmy, dobře vybavené grafické 

školy, významné galerie

ColdLam 1650 (2) – plně vybavený pneumatic-

ký model (nejprodávanější typ)

Funkce: laminace s teplotou do 70 °C, roll-to-

Neschen je v současnosti asi nejrychleji rostoucí značka laminátorů. Velmi úspěšnou řadu zahájil 

vylepšený profesionální pneumatický laminátor Flexilam S165, který se nyní prodává pod názvem 

Neschen Coldlam 1650. Poslední model přibyl v červenci 2018 a tentokrát je zaměřený na malé 

fotografické a tiskařské firmy, využívající tiskárny s šířkou 60 cm. Aktuální portfolio tak čítá celkem 

pět základních modelů v různých specifikacích.

-roll, kašírování, odměřování materiálu

Určení: firmy s požadavkem na špičkový pro-

dukční laminátor se snadnou obsluhou

HotLam 1650 – vysoce nadstandardní pneu-

matický model s plným vyhříváním

Funkce: laminace do 160 °C, roll-to-roll, kašíro-

vání, odměřování materiálu a další přídavné 

funkce

Určení: firmy s požadavkem na špičkový, 

vysoce produkční horký laminátor 

HotLam 1650 DoubleH (3) – speciální model se 

čtyřmi válci pro náročné nasazení a průmys-

lové aplikace

Funkce: laminace s teplotou do 160 °C, roll-to-

-roll, kašírování, mnoho speciálních funkcí

Určení: velké firmy s požadavkem na ma-

ximální produktivitu, okamžitý přechod ze 

studené na horkou laminaci a různé speciální 

aplikace  

Více informací žádejte na e-mailu jan.bejcek@

hsw.cz. c

pŘedSTAvujeme

LAmINáTORy NEScHEN

1

3

2
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pŘedSTAvujeme 
pREzENTAcE DuRST

Software Durst 

Analytics nabízí 

preventivní 

servis a údržbu 

prostřednictvím 

vzdáleného 

sledování 

nejdůležitějších 

parametrů stroje

Zákazníci měli 

možnost poznat 

nejnovější 

technologie a také  

myšlení společnosti 

Durst

Durst Tech Days
Společnost Durst letos přistoupila k novému formátu prezentace. V termínu 18.–19. května 2018 připravila 

v sídle společnosti v Brixenu v Itálii a ve výrobním závodě v Lienzu v Rakousku akci Durst Tech Days.

Program Durst Tech Days v Brixenu se soustředil na tiskové 

systémy, software a preventivní údržbu. V Lienzu pak měli 

hosté možnost podrobně se seznámit s tiskárnami Durst 

P5 a flatbedy řady Durst Water Technology. Customizova-

né prezentace se konaly během obou dnů. Návštěvníci se 

kupříkladu dozvěděli, že prodeje nové oceněné technologie, 

platformy P5, jsou tak úspěšné, že dodací lhůty jsou nyní až 

10 týdnů.

ÚSPěCHY PLATFORMY P5
Po úspěšném terénním testu tiskárnny Durst P5 v provozu 

španělské společnosti Panorama, v jehož rámci bylo jenom 

v prvním měsíci vytištěno 24 000 m2, získala společnost 

Durst další cenné body.

Odborná komise složená ze zástupců evropských odbor-

ných časopisů udělila tiskárně Durst P5 ocenění EDP 

Awards a titul Nejlepší flatbed / hybridní tiskárna s výko-

nem nad 250 m²/hod.

BYLO číM SE CHLuBIT
Na Durst Tech Days měly premiéru tiskárny řady Rho v šíř-

ce tři a pět metrů s technologií UV LED spolu s novými UV 

LED inkousty. Předveden byl stroj UV LED Durst Rho 512R. 

Tiskárna Rhotex 325 byla představena jako průmyslové 

řešení pro oblast soft signage a potisk transferového papíru 

sublimačními inkousty. Její výkon byl nyní zvýšen o 40 %.

Nejnovější software Durst Analytics nabízí preventivní 

servis a údržbu prostřednictvím vzdáleného sledování 

nejdůležitějších parametrů stroje.

Výsledky prodeje dokázaly, že u tiskáren s technologií Durst 

Water Technology se podařilo přesvědčit trh o přednostech 

ekologické cesty a kvalitách tohoto řešení. Představeny byly 

důležité inovace  tiskárny Durst WT 250, která nyní dosahu-

je průmyslové produkce.

Společnost dále potvrdila, že na příštím veletrhu SGIA před-

vede nové členy rodiny tiskáren generace P5.

zAJíMAvý MODEL FINANCOváNí
Asi nejdůležitejší bylo pro poskytovatele tiskových služeb 

představení programu, jenž zvýší dostupnost strojů Durst. 

Myšlenka společnosti Durst spočívá v možnosti snížit 

vysoké počáteční investice pronájmem tiskáren na jeden až 

čtyři roky. Po skončení nájmu by byla tiskárna odkoupena. 

Pro firmy, které se kvalifikují do tohoto programu, budou 

tiskárny udržovány v nejlepší kondici prostřednictvím plné 

servisní smlouvy.

TvOřME A MYSLEME SPOLu
„Durst Tech Days vznikly proto, aby našim zákazníkům 

poskytly exkluzivní náhled na naše nejnovější technologie 

a umožnily jim poznat naše myšlení. Představené inovace 

jsou navrženy tak, aby odpovídaly každodenním potřebám 

v oblasti výroby, splňovaly stále se měnící požadavky trhu 

a podporovaly nákladově i procesně efektivní a optimální 

provoz,“ uvedl Christoph Gamper, generální ředitel společ-

nosti Durst. c

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



pŘedSTAvujeme
víTězOvé EDp AWARDS v pORTfOLIu HSW

HSW nabízí tři 
nejlepší produkty 
na světě
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Nejlepší flatbed/hybrid s výkonem nad 250 m2/hod. 

Durst Tech Days

Vždy s napětím očekáváme, jak dopadne vyhlášení EDP Awards. Letos toto 

prestižní ocenění ziskaly tři produkty, které najdete v naší nabídce.

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

Evropská asociace digitálního tisku (Eu-

ropean Digital Print Association) sdružuje 

v současnosti čtyřicet odborných časopisů 

zaměřených na digitální tisk. Tyto tituly 

vycházejí ve 27 zemích Evropy a pokrývají 

více než půl milionu čtenářů z řad odborné 

veřejnosti. Odborná komise každý rok vybírá 

nejlepší výrobky v různých kategoriích. 

ONYX 18
Tento produkt byl zvolen jako nejlepší soft-

ware pro správu barev. Nová verze obsahuje 

nástroje, které pomáhají definovat barvy, 

udržet jejich konzistenci a zajistit soulad 

s normami, jako jsou G7 a FOGRA. Produkt 

usnadňuje pokročilou správu a kontrolu 

barevnosti. S programem Onyx 18 se sníží 

produkce odpadu z důvodu testování před 

samotným tiskem zakázky. 

Software se pyšní nejnovějšími technologie-

mi Adobe PDF Print Engine a jako první je 

kompatibilní se standardem iccMAX, který 

doporučuje mezinárodní Color Consortium. 

DuRST P5 250 HS
První tiskárna nové platformy P5 společnosti 

Durst získala ocenění jako nejlepší flatbed/

/hybridní tiskárna s výkonem nad 250 m²/hod. 

Komise uznala, že tato tiskárna dokáže 

produkovat nejenom velký objem klasických 

velkoformátových tisků, ale poradí si i s ofse-

tovými zakázkami. 

Tiskárnu ocenili za neobvyklé, inovativní 

a v každém detailu perfektní řešení. Sku-

tečnost, že platforma P5 je koncipována pro 

nejširší paletu tiskových aplikací, ukazuje 

předvídavost společnosti Durst a její pochope-

ní aktuálních požadavků trhu.

züND OvER CuTTER CAMERA – OCC
OCC je inteligentní optický systém pro plně 

automatizované digitální zachycení regis-

tračních značek. Kamera je namontována nad 

středem pracovní plochy – buď na nosném 

rámu, nebo je uchycena na stropu. Zachycuje 

veškeré registrační značky najednou, takže 

potřebná data má plotr k dispozici za několik 

sekund. 

Komise ocenila efektivitu celého procesu 

a významné zvýšení produktivity v rámci 

dokončovacího zpracování. c

Ocenění pro Onyx 18 Christoph Gamber s cenou za Durst P5 250HS Zünd – ocenění za inteligentní optický systém OCC 



vÝSTROj A vÝZBROj
Hp LATEx R2000

PRACOvNí PLOCHA 
Hybridní konstrukce zajišťuje možnost pra-

covat s deskami a jinými pevnými materiály. 

Minimální rozměr je 297 × 420 mm a maxi-

mální 2489 × 1220 mm. Se dvěma přídavnými 

stoly se pak maximální pracovní plocha zvětší 

na 2489 × 3050 mm. Tloušťka médií může být 

až 50,8 mm.

TISKOvé MóDY
Nejkvalitnější tisky poskytuje mód Indoor 

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

rychlostí 20 m²/hod. V režimu Indoor Pro-

duction (6p 110 %) počítejte s rychlostí 46 m²/

/hod. Venkovní tisky (3p 70 %) produkuje s vý-

konem 88 m²/hod. V režimu White Overflood 

(100 %) tiskne 17 m²/hod. a White Spot (100 %) 

35 m²/hod. 

Tato nová latexová hybridní tiskárna má ohromný potenciál a nabízí všestranné využití. 

Pro velkoformátový tisk znamená stejnou revoluci jako samotné uvedení latexové 

technologie v roce 2008. Stojí za podrobné seznámení, protože v krátkém čase určitě 

hodně zamíchá kartami na trhu.

TISKOvé HLAvY
Stejně jako klasické latexové tiskárny pracuje 

i HP Latex R2000 s termálními hlavami. 

Jedná se o spotřební materiál, který snadno 

vymění samotná obsluha stroje. V případě, že 

vypadne nějaká tryska, stroj ji automaticky 

v tisku nahradí. 

