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ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

POTISK 3D PŘEDMĚTŮ | MUTOH XPERTJET | SUBLIMAČNÍ TISKÁRNY HP STITCH | PAPÍROVÁ VOŠTINOVÁ  DESKA



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 Odolné celokovové provedení

 Speciální konstrukce velmi tuhého rámu

 Vysoce kvalitní válce

 Ergonomické oboustranné ovládání

 Vysoké reálné rychlosti laminace až 12 m/min

 Pneumatické nastavení tlaku

 Výborná přesnost u dlouhých návinů

 Vhodné i pro velmi těžké role

 Prověřená dlouholetá životnost

 Záruka až tři roky

 Výroba v České republice

Díky elektronickému řízení mají laminátory Neschen mnoho uživatelsky nastavitelných funkcí
Nastavení teploty po 1 °C až do 160 °C, přesné nastavení tlaku bez ohledu na sílu materiálu, speciální funkce odlehčení 
tlaku pro velmi citlivé materiály (pěny atp.), spouštění válců nožním pedálem, měnitelné zrychlení, automatické zastavení pro 
bezobslužný provoz, odměřování spotřeby materiálu, řízené zapínání optických čidel, speciální ochrana válců a další funkce.

Pro více informací pište na jan.bejcek@hsw.cz

Špičkové profesionální laminátory 
Neschen za dostupné ceny
FESPA je zrušena, ale veletržní akční ceny trvají! Pouze do 30. 4. 2020.

HSW Signall, 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 ...víme jak
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Toto vydání časopisu HSW info jsme začali sázet ve chvíli 

vyhlášení nouzového stavu v ČR. Veškeré texty již byly 

hotové a kromě tohoto místa v něm nenajdete ani zmínku 

o současné situaci. A možná je to dobře. Myslím, že většina 

z nás je trochu unavená z neustále se měnících negativních 

zpráv a aktualit a rádi si přečteme něco jiného. A proto jsme 

HSW info ponechali tak, jak bylo připravené. Zaměřené 

pouze na materiály a informace týkající se reklamy nebo 

velkoformátového tisku a všechno ostatní přenecháváme 

jiným. Osobně věřím v to, že ve chvíli, kdy budete časopis 

číst, už bude mít situace trochu lepší výhled než nyní. I když 

si myslím, že se po probíhající epidemii svět obecně hodně 

změní, reklama a signmaking tady budou pořád a není od 

věci se k danému tématu dozvědět co možná nejvíc infor-

mací. V rutině denních úkolů obvykle není na podobné věci 

čas, ale to se možná změnilo. A tak doufám, že si najdete 

chvilku pro HSW info, že Vám pomůže tak trochu zapome-

nout na současnost a přinese pár užitečných námětů do 

lepší budoucnosti.  
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vElETrHY A výSTAvY 
nEjvěTší TExTILní vELETRH

V minulém čísle jsme si představili novou rodinu tiskáren Mutoh XpertJet. Dnes se podívejme o něco 
podrobněji na technické specifikace těchto strojů.

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

Pro mnoho lidí je důležitá kontinuita. Příznivci značky Mu-

toh mají díky novým modelům možnost tisknout zakázky 

tak, jak jsou zvyklí, a s moderními stroji osazenými eco 

nebo mild solventními inkousty mohou dosáhnout lepších 

výsledků. 

ČTyřI MODELy
Rodina tiskáren Mutoh XpertJet s pracovní šířkou 1615 mm 

čítá čtyři modely. Dvojice XpertJet 1641SR – 30 a 1641SR – 40 

má jednu piezoelektrickou tiskovou hlavu s maximálním 

rozlišením 1440 dpi a pracuje v režimu míchání barev 

CMYK. Čísla 30 a 40 rozlišují stroje podle automatického 

odvíjecího/navíjecího systému. Ten první je pro role do 

hmotnosti 30 kg, druhý zvládá role do 40 kg.