INKOuSTY
Tiskárna je osazena osmi tiskovými hlavami, 

které pracují v režimu cyan/black, magenta/

/yellow, light cyan/light magenta, HP Latex 

Overcoat, 2 HP Latex Optimizer, 2 white. 

Novinkou je HP Latex Overcoat, vrstva, která 

zajistí odolnost vůči poškrábání.

BíLá BARvA
Hlavním trumfem této tiskárny je bílý in-

koust, který má vynikající opacitu a zároveň 

vytváří nejtenčí vrstvu v porovnání s bílými 

UV inkousty. Na rozdíl od ostatních barev, 

které jsou dodávány v 5l zásobnících, se bílá 

dodává ve 3l balení. Bílá barva má zajištěnu 

makrocirkulaci v zásobníku a mikrocirkulaci 

v tiskové hlavě.

AuTOMATIzACE ÚDRžBY
Velkou uživatelskou výhodou tiskárny je její 

nenáročnost na údržbu a mnoho automa-

tických procesů. K dispozici je inteligentní 

vakuový systém a asistované nakládání médií. 

Pokud se bílý inkoust delší dobu nepoužívá, 

lze jej skladovat ve speciálním karuselu v tis-

kárně, kde je udržován v dobré kondici. c

Hp Latex R2000  
David Mankovický| produktový manažer | david.mankovicky@hsw.cz
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MALOOBCHOD
Vysoká kvalita obrazu, úžasné barvy s nejjem-

nějšími odstíny a vysoká univerzálnost tis-

kárny z ní vytvářejí dokonalý nástroj pro tisk 

kampaní v retailu. Díky barevně konzistent-

nímu výsledku při tisku na různé materiály je 

zachována požadovaná barevnost.

vENKOvNí REKLAMA
Výhodou latexové technologie pro venkovní 

reklamu je vysoká kvalita tisku, takže i z krát-

ké pohledové vzdálenosti vypadají výstupy 

skvěle. Povrch tisku je značně odolný proti 

pošrábání a barvy mají dokonalou přilnavost. 

Tisk se dobře laminuje a při formátování se 

na okrajích netřepí.

OKENNí gRAFIKA
Bílá barva s vysokou opacitou a latexový tisk 

na průhledných a barevných médiích jsou 

momentálně jedním z nejsilnějších trumfů 

HP. Tiskárna poskytuje možnost výrazně 

se odlišit od konkurence. Bílý inkoust ani 

po dlouhodobém UV ozařování nejevil znám-

ky žloutnutí.

EvENTY A výSTAvY
Na jednom stroji se dají potisknout desky, 

textil nebo fólie. Celek je barevně konzistent-

ní a výtisky nijak nezapáchají. To jsou hlavní 

důvody, proč je latexová technologie tak 

oblíbená pro interiérové aplikace. 

DEKORACE
Hybridní latexová tiskárna otevírá dveře 

do výnosného světa tištěných dekorací. 

Delikátní bílá barva se uplatní na substrátech, 

jako je dřevo, hliník, sklo, keramika a akryl. 

Potištěná vrstva zachovává původní vlastnos-

ti povrchu, jeho lesk a strukturu.

POLEP AuTOMOBILů
Výtisky z latexových tiskáren jsou pružné 

a odolné proti ulpívání nečistot i poškrábání. 

Díky novému povrchu HP Latex Overcoat lze 

tisky na rozdíl od výstupů z většiny UV tiská-

ren i snadno laminovat. Bílý potisk barevných 

fólií otevírá nové možnosti polepu dopravních 

prostředků. c

Typické aplikace

vÝSTROj A vÝZBROj

Hp LATEx R2000

HSWINFO ZÁŘÍ 2018        7HSWINFO ZÁŘÍ 2018        7
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pŘedSTAvujeme 
mLADý DESIgN

Společnost Mactac vyhlásila soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol s cílem vzbudit zájem 

mladých tvůrců o práci se samolepicími fóliemi. Výsledek je více než uspokojivý. Vítězem soutěže 

grafického designu „Bright Young Things Take Hackney“ se stala Linea Matei.

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

Studenti dostali za úkol navrhnout grafiku na zeď malo-

obchodního centra Hackney Walk ve východním Londýně. 

Pro společnost Mactac to byla příležitost naučit studenty 

prestižních škol pracovat s exteriérovými fóliemi, obchodní 

centrum chtělo získat grafiku, která upoutá pozornost lidí, 

a pro studenty byla soutěž možností změřit své síly a získat 

důležitou zkušenost.

FINALISTé
Odborná komise byla tvořena profesionály z oboru sign-

makingu, architekty a specialisty z maloobchodu. Z více 

než 200 přihlášených prací nakonec vybrala sedm finalistů, 

kteří měli možnost rozvíjet své kreativní myšlenky s pod-

porou tvůrčích a technických týmů ze společností Mactac 

a Hackney Walk.

Pro nás je důležité, že se mezi finalisty probojovala i Eva 

Davidová, studentka původem z Prahy, která v roce 2017 

končila studium na University of the Arts London v oboru 

Graphic Communication Design. 

A víTězEM SE STává…
Konečným vítězem soutěže se stala Linea Matei, studentka 

z Konstfack University College of Arts Crafts and Design. 

Porotce Jack Basrawy, předseda představenstva společnosti 

Hackney Walk, řekl: „Naše práce porotců byla obtížná, ale 

design od Liney Matei je hoden vítězství. Vytvořila obraz, 

který zaplní celou plochu zdi a přiměje lidi, aby se zastavili .“ 

CO NA TO MACTAC?
Ve společnosti Mactac vypsali tuto soutěž, aby se přesvědči-

li, jak studenti designu reagují na tuto rozsáhlou ikonickou 

oblast vizuální komunikace. „Chtěli jsme se dozvědet, jakou 

roli mohou hrát naše produkty v jejich designové tvorbě. 

Obrovská barevná grafika tohoto druhu může mít velmi 

výrazný dopad a určitě jsme očekávali nějaké dobré myš-

lenky, avšak míra tvořivosti, kterou tito studenti předvedli, 

byla skutečně překvapující a inspirativní,“ řekl Douglas 

Spencer, obchodní ředitel společnosti Mactac pro Spojené 

království. c

Síla mladého designu

1) Zkouška aplikace  

vítězného motivu

 2) Šest finalistů 

soutěže Bright 

Young Things

3) Grafický návrh 

Evy Davidové

4) Návrh Ester 

Alonzo 

5) Práce Melanie 

Edwards

6) Vítězný motiv 

navrhla Linea Matei

7) Ana Carolina před 

stěnou se svým 

motivem

1

5

3 4
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NOvé TEcHNOLOgIE DuRST v pRAxI
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Firma Probo realizuje 
až 90 % svých zakázek 
na strojích Durst.

4

7

Nové technologie Durst umožňují vytvářet krásné věci, a tak se ve společnosti Probo rozhodli představit 

nové možnosti tisku. V polovině června 2018 uspořádali den otevřených dveří ve svém výrobním závodě 

ve městě Dokkum a zároveň  tak oslavili rozšíření svého technologického parku.

probo 
a festival příležitostí 
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Společnost Probo působí kromě Nizozemska i v Belgii a Německu. Její 

obchodní politika je založena na dodávkách tiskových služeb v modelu 

B2B. Až 90 % svých zakázek realizuje na strojích Durst a nyní nainstalova-

la čtyři tiskové systémy Durst P5.

PřIšLO víCE NEž 1100 LIDí
Program „festivalu příležitostí“, jak by se dala akce označit, byl 15. června 

odpoledne naplněný přednáškami, workshopy a ukázkami přímo ve vý-

robním závodě. Událost byla oslavou inspirace v oblasti digitálního tisku, 

signmakingu a dekorací. Hosté si se zájmem vyslechli přednášky Chris-

topha Gampera, CEO Společnosti Durst, a Mika Horstena, Large Format 

Graphics Managera divize Graphics Solutions Business společnosti HP. 

Přednášky, prezentace a workshopy byly odlišeny barvami podle témat. 

Jeden cyklus byl věnován kreativitě, další obchodování přes web, třetí 

textilu a čtvrtý výrobním vychytávkám.

Vše se odehrávalo za plného provozu, takže návštěvníci viděli, jak to 

ve firmě funguje každý den.

NEPODCEňuJME INTERNET
Společnost Probo je silným hráčem ve světě 

web-to-print. Více než polovina z jejích více 

než dvou set výkonných zaměstnanců nejsou 

tiskaři, ale IT specialisté. Hosté proto velmi 

pozorně sledovali možnosti, které jim jako 

svým partnerům Probo nabízí pro posílení 

internetové prezentace a získávání tiskových 

zakázek na webu.

AMBICE S PLATFORMOu DuRST P5
Primárně jsou ve firmě Probo používány nové 

tiskové systémy P5 k potisku desek a jsou 

integrovány s vhodnými dokončovacími 

systémy do čtyř ekvivalentních automatizo-

vaných výrobních linek. Nahradily tak různé 

tiskové systémy, které  nyní fungují jako 

záložní stroje.

„Platforma P5 nabízí velmi široké možnos-

ti využití,“ hodnotí Erwin Postma, majitel 

společnosti Probo. „Vše je zde nastaveno tak, 

aby se maximalizoval výkon. Stroje jsou 

nepřekonatelně flexibilní v práci s médii, 

takže využíváme ofsetovou kvalitu, kterou 

poskytují, i pro nové produkty. Máme ambici 

změnit tradiční polygrafické trhy,“ netají se 

svými plány Erwin Postma. c

1) Sídlo společnosti 

Probo  

2) Pohled na celý 

výrobní areál 

v nizozemském městě  

Dokkum

3) Prezentace se těšily 

velkému zájmu

4) Festival se konal za 

plného provozu

1

2

3

4
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Těmito slovy zhodnotil po půl roce provozu své zkušenosti s flatbedem Signracer Jan Hrbáček 

z olomoucké společnosti Algraf. Stroj nejenom splnil všechna očekávání, ale ukázal i potenciál pro nové 

typy zakázek.