Stejný způsob označení platí i pro XpertJet 1682SR – 30 

a 1682SR – 40. I zde poslední dvě čísla označují maximální 

nosnost odvíječe/navíječe. Tyto dva vyšší modely jsou osa-

zeny dvěma piezoelektrickými tiskovými hlavami. Dokážou 

tedy pracovat v režimu 2× CMYK. Maximální rozlišení je 

rovněž 1440 dpi. Uživatel však může logicky počítat s vyš-

ším výkonem.

ZVýŠENý VýKON
Tiskárny Mutoh XpertJet využívají mild solventní inkous-

ty UMS11 nebo čtvrtou generaci eco solventních inkoustů 

řady MS41, která dosahuje životnosti v exteriéru až tři roky 

bez laminace. Ve srovnání s běžnými ředidlovými – solvent 

based – inkousty nehrozí jejich zasychání ve stroji. Tiskárny 

vyžadují minimální údržbu. Certifikáty potvrzují, že stroj 

lze provozovat v kancelářských prostorách bez speciálního 

odvětrávání. Inkousty umožňují využít zvýšený výkon na 

vybraná média. Samolepicí fólie lze potiskovat až čtyřná-

sobně rychleji než s použitím inkoustů předchozí generace. 

Paleta potisknutelných médií se rozšířila zejména o ty 

nejlevnější materiály. Tisky mají větší barevný gamut, lepší 

otěruvzdornost a rychleji schnou. 

XpertJet 1641SR XpertJet 1682 SR

Míchání barev CMYK 2× CMYK

Vysoká 
kvalita

5–10 m2/hod. 10– 15 m2/hod.

Produkční 
rychlost

14– 20,5 m2/hod. 21– 36 m2/hod.

Maximální 
rychlost 

53,4 m2/hod. 87 m2/hod.

KLÍČOVÁ JE DOSTUPNOST
Pro stroje Mutoh XpertJet jednoznačně platí označení 

„dostupné tiskárny“. Jejich provoz je efektivní i díky zásob-

níkům inkoustu s objemem 1 l (model 1682SR). Pro malé 

a střední provozy je tento stroj užitečným a univerzálním 

pomocníkem. Vytisknete na něm interiérovou i exteriéro-

vou grafiku. Vyřešíte tisk fotografií, podsvícenou grafiku, 

motivy pro car wrapping i do reklamních stojanů. 

Tiskárny Mutoh mají své věrné uživatele také díky uživatel-

skému komfortu. Ten se u strojů XpertJet ještě zvýšil díky 

dotykovému ovládacímu displeji. Určitě stojí za to domluvit 

si prezentaci tiskárny v našem showroomu a přesvědčit se, 

jak funguje v praxi. c

Mutoh xpertjet
TEcHNOlOgIE 
nOvé EcO/MILD SOLvEnTy OD MuTOHu

1) Modely se liší 
i výkonem navíječe 

2–3) Uživatel vytiskne 
běžnou reklamu 

i fotografie ve 
výstavní kvalitě

4) Mutoh XpertJet 1682SR

5) Nejnovější inkousty 
jsou dodávány 

v litrových zásobnících

1

2

3

4

5



Řezačky Fotoba jsou 
nedílnou součástí 
světa digitálně 
tištěných tapet

České barvy i letos 
důstojně hájila 
společnost Veba

vElETrH
HEIMTExTIL 2020
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Závěsy a povlaky 
na polštářky 
jsou jenom částí 
digitálního byznysu 
v segmentu textilu 
pro domácnosti

Digitálnímu tisku 
byl věnován 
doprovodný 
program v hale 3.0

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

Před rokem to vypadalo, že digitální tisk se o své pozice na 

tomto trhu hlásí v plné síle. Organizátoři vytvořili pro digi-

tální tisk samostatný sektor a svá řešení zde nabízelo kolem 

dvaceti vystavovatelů přímo z oblasti digitálního tisku.