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

Ve společnosti Algraf hledali levný a snadno ovladatelný 

flatbed s pevným stolem. „Provozujeme již čtyři průmyslo-

vé UV tiskárny, ale potřebovali jsme doplňkový stroj. Měli 

jsme dva rolové UV stroje a dva hybridní. Když jsme však 

potřebovali vytisknout malou zakázku nebo potisknout 

předmět menších rozměrů, bylo to časově velmi náročné. 

Pro tyto účely se nám zdál Signracer ideální, protože nabízel 

i velmi kvalitní tiskové výstupy,“ vysvětluje Jan Hrbáček. 

Firma měla možnost získat velmi specifickou zakázku na 

propagační předměty – dřevené meče a sololitové štíty pro 

děti. Podařilo se a tato opakující se zakázka momentálně 

tvoří asi 20 % objemu tisku.

číM SIgNRACER OSLOvIL TISKAřE?
„Je to velmi snadno ovladatelný stroj,“ pochvaluje si Jan 

Hrbáček. „Než bych laboroval s umístěním desky 30 × 50 cm 

na hybridu, přirazím ji na registrační pin na stole Signrace-

ru a můžu začít tisknout. Hlavy Ricoh 5. generace poskytují 

velice slušné výsledky i v rychlých tiskových módech,“ 

dodává. Barvy mají podle Hrbáčka i bez použití primeru vý-

bornou přilnavost k povrchu těch nejrůznějších materiálů. 

Ve firmě vyzkoušeli  tisk na dřevo, sklo, gumu i mycí houby 

a zákazníci byli vždy spokojeni. Nenarazili  zatím na žádný 

limit v typu potiskovaného materiálu. Další výhodou je kon-

strukce tiskárny, která je prakticky bezúdržbová. „Obdivuji 

její jednoduchost, která však nijak neovlivňuje funkčnost. 

Moc se mi líbí i možnost snadného ovládání čtyř vakuových 

zón na pracovní ploše,“ je spokojen Jan Hrbáček. V tiskovém 

TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů 
SIgNRAcER 2512

Signracer 2512  

potiskne materiály 

silné až 10 cm

V portfoliu 

společnosti Algraf 

najdeme řadu 

zajímavých realizací

pro tiskárnu 
Signracer bych se 
rozhodl znovu
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oddělení společnosti dnes pracuje pět lidí a Signracer je 

doplňkovou technologií pro každého tiskaře. Dokáže ušetřit 

obrovské množství času a zákazníci odcházejí spokojeni, 

protože i opravdu malé zakázky, které by bylo obtížné začle-

nit mezi velké série, lze vyrobit rychle a ve vysoké kvalitě. 

„Fascinuje mě i kvalita bílé barvy, která nežloutne a má 

vysokou kryvost. Nedávno jsme zažili výpadek dodávek bí-

lého inkoustu, takže než se to vyřešilo, museli jsme využívat 

kooperaci s jinými firmami. Můžu tedy otevřeně říct, že nic 

z konkurenční nabídky není schopno nabídnout srovnatel-

nou kvalitu bílé barvy,“ dodává Hrbáček a připomíná, že ve 

výčtu předností Signraceru se nesmí zapomenout ani na 

nízké provozní náklady.

STAčí čTYřI HODINY 
Když byla tiskárna Signracer vybrána jako doplňková 

technologie do divize digitálního tisku, je namístě otázka, 

jak je vytížena a jestli je její provoz ekonomicky výhodný. 

„V průměru pracuje tiskárna čtyři hodiny denně,“ říká Jan 

Hrbáček. „Zvládá své specifické zakázky a díky ní dokážeme 

bez komplikací ve workflow obsloužit také menší zákazníky 

a nabídnout i kusové tisky,“ konstatuje. Tato rychlost dělá 

společnosti dobré jméno a otevírá dveře u nových klientů, 

kteří slyší na rychlost odezvy. „My jsme dlouhá léta pilovali  

výrobu pro specifické potřeby našich klíčových zákazníků. 

Je ale mnoho menších reklamních agentur a grafických stu-

dií, kde můžeme generovat zajímavé objemy tisku. Jsme vy-

baveni pro kompletní in-house produkci od návrhu přes tisk 

až po finishing,“ dodává Hrbáček. Signracer firmě pomáhá 

získavat nové zajímavé klienty, pro které následně tisknou 

zakázky od archového tisku až po realizaci 3D nápisů.

EFEKTIvITA A AuTOMATIzACE
Doposud se společnost Algraf profilovala jako specialista 

pro klienty z oblasti retailu. Technologický park je ale di-

menzován na mnohem větší objem tisku, takže firma hledá 

cesty, jak oslovit nové klienty. Cílem pro nejbližší období je 

naplnit zakázkami dvousměnný provoz, a proto se pustili do 

dalších inovací. Ve spolupráci s HSW Signall připravují auto-

matizaci pro linku flatbed Signracer a stolní plotr Summa F, 

která bude zásobována zakázkami z vlastního web-to-print 

rozhraní.

„Díky investici do tiskárny Signracer jsem objevil v HSW 

Signall partnera, jenž zcela naplňuje moje představy o pro-

fesionální servisní péči a odbornosti. Po půl roce provozu 

hodnotím tuto investici velmi pozitivně. Určitě bych do ní 

šel znovu,“ uzavírá Jan Hrbáček. c 

Společnost 

Algraf, s. r. o., byla 

založena v roce 

1996 a začínala jako 

výrobce světělných 

boxů a řezané 

reklamy. Dnes 

nabízí své služby 

v oblasti archového 

digitálního tisku, má 

vlastní kovoobráběcí 

dílnu s moderními 

CNC stroji, 

provozuje desítku 

velkoformátových 

tiskáren a digitální 

systém pro 

vyřezávání 3D 

písmen ze styroduru. 

Pod jednou střechou 

nabízí komplexní 

grafické a tiskové 

služby.

Barvy mají i bez použití 
primeru výbornou 
přilnavost k povrchu 
nejrůznějších materiálů.

TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů

SIgNRAcER 2512
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Jak to všechno začalo?

Velmi rychle. Odmalička jsem chtěl malovat, ilustrovat 

knihy, věnovat se grafice. Otec byl velkým sběratelem 

obrazů a knih. Vyrůstal jsem v tom a hodně mě to ovlivnilo. 

Na grafickou jsem se nedostal, a tak jsem na doporučení 

Jiřího Trnky nastoupil na polygrafické učiliště. Jiří Trnka 

byl geniální kumštýř a s tátou se znali. Bylo to jedno z mých 

nejlepších rozhodnutí – vyučil jsem se knihtiskařem. Praco-

val jsem jako tiskař v několika tiskárnách, a hlavně v „pla-

kátovce“ v Holečkově ulici. Když mě z ní vyhodili, věnoval 

jsem se navrhování plakátů pro několik firem, a hlavně pro 

Redutu. Přitom jsem dělal pro Výstavnictví realizaci výstav, 

malíř, 
který miluje reklamu
Jsou místa, kde se okamžitě cítíte jako doma, a ateliér Tomáše Bíma k nim rozhodně patří. Obrazy plné 

zářivého světla vás vtáhnou a vy v nich začnete objevovat chvíle každodenního života i vtipné detaily. 

Přijetí v malířově ateliéru bylo nesmírně srdečné a pohoda uložená v jeho dílech prozářila nejenom 

samotný ateliér, ale i zpáteční cestu domů. Díky, Mistře.

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

Indian BM, 2007, 

19,5 × 35 cm, 

litografie

Titulní strana:

Rozmarné léto, 2004, 

100 × 80 cm, acryl

Dopoledne v Paříži, 

2009, 70 × 100 cm, 

acryl

medAIlON 
TOmáš Bím
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medAIlON

TOmáš Bím

Tuba – reklama 

v krajině, 1992, 

65 ×49 cm, litografie

psal jsem písmo na panely, lepil fotografie, psal reklamy 

na stadionech na pivo, Sazku, Triolu, Strojimport, těch 

firem bylo nepočítaně. Byla to dokonalá škola! Po čase jsem 

dostával od těch firem zakázky na katalogy, výstavy, stánky, 

prospekty. Mezitím jsem maloval a kreslil. Jednou kolega 

výtvarník poznamenal, že moje kresby by velmi dobře vypa-

daly v grafice. Zapomněl jsem ve vteřině na užitou grafiku 

a věnoval jsem se té volné. Jako by začal jiný příběh a musel 

jsem jít krok po kroku od píky… 

Bylo těžké od knihtisku přejít k litografii?

Princip litografie je zcela odlišný od knihtisku, takže jsem se 

musel naučit celou technologii. Kamenotisk jako umělecká 

technika se u nás výrazně prosadil ve 20.–30. letech a kra-

loval grafice do 90. let. Grafické techniky mám rád i z toho 

důvodu, že dokážu vytvořit více exemplářů daného díla. 

Ke svým obrazům mám totiž citový vztah, a tak jsem malby 

prodával vždycky s těžkým srdcem. Grafiky se vzdám 

snadněji, protože si vždy můžu alespoň jeden exemplář 

odložit. Navíc si je může finančně dovolit mnohem širší 

obec milovníků umění, takže moje obrázky dělají radost 

více lidem. Zůstalo mi tak i tiskařské řemeslo. Tiskl jsem 

sám na ručních lisech zachovaných od 19. století i na ná-

tiskových strojích Adast. Dnes se ale spoléhám především 

na fortel kolegů tiskařů. 

Jak vnímáte dnešní příklon mladých umělců k digitálním 

technologiím?

Počítač a grafické programy poskytují obrovské možnosti. 

Já se tomuto prostředí záměrně vyhýbám, protože by mne 

dokázalo pohltit. Mám ale pocit, že umění je osobní právě 

dotekem a rukou umělce. Když se postavím před velké bílé 

plátno nebo litografický kámen, mám před tím vším velký 

respekt. Jeho zaplnění vyžaduje čas, musíte mít předsta-

vu, co na něm bude, a chyby je potřeba opravit. V případě 

digitální grafiky, dejme tomu, ho zaplníte několika kliky 

na počítači, když se vám výsledek nelíbí, můžete vše smazat 

a začít znovu. Stačí klepnout na tlačítko.