Na letošním ročníku jste mohli najít tisknoucí tiskárnu 

jenom u stánků společností HP, MS Printing Solution 

a MTEX z Portugalska. Digitální výtisky, ale bez stroje, pre-

zentovali ještě u firmy Zimmer. Nechyběla ani společnost 

Fotoba International s automatickými řezačkami tapet.

MěNÍ SE CHARAKTER OBCHODU
Veletrh si stále vede dobře – 2952 vystavovatelů a 63 000 

návštěvníků je sice méně než loni, čísla jsou to však stále 

slušná. Zachraňovali je především domácí vystavovatelé 

a firmy z Asie. Pokles účasti českých firem dosáhl ve srovná-

ní s loňskem 50 %.

Trh je poznamenán nervozitou a někteří z účastníků 

Heimtextilu to skutečně cítili. Spokojenost vystavovatelů 

však zůstala na stejně vysoké úrovni jako v minulém roce 

a u návštěvníků se dokonce zvýšila z 93 na 95 %. 

„Důvodem sníženého počtu návštěvníků byla kromě 

brzkého data konání veletrhu zejména silná konsolidace 

specializovaných obchodů a vývoj v maloobchodě smě-

rem od kamenného k elektronickému obchodu. Trh také 

zaznamenal zpomalení hospodářství,“ vysvětloval Detlef 

Braun, generální ředitel Messe Frankfurt. „Je to v souladu 

se skutečností, že až 34 % vystavovatelů hodnotí současnou 

ekonomickou situaci v tomto odvětví jako špatnou ve srov-

nání s pouhými 18 % před rokem,“ dodal.

DIgITALIZACE PRůMySLU
Technologií sice moc k vidění nebylo, jedno pódium pro 

přednášky a diskusní fóra však bylo zaměřeno právě na 

problematiku digitálního tisku. Podstatu potenciálu, díky 

kterému se digitální tisk v textilním průmyslu musí dříve 

či později prosadit, objasnil profesor Christian Kaiser 

z Univerzity Albstadt-Sigmaringen: „Změnou obchodních 

modelů a odporem k zatěžování životního prostředí si sami 

spotřebitelé vynutí nabídku lokálně vyrobených produktů 

z ekologických materiálů.“

UKÁZAT SE V NěMECKU Už NESTAČÍ
Velkým překvapením byla neúčast společnosti Grund, která 

byla řadu let, společně se značkou Veba, výkladní skříní 

českého textilního průmyslu. Počet vystavujících českých 

firem ovlivnila i absence podpory ze strany CzechTrade, ale 

některým vystavovatelům se zdál neefektivní již loňský 

ročník a svou aktivitu zaměřili na další veletrhy nebo 

propagaci jinými kanály. Hodně energie a prostředků věnují 

české firmy také optimalizaci elektronického obchodu. c

Heimtextil nabízí 
prostor i pro 
extravaganci

Letošní jubilejní 50. ročník veletrhu textilu pro domácnosti a sektor služeb Heimtextil byl svým způsobem 
překvapením. Digitálnímu tisku se věnovalo mnohem méně vystavovatelů než v loňském roce.
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průmYSlOvé AplIKAcE 
DIgITALIzAcE TExTILu

Situace digitálnímu 
potisku textilu přeje 

– ceny inkoustu 
a strojů klesají, 

zatímco rychlost 
a kvalita tisku se 

zvyšují

Tempo růstu v oblasti digitálního potisku textilu je téměř ve všech kategoriích dvouciferné a střednědobé 
výhledy hovoří o tom, že se udrží. Je to trh, který nikdo z digitálních tiskařů nemůže ignorovat.

Podle analýzy portálu Printing News byl objem hodnoty 

všech tištěných textilních výrobků v Evropě v roce 2018 více 

než 2,3 miliardy dolarů. Digitálně bylo vyrobeno zboží za 

více než 320 milionů dolarů.