Máte zkušenost s digitálním tiskem nebo reprodukcemi? 

Ano. Je užasné, že stačí stisknout tlačítko a obrázek je 

na světě. Nákladově je ale litografie dražší a pracnější. Ne-

můžete z kamene vytisknout neomezený počet exemplářů 

a obraz donekonečna klonovat. Na druhé straně mi přijde 

geniální mít možnost potisknout tapetu a umístit motiv 

na zeď s možností snadné obnovy. Digitální tisk může být 

uměleckou technikou, jenom si umělec musí za svým dílem 

stát a dodržet limitovaný počet exemplářů. Brojení proti 

digitálnímu tisku ve smyslu umělecké techniky mi připadá 

jako snaha britských dělníků ve druhé polovině 18. století 

zachovat si pracovní místa rozbíjením strojů. Pokrok se za-

stavit nedá, ale poctivé řemeslo své místo na slunci obhájilo. 

Jsou situace, kdy se lidé nadchnou moderní technologií, ale 

po čase se vrátí ke klasickým věcem. Jsem sběratelem LP 

desek a jejich obaly, booklety vnímám jako grafická díla. 

Počet fanoušků vinylových desek stále roste a myslím si, že 

velký podíl na tom má grafické a výtvarné zpracování a že 

tento nosič tak z trhu nezmizí.

Na vašich obrazech je často vidět reklama. Jaký k ní máte 

vztah?

Dobrou reklamu miluji. Několik let mě ostatně živila – ma-

loval jsem loga a produkty značek jako Plzeňský prazdroj, 

Elite, různé zubní pasty a kosmetiku, po stadionech, 

na veletrzích. Mám rád pop-art, zvláště pak tvorbu Mela 

Ramose, Andyho Warhola a vůbec celou tu filozofii pop-artu. 

Fascinují mne neonové reklamy v Americe – díky nim doslo-

va cítíte pulz města, jeho chytlavou atmosféru. Jsou úžasné 

z hlediska grafického návrhu, práce se světlem a samozřej-

mě řemeslným provedením. Líbí se mi i smaltové reklamní 

tabule, ty staré, původní jsou bezkonkurenční.

Kde berete sluneční záři a barvy svých obrazů?

Kolem sebe. Maluji svět, jak ho vidím já, a jsem rád, když to 

lidem zlepší náladu.

Máte nějaký tvůčí rituál?

Úklid. Než se pustím do malování, uklidím ateliér. Někdy to 

trvá den dva, než si Múza mého počínání všimne… A pak jen 

čekám na její polibek. c





Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím 

(* 12. 11. 1946) je absolvent učiliště 

Středočeských tiskáren v oboru knihtisk. 

Svůj výtvarný talent následně rozvíjel 

na soukromých studiích. V roce 1983 

získal stipendium 

v Kunstverein Osnabrück e. V., SRN.

medAIlON

TOmáš Bím
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Na straně vlevo:

Červená kůlna, 1988, 52 × 36 cm, litografie Bourbon, 1982, 12,6 × 6,8 cm, suchá jehla

Maják, 2018 Pocta Jacguesu Yvesu Cousteauovi, 2011, 150 × 150cm, acryl

Večírek, 1999, 150 × 150 cm, acryl

Mormon Meteor, 2007, 19,5 × 35 cm, litografie

Špulka, 1987, 65 × 49 cm, litografie

Říp z jedné strany, 2015, 35 x 50 cm, acryl
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TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů 
züND g3 3200 S Occ

Evropským prvenstvím ve využívání systému Zünd Over Cutter Camera (OCC) se může pochlubit 

společnost Gaven Print, s. r. o. Do jejího provozu v Dalovicích blízko Karlových Varů jsme nainstalovali 

stolní plotr Zünd G3 s tímto efektivním nástrojem. 

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

první zünd 
+ Over cutter camera 
je nainstalován v ČR

Gaven Print je typickým příkladem potřeby digitalizace 

v klasickém ofsetovém provozu. Firma je zaměřena na lu-

xusní kartonáž. Využívá digitální tiskárny pro malé a střed-

ní náklady merkantilních tiskovin a vzorování obalů, nutně 

však potřebovala zefektivnit výrobu v oblasti dokončování. 

Po zralé úvaze padla volba na stolní plotr Zünd G3 3200 se 

systémem OCC.

šETří čAS A PENízE
Rychlost dodávek je v prostředí dnešního trhu velmi 

důležitá, v Gaven Printu tedy hledali řešení, které by celý 

proces výroby obalů a POP/POS prostředků z vlnité lepenky 

výrazně urychlilo. „Výroba výsekové formy je nejnom 

drahá, ale vyžaduje i svůj čas,“ vysvětluje Marek Dolejší, 

obchodní ředitel společnosti Gaven Print. Digitální výsek 

je ideální řešení, které dokáže výrazně urychlit zpracová-

ní malých a středních zakázek. V konečném důsledku je 

i významně zlevní. Pro systém OCC, který načte všechny 

ořezové značky najednou,  se ve firmě rozhodli právě proto, 

že sliboval ještě vyšší efektivitu. „Dnes po několika měsících 

provozu můžeme potvrdit, že díky OCC ušetříme asi 20 % 

času. Skladujeme výrazně méně výsekových forem a získali 

jsme nejenom nové zakázky, ale i zákazníky,“ dodává Marek 

Dolejší.

NOvé zAKázKY
Díky digitálnímu výseku se zvýšila poptávka po tvarovém 

ořezu sendvičových a PVC desek. Velmi populární jsou 

na míru vyřezané pěnové vystýlky, které nejen chrání zboží 

v obalu, ale navozují i dojem luxusu a výjimečnosti. Pro kon-

strukci stojanů začali v Gaven Printu hojně využívat také 

voštinové desky. „POP prostředky si nyní mohou dovolit 

i menší firmy, které – řečeno s trochou nadsázky – za cenu 

výsekové formy pořídí celou zakázku,“ pochvaluje si Marek 

Dolejší.

ROzHODLA PROFESIONALITA
Značka Zünd nebyla ve výběru jediná, výše počáteční 

investice totiž většinu nových zákazníků nutí k zamyš-

lení. Po návštěvě výrobního závodu a konzultacích jak 

s techniky výrobce, tak HSW Signall jako dodavatele  se 

ve společnosti Gaven Print už rozhodli snadno. Zünd zvládl 

jejich nejsložitější zakázky naprosto brilantně a všechny 

jejich dotazy byly zodpovězeny velmi otevřeně a profesio-

nálně. „Se strojem Zünd jsme získali široké zázemí v know-

-how výrobce a servis spolehlivého dodavatele. Zakoupili 

jsme CAD software pro konstrukci obalů a stojanů z vlnité 

lepenky, a tak se nám otevírá široké pole možností ve vývoji 

inovativních produktů, které můžeme okamžitě testovat 

a nabídnout našim zákazníkům. Investici do plotru Zünd 

s OCC kamerou hodnotím jako velice úspěšnou,“ uzavírá 

Marek Dolejší. c

Plotr Zünd umožňuje 

efektivní výrobu 

zakázek  i v malých 

objemech
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KDO JE KDO 
v HSW SIgNALL

Martin je další vítaná posila získaná spojením 

obchodních týmů HSW Signall a Vink – Plasty. 

Působí na pobočce v Brně, odkud to má k vět-

šině svých zákazníků nejblíž.

Jak dlouho působíš v našem oboru a proč ses 

rozhodl právě pro něj?

Přímo v oboru působím již více než 11 let. 

Rozhodl jsem se pro něj, protože to není 

monotónní práce. Se zákazníky neřeším jen 

dodání materiálu pro reklamu a jeho cenu, ale 

částečně se podílím i na výrobě a výsledné 

podobě konečného produktu, tím, že se sna-

žím zákazníkovi nabídnout vhodné materiály 

a aplikace.

Je firma HSW Signall taková, jakou jsi čekal?

Zatím se rozkoukávám, ale v podstatě ano. Je 

to velká firma se silným zázemím a velkým 

potenciálem. Za dobu, co působím v oboru, 

jsem nějaké informace a představu získal. 

Jsou zde lidé, kteří své práci rozumějí a hodně 

mi na začátku pomáhají. Tímto jim chci 

i poděkovat.

Co tě z produktů, které nově nabízíš, nejvíc 

zaujalo?

Je toho víc, ale asi nejvíce potisknutelné 

tapety.

martin Kutěj

Výrobci reklamy Petra dobře znají, v oboru 

totiž působí již skoro deset let. Nyní se v rámci 

spojení obchodních aktivit společností HSW 

Signall a Vink – Plasty stal dalším členem 

obchodního týmu HSW Signall.

Co máš na signmakingu nejradši?

Mám více důvodů, proč svou práci dělám rád, 

ale na prvním místě bych asi zmínil skuteč-

nost, že to jsou realizace, které je vidět. Nemu-

sí jít přímo o reklamu, i obklady na fasádu 

nebo balkonové výplně jsou lidem na očích.

Byl příchod do HSW Signall příjemnou zku-

šeností?

Určitě ano. Hned od prvního okamžiku, kdy 

se rozhodlo o spojení obchodních týmů, jsem 

cítil podporu všech kolegů. Je tu skvělá atmo-

sféra nejenom ve vztazích, ale i profesionálně. 

Všichni znají svůj úkol a fungují jako skvěle 

sehraný orchestr. Noví hráči sem snadno 

zapadnou.

Máš nějakého favorita mezi materiály pro 

digitální tisk, které budeš nyní nabízet spolu 

s deskami?

Čeká mě spousta učení, ale jednoznačným 

favoritem jsou digitálně potisknutelné tapety. 