NEZMEŠKEJME NÁSTUP
Pro podnikatele v oblasti digitálního tisku to představuje 

obrovskou příležitost, protože ceny inkoustu a strojů klesají, 

zatímco rychlost a kvalita tisku se zvyšují. Tyto faktory 

představují stabilní růstový potenciál.

Analytici rozdělili trh do pěti sektorů, z nichž každý má 

do budoucna jiný potenciál. Důvod této rozmanitosti je 

poměrně jednoduchý – úspěch pronikání na trh závisí na 

prosazování digitálně tištěných produktů. Někde je už na 

rychlý nástup pozdě.

gRAF Č. 1
Odhad růstu v jednotlivých segmentech textilního 
trhu v letech 2019–2021
Sportovní oděvy 

Dekorace do domácností 

Interiérové dekorace komerční 

Soft Signage

Móda

Zdroj: Printing News, prosinec 2019

gRAF Č. 2
Objem evropského trhu v jednotlivých segmentech

Oblast
Objem analogové 
produkce (USD)

Objem digitální 
produkce (USD)

Sportovní oděvy 558 790 000 127 490 000

Dekorace 
do domácností

427 690 000 27 740 000

Interiérové 
dekorace komerční 

201 210 000 8 930 000

Soft Signage 15 200 000 72 390 000

Móda 831 060 000 84 170 000

Zdroj: Printing News, prosinec 2019

gRAF Č. 3
Podíl digitálního tisku v jednotlivých segmentech 
v roce 2018
Sportovní oděvy 

Dekorace do domácností 

Interiérové dekorace komerční 

Soft Signage

Móda

Zdroj: Printing News, prosinec 2019

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

nastává digitalizace 
textilního průmyslu

11, 50 %

14,00 %

13,50 %

17,50 %

3,50 %

9,20 %

18,58 %

6,09 %

4,25 %

82,65%

Sportovní oděvy
DIGITÁLNĚ
ANALOGOVĚ

Dekorace do 
domácností 

ANALOGOVĚ
DIGITÁLNĚ

Interiérové 
dekorace 
komerční

ANALOGOVĚ
DIGITÁLNĚ

Soft  Signage 
ANALOGOVĚ

DIGITÁLNĚ

Móda
DIGITÁLNĚ
ANALOGOVĚ



Nespornou předností 
tiskáren HP Stitch 
je reprodukce barev. 
Dokážou vytisknout 
na textilu nebývale 
sytou červenou 
i černou a můžete 
se spolehnout, že 
výstupy z různých 
zařízení a na různých 
materiálech budou 
konzistentní.  

Nejnovějším 
přírůstkem v našem 
showroomu je 
sublimační HP Stitch 
S500 (uprostřed)

Ať už jde o textilní 
backlit, plakát, nebo 
reklamní tašku, 
barvy jsou věrně 
reprodukovány 
a perfektně se shodují.
Tuto vlastnost ocení 
zejména zadavatelé 
reklamních kampaní 
pro významné 
společnosti.
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SOFT SIgNAgE JE DIgITÁLNÍ
Signmakerům byl ze všech odvětví nejblíže textil potiště-

ný reklamní grafikou. Textilní materiály se prosadily ve 

výstavnictví, prosvětlených aplikacích a nahradily mnoho 

médií na bázi PVC. Dnes se pro tuto oblast analogově vyrábí 

jenom malé procento textilních aplikací. Můžeme sem zařa-

dit velké série reklamních ubrusů či vlajek. Nové dostupné 

technologie pro sublimaci, jako jsou tiskárny HP Stitch, 

podíl analogové výroby ještě sníží. Díky snadnému dosažení 

shodné barevnosti se totiž budou i velké globální zakázky 

vyrábět pro každý region digitálně. V případě Soft Signage 

navíc pozorujeme dva další faktory, které náš trh odlišují od 

západní Evropy. Prvním je náhrada neekologických materi-

álů, především na bázi PVC, textilem. PVC je u nás stále zce-

la dominantním a textil okrajovým materiálem. Například 

na německém trhu je poměr výrazně vyrovnanější, čeká 

nás tedy rychlejší růst, než je odhad toho celoevropského. 