Nabízejí nepřeberné možnosti v individuali-

zaci interiéru.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Hudba musí mít duši: 

Hans Zimmer, AC-

-DC, Guns and Roses.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Bohužel na čtení 

není moc času, ale 

asi nejoblíbenější 

kniha je Já voják 

v Afgánistánu.

Nejoblíbenější jídlo: 

Když už si mohu 

vybrat, tak 500g 

steak z anguského 

býčka s opečenou 

bagetkou.

Záliby: 

Vojenská historie 

i součastnost, 

millitary paintball.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Armáda beranů, 

kterou vede lev, je 

silnější než armáda 

lvů, kterou vede 

beran.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Rodina, nůž a lahev 

dobrého rumu.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Korn, Slipknot, 

Metallica.

Nejoblíbenější 

kniha: 

George R. R. Martin – 

Hra o trůny.

Nejoblíbenější jídlo: 

Hovězí steak.

Záliby: 

Moje děti, hokej.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

I náhradník je člověk. 

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Loď, slunečník 

a ledničku.

Kdo je kdo?

petr Huml



18 HSWINFO ZÁŘÍ 2018

ROZHOvOR 
JAN vOJTA A DAvID vLAcHOpuLOS

Proces integrace obchodních týmů společností HSW Signall a Vink – Plasty již nějakou dobu 

běží. Nejde jen o zvýšení počtu položek v nabídce, oba týmy se od sebe vzájemně učí a vzdělávají 

se ve svých specializacích. Více nám prozradili produktoví manažeři Jan Vojta (HSW Signall) 

a David Vlachopulos (Vink – Plasty).

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

Když 1+1 je víc než 2

Obě společnosti patří do skupiny Vink. Co mají společného 

a čím se naopak liší?

DV: Společný je hlavně cíl, a to být co nejlepším partnerem 

pro své zákazníky. Sortiment se překrývá jen okrajově, ten 

byl – a hlavně nyní bude – hodně odlišný. Cílem je, aby obě 

společnosti pokryly v co největší míře poptávku trhu v ob-

lasti reklamy, technických plastů a stavebnictví.

JV: Liší se určitě tím, jak vznikly. Společného mají vlastní-

ka a pak taky snahu nabídnout klientům opravdu kompletní 

sortiment materiálů pod jednou střechou. To je vlastně také 

hlavní cíl tohoto integračního procesu.

Co vás překvapilo v rámci know-how druhé společnosti?

JV: Mě osobně nepřekvapilo nic. V minulosti jsem ve spo-

lečnosti pracoval, takže velmi dobře vím, že v oblasti des-

kových materiálů je to naprostá špička v oboru, nejen co se 

týče odbornosti zaměstnanců, ale i širokou nabídkou tohoto 

typu a druhu materiálů. 

DV: Na plnohodnotnou odpověď je ještě moc brzo, ale je 

vidět, že v technologiích a oblasti digitálního tisku nabízí 

HSW špičkové produkty s výbornými znalostmi. Naším 

hlavním cílem je znalosti HSW a Vinku propojit a tím nabíd-

nout zákazníkům full servis v rámci jedné společnosti.

Jak se oba týmy sžívají?

DV: Je to extrémně složitý proces, aby se vše nastavilo tak, 

jak si to představujeme. Takže je velmi důležité, aby všichni 

měli stejný cíl a za ním šli. A je vidět, že lidé z obou společ-

ností za tím cílem jdou a podporují se. 

JV: Když máte společný cíl, je to vždycky jednodušší. Je to, 

jako když skládáte stavebnici. Máte prostě několik růz-

ných dílků a každý je důležitý, protože je jedinečný a svým 

způsobem nepostradatelný pro výslednou podobu. No a my 

společný cíl máme… 

Co nejvíce oceňujete na rozšíření nabídky v rámci spojení?

JV: Jako zástupce společnosti, jejíž doménou byly doposud 

stroje, inkousty a materiály pro digitální tisk, nejvíc oceňuji 

možnost nabídnout klientům kompletní servis i v oblasti 

deskových materiálů.

DV: Já to samozřejmě vnímám z opačné strany, takže 

vítám rozšíření nabídky o technologie a materiály pro 

digitální tisk, které umožní nabídnout spoustě zákazníků 

kompletní servis „pod jednou střechou“.

Jak na toto spojení podle vás reagují zákazníci?

DV: Od nikoho jsem neslyšel, že by to vnímal negativně, 

v podstatě jsem slyšel jen pozitivní ohlasy. 

JV: Pozitivně.

Co jim podle vás tato změna přinese? 

JV: Budou se moci spolehnout na silného dodavatele 

se širokým sortimentem produktů a týmem odborníků, 

schopných doporučit správný materiál pro zpracování i těch 

nejsložitějších zakázek. 

DV: Z mého pohledu hlavně to, že v dnešní uspěchané 

době budou mít dodavatele, který jim bude schopen dodat 

kompletní sortiment materiálů pro oblast reklamy, takže 

nebudou muset plýtvat časem a řešit dodávky na více 

místech. c

V barvách HSW 

Signall se poprvé 

kolegové z Vinku 

představili na 

veletrhu Reklama 

Polygraf
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mATeRIÁlY

NAžEHLOvAcí fóLIE

Potisknutelné zažehlovací 

fólie Poli-Tape

Turbo Print 4036 Matt (1)

Ultimate Print Transparent 

Soft 4034 Matt (2)

Turbo Print 4010 S-Blockout (3)

Většinou se v naší rubrice materiálů pro digitální tisk věnujeme samolepicím fóliím  nebo 

textiliím pro přímý potisk. Kategorie materiálů určených k potisku a následnému nažehlení 

je však také velmi zajímavá a určitě si pozornost zaslouží. Princip je zcela jednoduchý, fólie se 

potiskne, tvarově ořízne, vyseparuje, přenese pomocí přenosové fólie a zafixuje v termolisu.

vytisknout a nažehlit
Jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

V HSW Signall nabízíme produkty reno-

mované značky Poli-Tape GmbH. V článku 

nenajdete obvyklý přehled všech možných 

variant, tentokrát vám přinášíme odpovědi 

na čtyři nejčastěji kladené dotazy, se kterými 

se v souvislosti s těmito fóliemi setkáváme.  

Které produkty jsou aktuálně nevíce vyhle-

dávané v celé Evropě?

Nejprodávanější je Ultimate Print Soft 4030 

Matt – bílá matná PU fólie pro solvent, eco 

solvent  a latex. Síla filmu je 80 µm a liner není 

samolepicí. Dá se prát při teplotách až do 80 °C 

a sušit v sušiče.

Na paty jí šlape Turbo Print 4036 Matt – bílá 

matná PU fólie pro solvent, eco solvent a latex. 

Síla filmu je 100 µm, liner je samolepicí. Praní 

do 60 °C, možnost sušení v sušičce. Od verze 

4030 se liší především výrazně kratším nažeh-

lovacím časem: 3– 5 sekund oproti 15 sekun-

dám. Lze ji také použít na necoatovaný nylon.

Na dresy doporučuji Turbo Print 4010 S – 

Blockout. Jak název napovídá, má vysokou 

kryvost, a tak se báječně hodí právě na výraz-

ně barevná trička nebo dresy. Síla filmu 120 

µm, liner nesamolepicí, pratelnost až do 40 °C.

Pokud se u motivů, kde není vhodné, aby byl 

podklad viditelný v celé ploše, rozhodnete 

pro potisk a nažehlení čiré fólie, měl by být 

vaší jednoznačnou volbou Ultimate Print 

Transparent Soft 4034 Matt – čirá matná PU 

fólie pro solvent, eco solvent a latex. Síla filmu 

50 µm, pratelnost do 40 °C, možnost sušení 

v sušičce. Potiskuje se zrcadlově.

Je lepší liner samolepicí, nebo nesamolepicí ?

Je to jednoduché. Výhodou samolepicího 

lineru je, že při separaci menších motivů je 

materiál stále stabilní. Nelepicí liner  se zase 

po separaci lépe přenáší. Závisí to tedy na tom, 

co zrovna potřebujete vyrobit. Doporučuji 

rozhodovat se na základě vlastního otestová-

ní. Nejlepší je praktická zkušenost.

Proč je důležité používat přenosovou fólii 

a proč jsou v nabídce dva druhy?

Použití originální přenosové fólie zaručuje 

bezproblémové nažehlení potištěných moti-

vů. Pokud použijete jinou než doporučenou 

přenášečku, může především lepidlo poškodit 

grafiku. Přenosové fólie  Poli-Tack 853 a 854 

se liší v lepivosti – 853 má nízkou a 854 střední 

lepivost. To, pro jakou přenášečku se rozhod-

nete, závisí na konkrétním případu.

Kolik praní fólie vydrží?

Při zachování všech doporučených postu-

pů – praní naruby, nepřekročení maximální 

doporučené teploty praní (čím méně tím lépe) 

a dodržení podmínek při sušení v sušičce 

– garantuje výrobce životnost materiálu 

na 50 pracích cyklů. Výslednou životnost sa-

mozřejmě nemalou měrou ovlivňuje i použitý 

inkoust a tisková technologie. c

1 2

3
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Nový design 
kanceláře 
marketingu

mATeRIÁlY 
pRO INTERIéROvý DESIgN

Po spojení s firmou Vink – Plasty došlo v červenci v budově HSW Signall ke stěhování několika kanceláří. 

Jedno z nich se týkalo  prostor marketingu. A protože jsme přesvědčeni, že u firmy, jako je HSW, by 

měl být marketing její výkladní skříní, provedli jsme v rámci stěhování rekonstrukci do nové podoby 

s maximálním využitím námi dodávaných technologií a materiálů. Několik nejzajímavějších bychom 

vám zde rádi představili. 

nalepení téměř zneviditelnit přelepy mezi jednotlivými pásy. Výhodou 

je i zátěr na povrchu tapety, díky kterému se udržuje lépe než klasické 

vliesové tapety. Zejména při lepení čistě bílé plochy je to nezanedbatelná 

výhoda.

MACTAC WALLWRAP CANvAS
Původní dveře měly barvu třešňového dřeva a k designu nábytku a stěn 

se vůbec nehodily. Proto jsme se rozhodli polepit je opět japonským 

motivem. Abychom se přiblížili co nejvíc tradičnímu vzhledu, použili jsme 

samolepicí tapetu Mactac WallWrap Canvas, která spolu s vhodným mo-

tivem působí, jako by dveře byly potažené plátnem. Ladí  tak s designem 

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

TAPETY NESCHEN PERFORMANCE 
WALLPAPER
Líbí se nám minimalistický design, a tak jsme 

se zhlédli v tradičních japonských malbách. 

Na stěny jsme vybrali motiv kvetoucích větví 

sakury. Ten měl být vytištěn na tapetu, náš 

záměr však byl, aby tapeta na stěně „zmizela“, 

aby grafika působila, jako by byla namalo-

vaná přímo na stěnu. Proto jsme zvolili naši 

nejoblíbenější vliesovou tapetu Neschen Per-

formance Wallpaper, u které lze při správném 

Motiv kvetoucí 

sakury byl vytištěn 

na tiskárně HP 

Latex  570 na  

tapetu Neschen 

Performance 

Wallpaper  Classic 

v  šířce  139 cm



stěn, a navíc jsou opticky odlehčené – přesně ve stylu celé 

kanceláře. Primárně je sice tento materiál určený k polepu 

stěn, byla by však velká škoda omezit jeho použití jen na je-

den typ aplikace.

MATNá SAMOLEPICí FóLIE MACTAC TF 700
Tato fólie, určená primárně k polepu aut, byla použita 

na rám dveří. Díky bubble free lepidlu trval polep rámu 

včetně demontáže a montáže pantů jen asi 30 minut. 

Červená, krásně matná a hladká fólie na rámu dveří a rámu 

skla dokonale zvýraznila přírodní povrch plátna na zbytku 

dveří.  

PRůHLEDNé A-PET DESKY vERALITE
Po instalaci krásného nábytku s povrchem z přírodní břízy 

jsme začali mít trochu obavy o jeho životnost. Na psací stoly 

jsme proto zvažovali použití průhledné krycí fólie od někte-

rého z dodavatelů kancelářských potřeb. Nakonec jsme zjis-

tili, že se v nabídce HSW nedávno objevil materiál mnohem 

Dveře, jejichž 

úpravu jsme 

původně vlastně 

ani neplánovali, se 

staly výrazným 

prvkem kanceláře, 

aniž by narušily její 

„zenovou“ atmosféru 

Návrh polepu 

dveří a struktura 

potištěné tapety 

Mactac Wallwrap 

Canvas

Zcela vlevo je 

stůl s přírodní 

dýhou, vpravo už 

s ochrannou deskou 

A-PET Veralite

vhodnější, a navíc cenově výhodnější. Jeho prvním plusem 

je velký rozměr, který nám umožnil pokrýt celé plochy stolů 

tak, aby krycí desky zcela splynuly s jejich povrchem.

Vítězným materiálem byly A-PET desky Veralite 100 ve for-

mátu 2050 × 1250 mm, určené pro výrobu štítků, obalů, 

dekorací, Clic rámů atp. Na stoly je vhodná silnější verze 

(1 mm) s antireflexním povrchem, který je polomatný, takže 

deska na stole doslova zmizí. Důležité jsou i další parame-

try desky. Pro grafickou práci je například důležitá přesná 

odezva myši a její dobrá klouzavost, což na řadě povrchů 

pracovních stolů není úplně samozřejmé. Je až překvapivé, 

jak skvěle na desce Veralite myš funguje, antireflexní po-

vrch má zjevně velmi pozitivní účinek i v této oblasti. Když 

ještě porovnáme cenu desky (152 Kč/m2) s cenou běžných 

podložek, určitě jde o materiál, který stojí za vaši pozornost. 

DOPLNěNí NA závěR
Celou rekonstrukci jsme provedli vlastními silami, veškeré 

tisky jsme realizovali na latexových tiskárnách HP Latex 

360 a 570, desky Veralite jsme formátovali běžným řezákem 

Olfa podle pravítka Yellotools s chráničem prstů a oblé okra-

je jsme stříhali kvalitními nůžkami Fiskars. c

mATeRIÁlY

pRO INTERIéROvý DESIgN 
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Od 1. července došlo ke sloučení signmakingových aktivit společností HSW Signall 

a Vink – Plasty pod hlavičku HSW, a díky tomu se významně rozšířilo produktové 

portfolio deskových materiálů. V tomto čísle je níže uveden základní přehled. 

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

PěNěNé PvC SIMOPOR A FOREX
Pěněné PVC je základní deskový materiál 

používaný hlavně pro výrobu reklamy. V na-

bídce jsou desky od renomovaných výrobců 

Simona – Simopor (obr. 1) a 3A Composites 

– Forex. Standardní bílé desky jsou dostupné 

v tloušťkách 1–30 mm. Nabízíme rovněž desky 

Simona Coplast, které jsou vyráběny koex-

truzí a vyznačují se hladkým lesklým tvrdým 

povrchem.

LEHčENé DESKY KAPA, FOAM X, 
SMART-X A DISPA
Lehčené desky mají buď polyuretanové 

(Kapa a Foam X), nebo polystyrenové jádro 

(Smart-X), případně voštinové jádro z tvrze-

ného papíru (Dispa). Desky jsou určeny pro 

interiérové aplikace – výstavy, dekorace atd. 

Jsou standardně dostupné v tloušťkách 3 mm, 

5 mm a 10 mm, Dispa pak v tloušťce 3,8 mm. 

EXTRuDOvANý A LITý AKRYLáT
Akrylátové desky se používají hlavně pro 

produktové portfolio 
deskových materiálů v HSW 
se od července výrazně rozrůstá

výrobu různých stojánků, krytů, dále pak svě-

telných reklam. V nabídce jsou desky od firmy 

Altuglas (obr. 2), špičkového výrobce extrudo-

vaného a litého akrylátu. Desky jsou dostupné 

v tloušťkách 2–25 mm, od 30–250 mm je možné 

dodat akrylátové bloky.

HLINíKOvé SENDvIčE I BOND A PRO-
FIT ACP ECO
Hliníkové kompozitní desky jsou určeny pro 

výrobu reklamních tabulí, informačních 

systémů, různých totemů atd. V nabídce jsou 

desky od evropských a čínských dodavatelů. 

Desky jsou dostupné v tloušťkách 2–4 mm se 

sílou hliníku 0,15–0,50 mm. Velikost desek je 

až 6050 × 2000 mm. 

KOMůRKOvý POLYPROPYLEN 
BIPRINT A TRIAPRINT
Komůrkové polypropylenové desky Biprint 

mají klasickou komůrkovou strukturu s vnitř-

ním žebrováním. Desky Triaprint (obr. 3) mají 

jádro podobné „buněčné struktuře“, povrch 

desek je tedy naprosto plochý bez viditelných 

komůrek. Oba typy vyrábí belgická firma IPB. 

Desky jsou opatřeny coronou a UV stabiliza-

cí. Používají se k výrobě reklamních tabulí, 

obalů atd. Biprint je standardně dostupný 

v síle 3 mm, 5 mm a 10 mm, Triaprint pak v síle 

2,7 mm, 3,4 mm a 5,4 mm.

HOužEvNATý POLYSTYREN (HIPS) 
IROPLAST
Houževnatý polystyren Iroplast je vhodný 

zejména na interiérové aplikace a je dodáván 

rakouskou firmou Iroplastics. Dá se velmi 

dobře tepelně tvarovat a je vhodný k potisku. 

Iroplast je standardně dostupný v tloušťkách 

0,5–3 mm v bílé, černé a metalické barvě. 

Od 500 kg lze vyrobit jakýkoli formát (mini-

mální rozměr je 500 × 500 mm) a odstín.

POLYESTEROvé DESKY A-PET A PET-g
Polyesterové desky A-PET (obr. 4) a PET-G se 

vyznačují vysokou rázovou houževnatostí 

a dobrými optickými vlastnostmi. V nabídce 
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jsou desky od výrobce IPB, případně od výrob-

ce Simona. A-PET se používá hlavně na ploché 

aplikace, PET-G pak převážně na tepelně 

tvarované díly. Pro dlouhodobé venkovní 

aplikace jsou určeny desky s UV ochranou. 

Standardně jsou dostupné v čirém (A-PET 

i v antireflexním) provedení v tloušťkách 

0,5–15 mm.

PvC FóLIE
PVC (Polyvinylchlorid) fólie (obr. 5) je vhodná 

k výrobě štítků, cedulek, kancelářských složek 

nebo jako ochranná fólie na plakátech, letá-

cích atd. V nabídce jsou PVC fólie od německé 

firmy Bilcare, případně pak levnější ekonomic-

ká verze od jiných dodavatelů. Fólii lze zpraco-

vávat výsekem, tepelně tvarovat a je vhodná 

pro všechny základní druhy tisku. PVC fólie je 

standardně dostupná v čirém (i antireflexním) 

a bílém provedení v tloušťkách 0,15–1 mm.

PP FóLIE
PP (polypropylen) fólie je ideální materiál 

na kancelářské složky, krabičky, obaly, uplat-

nění najde i v designovém průmyslu. V nabíd-

ce jsou PP fólie od švýcarské firmy Exten. Lze 

je zpracovávat výsekem, prošívat, případně 

svářet, díky coroně je lze i přímo potisknout. 

PP fólie je standardně dostupná v čirém, bílém 

a černém provedení s povrchovou úpravou 

písek/mat a tloušťkách 0,3–1,8 mm.

PC FóLIE
PC (polykarbonát) fólie jsou určeny pře-

vážně pro náročné aplikace, kde je materiál 

mechanicky, chemicky a teplotně hodně 

namáhán. PC fólie jsou v nabídce od německé 

firmy Covestro pod značkou Makrofol (obr. 6). 