Druhým je stále vysoké zastoupení technologií, které naši 

poskytovatelé tiskových služeb používají k potisku textilu, 

i přesto že existují vhodnější řešení. Obvykle je to využití 

UV technologie místo sublimace. UV tisk je univerzální 

a poskytuje na textilu velmi dobrý výsledek. I když je na 

trhu hodně zakázek, které jsou realizovány UV tiskem, byla 

by sublimace vhodnější. 

NASTAL ČAS
Další čtyři zmíněné sektory jsou na začátku procesu digita-

lizace. Dodavatelské základně totiž trvalo nějakou dobu, než 

nabídla životaschopná řešení. Sportovní oblečení potřebo-

valo software a pracovní postup, který snižuje čas a náklady. 

Dekorace musely dosáhnout potřebných standardů a móda 

si žádala co nejširší škálu textilních materiálů, stejně jako 

návrhový software a vhodné workflow, aby byl přechod 

k digitalizaci proveditelný. Většina z těchto požadavků však 

již byla nyní dosažena.

K dispozici je vhodný software, uživatelsky přívětivý color 

management a také nástroje pro zobrazení náhledů pomocí 

rozšířené či virtuální reality. Pokrok v rychlosti a snížení 

nákladů na tiskařské stroje povzbudily nové firmy ve všech 

odvětvích.

K dispozici jsou technologie, potisknutelné textilie, vyhovu-

jící inkousty a trh toužící po udržitelné produkci.

NENÍ TO JEN O TISKU
Digitální potisk textilu má svá specifika. Potisk je jenom 

jednou částí workflow. U sublimace není investice do tiskár-

ny pro malé a střední provozy limitující. Nutně však vyža-

duje další investice do termolisu, šicích strojů a švadlen. 

Oblast Soft Signage byla pro výrobce reklamy blízká, módě 

a dekoracím se však zatím vyhýbali. Krejčovské řemeslo je 

dost odrazovalo.

Pro švadleny a krejčí byla zase cizí správa barev a tiskařská 

alchymie. Dnes se však oba světy sbližují a zejména ekolo-

gická lobby dělá digitálnímu tisku velkou službu. Lokální 

výroba je totiž zaklínadlem dnešní doby. 

NAVŠTIVTE NÁŠ SHOWROOM
Sublimační tiskárny HP Stitch jsou nejlepším a nejdostup-

nějším řešením pro vstup do světa digitálního potisku texti-

lu. Plně obsáhnou sektor Soft Signage a sportovních oděvů. 

Dobře však poslouží i v sektoru dekorací a módy. Nejlepší, co 

můžete udělat, je navštívit náš showroom, kde se seznámíte 

s touto výkonnou a uživatelsky přívětivou technologií. Stačí 

si domluvit prezentaci na adrese techno@hsw.cz. c

Technologie jako 
HP Stitch podíl analogové 
výroby ještě sníží.

průmYSlOvé AplIKAcE

DIgITALIzAcE TExTILu
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výSTrOJ A výZBrOJ
HP STITcH S500

PRACOVNÍ ŠÍřKA
HP Stitch S500, stejně jako nižší model S300, 

má pracovní šířku 160 cm. Je to nejběžnější 

rozměr velkoformátových tiskáren, takže 

je k dispozici široká nabídka transferových 

papírů i textilu k přímému potisku.

VySOKÁ KVALITA
Termální tiskové hlavy nabízejí maximální 

rozlišení 1200 dpi. Inkousty HP Dye Sub Inks 

poskytují syté a zářivé barvy s nejširším 

gamutem a nejčernější černou barvu na trhu. 

Tu ocení všichni výrobci reklamy z kategorie 

Soft Signage.

Představujeme vám prostorově nenáročnou, ale vysoce výkonnou sublimační tiskárnu od HP. 
Díky ní je digitální potisk textilu dostupnější než kdykoli předtím.