Používají se převážně k výrobě spínačů, 

informačních panelů a jako kryty palubních 

desek v dopravních prostředcích. PC fólie je 

standardně dostupná v čirém provedení s po-

vrchovou úpravou mat/polomat v tloušťkách 

0,125–0,475 mm.

vOšTINOvé PAPíROvé PANELY 
PROFIT BOARD
Voštinové papírové panely Profit Board 

jsou ideálním řešením pro tisk a výrobu 3D 

reklam. Díky pevnosti jsou velmi vhodné 

do výstavnictví. Profit Board je standardně 

dostupný v tloušťkách 10 a 16 mm.

PLNý POLYKARBONáT LEXAN
Plný polykarbonát Lexan od renomovaného 

výrobce Sabic má vynikající odolnost proti ná-

razu (až 250× pevnější než sklo). Dá se ohýbat 

za tepla i za studena, je samozhášivý, dá se 

tedy použít v místech s nároky na zvýšenou 

požární bezpečnost. Využívá se na kryty, 

zasklívání, výrobu reklam atd. Lexan je 

standardně dostupný v čirém provedení s UV 

v tloušťkách 2–10 mm. 

HPL DESKY FuNDERMAX
HPL desky Fundermax (renomovaný rakous-

ký výrobce) jsou vysokotlaké laminátové 

desky pro interiérové a exteriérové aplikace. 

Používají se na vybavení interiérů (nábyt-

kářství, obklady stěn a stropů), exteriérové 

desky se používají hlavně na obklady budov 

a balkonů. Desky Fundermax (obr. 7) lze dodat 

ve velké škále barev od jednoho kusu v tloušť-

kách 2–20 mm. c
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pŘedSTAvujeme 
INTERIéR A TISK
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cokoli si vyberete“ je výrobcem chápána kladně, ale klienta 

to v mnoha případech vyděsí. Co tam dát? Hledat motivy 

ve fotobankách trvá hodiny. Jaké dát měřítko? Kam všude 

tento motiv aplikovat? Často se pak stává, že se motivy ko-

pírují nebo se od technologie upustí, protože klient si prostě 

přednost i handicap

S digitálním tiskem jsem se setkala při své tvorbě navrhování interiérů před devíti lety. Objevila jsem 

tuto technologii náhodou a nadchla jsem se pro možnost individuálního vyjádření. Brzy nato jsem začala 

pracovat na návrhu bytu pro mladou single ženu, která chtěla něco zajímavého. Hned mě napadlo použít 

digitální tisk a klientka souhlasila. 

Zvolily jsme fotomotiv rozkrojených citronů a limetek, 

které jsem si sama fotila, a tento motiv jsem použila v pásu 

na keramickém obkladu v koupelně. Zákaznice byla z vý-

sledku nadšená, a tak jsem s digitálním tiskem pokračovala 

na dalších a dalších zakázkách. Dnes mi přijde volba tohoto 

motivu úsměvná, rozhodně bych ji znovu nepoužila. S moti-

vy jsem se naučila pracovat a výsledky mi přinášejí radost. 

MOžNOST vOLBY KLIENTA vYDěSí
Díky tomu jsem se také dostala ke spolupráci na řadě nejen 

individuálních projektů, ale i kolekcí a tvorbě produktového 

designu, kde se digitální tisk používá. Po mnoha konzulta-

cích jsem došla k závěru, že společnosti disponující touto 

technologií si neuvědomují, jak je pro koncového zákazníka 

náročné vybrat si ten správný motiv. Hláška „Může tam být, 

Iva Bastlová | interiérová designérka | iva@loxo.cz

Ing. Iva Bastlová, DiS.

Iva pracuje jako 

interiérová designérka 

od roku 2002. 

Poté co vystudovala 

obor navrhování 

interiérů a nábytku 

a následně i obor 

nábytek a výrobky 

ze dřeva, navrhuje 

komplexní 

soukromé i veřejné 

interiéry a produkty 

do interiéru, kde často 

používá technologii 

digitálního tisku. 

K zákazníkům 

přistupuje 

individuálně a stejným 

způsobem navrhuje 

i interiéry.

Více než 10 let 

publikuje v řadě 

odborných magazínů 

a od roku 2016 vydává 

vlastní odborný 

magazín Interiéry 

(www.casopis-

interiery.cz), určený 

profesionálům z oboru 

interiérů.

Mimo návrhářskou 

a redakční činnost 

také přednáší, 

provozuje lektorskou 

činnost a organizuje 

doprovodné programy 

pro veletrhy o bydlení. 

Je také organizátorkou 

odborného semináře 

Interiéry (www.

interiery2000.cz), 

který se pravidelně 

koná od roku 2012.
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přednost i handicap

Craft je motiv, který 

dává vyniknout 

dekoru dřeva 

a přitom nepůsobí 

rustikálně

Na protější 

straně je varianta 

Flower s něžným 

akvarelovým 

motivem

Motiv History 

připomíná ducha 

funkcionalistických 

kuchyní ze 30. let 

minulého století

Sophistic – bílá 

kuchyně 

s geometrickým 

vzorem 

v příjemných 

odstínech šedé

Varianta Matrix 

nabízí efektní 

vzhled díky světlu, 

které se odráží na 

dekoru natištěném 

lakem na matný 

podklad dvířek

neměl čas vybrat nebo se shodnout na konkrétní volbě. 

Ta neuvěřitelná svoboda je náročná i pro řadu designérů 

a architektů. Přiznejme si po pravdě, že i oni si tím částečně 

komplikují projekt. Mohou mít obavy, zda je volba motivu 

vhodná a zda se klientovi zalíbí, zda se nezacyklí a nebude 

chtít řešit další možnosti, takže se dokončení projektu oddá-

lí. Mohou mít také obavy ze samotné technologie a procesu 

výroby – zda to celé dopadne dle jejich představ atd.

Abych tyto obavy odbourala, navrhla jsem pro společnost 

Trachea koncept kuchyní I LOVE, kde hraje hlavní roli 

digitální tisk na čelní plochy. Vytvořila jsem pět variant 

moderních kuchyní, kde jsou definovány nejen motivy, 

ale kuchyňská linka jako celek s konkrétní aplikací tisku. 

Konečný zákazník, ale i designér tak mají jasný návod 

a ukázku toho, jak bude linka vypadat.  

KOLEKCE I LOvE
Motiv Flower je určen pro ženy, které mají rády příjem-

né teplé odstíny a trochu romantického stylu. Inklinují 

k přírodním motivům, a přesto chtějí moderní vybavení. 

Zde je použit akvarelový motiv květiny jen na částech linky 

a ostatní povrch má decentní strukturu betonu, která je 

v krémové podobě velmi něžná.

Druhá varianta Sophistic je cílena na klienty, kteří chtějí 

bílou kuchyni, přesto však s kapkou originální prvku. Zde 

je použit digitální tisk na dvířkách jen lokálně v pruzích. 

Motiv se pak opakuje v menším měřítku na obkladu, kde 

tvoří oblíbený patchwork.

Další kuchyní je Craft, jež je zaměřena na zákazníky toužící 

po dekoru dřeva, ale kteří současně nechtějí rustikální 

venkovský styl. Zde je digitální tisk aplikován na dvířkách 

kuchyňského ostrůvku a obkladu za linkou. Motiv má velmi 

neutrální barevnost a vzhledem se blíží pytlovině. Velmi 

dobře ladí s dekorem dřeva, který nechává vyniknout.

Čtvrtou variantou je Matrix, nejnápadnější typ z celé kolek-

ce. Výrazně barevný motiv za obkladem neutralizují tmavě 

šedá matná dvířka, která jsou částečně potištěná – tisk je 

však vytvořen pouze lakem na matný podklad. Efekt tak 

vynikne pouze v reálu a světelné podmínky si s výrazem 

velmi pohrají.

Posledním typem je History, černo-bílá kuchyně, kde je mo-

tiv inspirován historií. Bílé a černé skříňky doplňuje obklad 

imitující maloformátové obklady a dominantním prvkem je 

motiv historické keramiky.

DIgITáLNí TISK JAKO SOučáST KONCEPTu
Domnívám se, že toto je cesta, jak začít technologii digi-

tálního tisku používat intenzivněji. Je třeba si přiznat, že 

představivost a kreativita lidí jsou různé a časová náročnost 

výběru je velkým handicapem. c

Pro koncové zákazníky, 
ale i pro designéry může 
být výběr vhodného 
motivu docela náročný.

pŘedSTAvujeme

DIgITáLNí TISK v INTERIéRu 
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jAK NA TO 
SpRávA BAREv

Typické problémy provázející dobré nastavení barevné kalibrace materiálů, které v minulosti vznikaly při 

nasazení inkoustových tiskáren v oblasti velkoformátového tisku, se v poslední době zdají být v zásadě 

vyřešeny. Tiskové programy, jako je Onyx, disponují nástroji pro nastavení a doladění barevnosti tisku 

včetně tvorby korektních ICC profilů. 

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

Nastupují zde však další problémy – od udržení barevné stability tiskové 

produkce v čase až po ověření, zda jsou barevná nastavení a kalibrace 

skutečně správné a zhotovené tak, aby umožnily dosažení co nejlepšího 

barevného rozsahu tisku na daném materiálu. 

KONTROLA BAREvNOSTI
V tom pomůže nový nástroj ColorCheck integrovaný do tiskového pro-

gramu Onyx Thrive verze 18, který právě vstupuje na trh. Nový nástroj je 

integrovaný do Onyxu a u každého materiálu a tiskového módu indikuje 

stav barevnosti z hlediska stability barev a po určitém čase hlásí, že barvy 

je třeba přeměřit. Kdykoli lze vyvolat barevný status materiálu s infor-

macemi o stabilitě a barevné přesnosti tisku na zvolené tiskárně. Nástroj 

ColorCheck je po instalaci programu Onyx přednastavený na tři základní 

měření – Baseline – pro sledování stability barev v čase a kontrolu tisku 

populárních škál Pantone Coated a Pantone Uncoated (obr. 1). Nic se ne-

musí nastavovat, rovnou se dá používat.

Onyx colorcheck
nový nástroj pro správné barvy v Onyxu 18 Thrive

BASELINE
Základní funkce testování stability barev 

je velice jednoduchá a zvládne ji zaškolený 

tiskař vybavený příslušným měřidlem, napří-

klad populární „měřicí myší“ X-Rite i1. Nejlépe 

hned po provedené kalibraci materiálu se 

změří zkušební škála a výsledky se uloží jako 

reference do databáze modulu ColorCheck 

a do kalibrací Onyxu, tedy přímo do složek 

kalibrace ovladatelných v modulu Media-

Manager. Následně se tisk a měření zopakují 

v intervalech (týden, měsíc atp.), které jsou pro 

Baseline nastaveny, vyhodnotí se odchylky 

a program výsledek uloží do jednoduchého 

protokolu (obr. 2). 

 

PLížIvé zMěNY POD KONTROLOu
Tiskař pak v případě větší odchylky může 

začít pátrat, co je její příčinou (vypadlé trysky 

tiskárny, špatný inkoust, chybné seřízení 

nebo změna používaného materiálu). Jed-

notlivá políčka testovací škály si lze detailně 

zobrazit a zaměřit se na tiskovou barvu, kde 

je odchylka největší. Takto se dají zachytit 

a odstranit tzv. plíživé změny, kdy se barev-

nost mění postupně a až po čase se při dotisku 

nějaké starší zakázky zjistí, že došlo ke změně 

barevnosti. Také lze takto zjistit, jak se liší 

tisky z více tiskáren stejného typu. Změřená 

reference je uložena v profilu materiálu, škálu 1



jAK NA TO 

SpRávA BAREv

stačí vytisknout na další tiskárně stejného typu a výsledek 

změřit. 

PANTONE BARvY
Tisk Pantone škál zase poskytne informace o barevném roz-

sahu materiálu a jeho schopnosti reprodukovat dané barvy. 

Vše je připraveno pro jednoduché používání – po vytištění 

zůstane tisk škály v tiskové frontě se statusem Čekám 

na změření a poklepáním myší se hned otevře okno pro start 

měření. Po ukončení měření se vygeneruje protokol v HTML 

formátu pro vyhodnocení, tisk a archivaci. Zkušební terče 

lze opakovaně tisknout jak samostatně, tak je lze seskupit 

a tisknout spolu se zakázkou.

DALší TESTY
Pro zájemce o úpravu nebo přidání dalších testů je určena 

funkce Configuration ColorCheck. Tento modul dovoluje 

přípravu měřicích terčů pro kontrolu barevnosti podle 

specifikace G7, dále kontrolu simulace barevných prostředí, 

jako je Fogra, CGATS nebo ISO, kontrolu barevného rozsahu, 

kontrolu tisku vybraných přímých barev nebo vlastních 

definicí barev v Lab nebo načtení a kontrolu tisku externě 

vytvořených tiskových terčů (obr. 3). 

Zvolené terče lze využívat po přidání do nabídky k předna-

staveným terčům. Různé testovací terče zpravidla nastaví 

v Onyxu specialista a tiskaři je pak mohou používat v denní 

praxi.

V případě nespokojenosti s přesností tisku barev je v profi-

lačním modulu Onyxu 18 nová rozšiřující funkce AccuBoost 

pro zpřesnění naměřených ICC profilů, o které se zmíníme 

někdy příště.

POzNáMKA NA závěR 
Funkce ColorCheck je dostupná pouze uživatelům síťové 

verze Onyxu, tedy Onyx Thrive 18. c

2
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Tým londýnského fotbalového klubu 

Soho Warriors tvoří ilustrátoři, designé-

ři, fotografové, web designéři a filmaři, 

kteří nejenže hrají fotbal, ale také společně 

pracují na projektech inspirovaných svým 

oblíbeným sportem. V červnu letošního roku 

například upravili interiér své klubovny.  

Jako ústřední motiv byla zvolena fotbalová 

šatna a projekt byl realizován s využitím gra-

fických materiálů Mactac. V této mezinárodní 

klubovně jsou vítáni fanoušci různých klubů 

z mnoha zemí, kteří zde mohou sledovat zápa-

sy, učastnit se rozhovorů s hráči, navštěvovat 

koncerty, výstavy a další údálosti. Navíc si zde 

mohou vytvořit individuální dres s vlastním 

znakem. Na výběr mají mnoho různých vzorů, 

vlajek a sloganů. c

umělci v kopačkách

Jak na nové trhy

Typickým příkladem, jak může dokončovací 

technologie pomoci tiskařům oslovit nové 

trhy, je společnost CCL Hamburg. Firma, kte-

rá vznikla před třiceti lety jako profesionál-

ní fotolaboratoř, se s nástupem digitálních 

tiskáren vrhla i do světa velkoformátového 

tisku.

Vzhledem ke stoupajícímu počtu objednávek 

si ve firmě uvědomili, že je nutná automatiza-

ce ve finishingu, a tak se rozhodli investovat 

do stolního plotru Zünd G3.

CCL Hamburg nabízí obrovskou škálu 

produktů. Tiskne na materiály od textilu až 

po filmy a vinyly, na tapety, plátna a kůži, PVC, 

hliník, sklo, plexi a dřevo. 

V současnosti CCL používá Zünd pro zpra-

cování téměř všech materiálů, bez ohledu 

na to, zda jde o řezání, rylování, gravírování, 

vrtání nebo ořez. Velkou výhodou je flexibilita 

digitálního řezacího systému Zünd a jeho mo-

dulární konstrukce. Časově náročné výrobní 

kroky jsou nyní automatizované a přechody 

mezi operacemi využívajícími různé nástroje 

jsou bleskurychlé. Možnost automatického 

a perfektně přesného ořezu obrysů umožni-

la další rozšiřování nabídky, jako je výroba 

dekorací, designových předmětů, stojanů, 

a dokonce i sprchových zástěn a ochranných 

panelů za kuchyňské linky. c

Vzdušný stánek HSW Signall a Vink – Plasty 

na letošním 25. ročníku veletrhu Reklama 

Polygraf přivítal řadu návštěvníků, kteří 

se v klidu mohli seznámit s jednou z nejdů-

ležitějších novinek – spojením obchodních 

aktivit i týmů obou firem.

Na šesti oboustranných panelech jsme před-

stavili nejdůležitější technologie a materiály 

z naší nabídky. Mnohé z nich se uplatní jak 

v oblasti vizuální komunikace, tak na nových 

trzích. Zadní stěna stánku byla inspirací pro 

využití našich produktů například na poli in-

teriérového designu nebo výstavnictví a scé-

nografie. Děkujeme všem, kteří si udělali čas 

a na veletrhu nás navštívili. Ti, kdo se k nám 

nedostali, a přesto je naše nabídka zajímá, se 

mohou přijít podívat do našich showroomů 

v Praze nebo v Brně. Více informací a objedná-

ní termínu na techno@hsw.cz. c

Děkujeme 
za návštěvu 



Mezi jednu z povedených akcí v nabitém 

květnovém programu letošního roku se 

zařadil i společenský večer ve sklípku Vinař-

ského domu Dominant.

Společně s našimi klienty z Moravy jsme 

zde ochutnali speciality regionální kuchyně 

i vynikající místní vína. K srdečné atmosféře 

přispěla i cimbálová muzika nebo výklad 

zkušeného sommeliera spojený s degustací 

moravských vinných pokladů. Do Rakvic se 

určitě ještě vrátíme… c
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HSW ve sklípku

mactac  
a mr. Brainwash

Vítězným projektům soutěže Mactac Crea-

tive Awards se věnujeme celkem pravidelně. 

Ztvárnění kreativních návrhů s využitím 

materiálů Mactac za to totiž podle našeho 

názoru rozhodně stojí. 

Vítězná realizace za měsíc červenec není vý-

jimkou. Jedná se o velkoplošný tisk k zahájení 

výstavy „Keep Smiling“ streetového umělce 

z Los Angeles, známého jako Mr. Brainwash, 

v galerii Maddox v Londýně. Projekt realizo-

vala společnost Onward Display Ltd., která 

produkuje velkoformátové tisky pro různé 

akce, maloobchod a výstavy. Tiskárna dispo-

nuje více než 25 velkoformátovými tiskový-

mi a řezacími stroji, které běží nepřetržitě 

24 hodin denně. Zakázka pro Maddox Gallery 

byla vytištěna na Mactac WallWrap 100 Pro 

a zalaminována fólií Mactac LF 10700 CM. Oba 

materiály najdete i v naší nabídce. c

Expozice tiskáren 
Signracer

Novinka v HSW

Na veletrhu FESPA 2018 jste se mohli 

podrobně seznámit s celou nabídkou značky 

Signracer, která se především díky flatbe-

dům s pevným pracovním stolem úspěšně 

prosadila i na našem trhu. 

Celé portfolio nabízených tiskáren představu-

je 16 modelů. Pro náš trh jsou však přitažlivé 

především UV tiskárny s pevným stolem, 

protože nabízejí opravdu dobrý poměr ceny 

a výkonu. Jejich velkou výhodou je vysoká 

kvalita tisku a snadná obsluha. c

Do našeho showroomu jsme získali první 

tiskárnu  HP Latex R1000 v České republice. 

Hybrid, jenž si poradí s rigidními i rolovými 

médii, nabízí kromě tradičních výhod latexo-

vé technologie i excelentní bílý tisk s vysokou 

opacitou a odolností proti žloutnutí. c

RACER
INNOVATIVE PRINT SYSTEMS



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, techno@hsw.cz, www.hsw.cz

Jediné řešení umožňující potisk deskových i rolových 
materiálů jedním strojem a jedním inkoustem 
bez jakýchkoli kompromisů.

JIž NYNí NA NAšEM SHOWROOMu v PRAzE

 univerzální pružné inkousty vhodné pro pevné i flexibilní aplikace, jako je polep dopravních prostředků nebo ohýbaní 

     a tváření

 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.

     O další informace a předvedení stroje pište prosím na e-mail: techno@hsw.cz.

Hybridní latexová tiskárna 

HP Latex R1000

...víme jak