PRODUKTIVITA
Tiskárna nabízí produkční výkon u náročné 

backlitové grafiky na úrovni 34 m2/hod. 

Maximální výkon je pak 110 m2/hod. Model 

HP Stitch S300 nabízí vysoce kvalitní tisk 

v rychlosti 22 m2/hod., maximální rychlost je 

na úrovni 34 m2/hod.

ZATÍžENÍ
Model HP Stitch S500 je určen do provozů 

s doporučeným zatížením na úrovni 

2500 m2/měsíc, nárazově až 6000 m2. 

U tiskárny HP Stitch S300 jsou tyto hodnoty 

1200 respektive 3000 m2 za měsíc.

MÍCHÁNÍ BAREV
Jako ostatní sublimační tiskárny i HP 

Stitch používá inkousty v systému CMYK. 

Model S500 má pro každou barvu cartridge 

s objemem 3 l. Model S300 využívá 775ml 

zásobníky. Kapacita obou typů je dostatečná 

pro dlouhý, nepřerušovaný provoz.

OPAKOVATELNOST
Tiskárna je vybavena zabudovaným 

spektrofotometrem. Díky řešení HP Smart 

Color můžete zajistit nejlepší shodu barev při 

dotiscích nebo při tisku stejného motivu na 

více tiskárnách. c

HP Stitch S500 
Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz



SOFT SIgNAgE
Tato tiskárna najde své uplatnění v reklam-

ním průmyslu. Vyřešíte poptávku po 

textilních bannerech, vlajkách či textilních 

grafikách do napínacích systémů. Sublimace 

je populární i ve výstavnictví. 

MóDNÍ PRůMySL
Nabídka příjemných materiálů pro sublimaci 

přímo vybízí k využití této technologie i v ob-

lasti módního průmyslu. Originální design se 

stává dostupný široké skupině nových záka z-

níků. Stačí najít talentovaného návrháře.

DRESy
Technologie HP Stitch je pro výrobce sportov-

ních dresů nenahraditelným pomocníkem. 

Když je například potřeba dotisknout jen 

několik kusů, lze díky technologii HP Smart 

Color změřit denzitu barvy původních dresů 

a vytisknout odstín, který se bude přesně 

shodovat se staršími kusy. 

TEXTIL PRO DOMÁCNOSTI
Závěsy, stínidla lamp, ubrusy, zástěry, dekora-

tivní polštáře a mnoho dalších aplikací může 

pomocí digitálně tištěných dekorů navodit 

v interiéru požadovanou atmosféru. 

POTAHy
Nápaditý design dokáže z křesel, sedaček 

a různých polstrovaných částí nábytku 

vytvořit solitérní prvky interiéru. Hodně tis-

kařských firem ve světě kooperuje s nábytkáři 

a nové tiskárny od HP jim mohou pomoci 

dosáhnout vyšší produktivity.

DÁRKOVé PřEDMěTy
Tisk sublimačními inkousty nemusí nutně 

skončit na textilu. Pomocí transferového 

papíru můžete vytvářet firemní nebo propa-

gační grafiku i pro dárkové předměty, jako 

jsou podložky pod myši, lahve, hrníčky a další 

suvenýry.

BACKLITy
Polyester a jeho směsi vhodné k sublimaci 

dobře vedou světlo. Prosvětlené aplikace 

působí velmi elegantně a ve srovnání s akry-

látovými boxy jsou textilní systémy mnohem 

lehčí a dostupnější. c

Typické aplikace

výSTrOJ A výZBrOJ

HP STITcH S500        

HSWINFO DUBEN 2020        7
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NávšTěvA U DODAvATElE 
zünD

Pro české a slovenské zájemce z oblasti polygrafie a dalších průmyslových oblastí byla v sídle společnosti 
připravena prezentace na téma automatizace výrobních postupů.

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

Zünd spolu s českými zastoupeními značek Durst, Koenig 

& Bauer a Konica Minolta připravil akci speciálně věno-

vanou českým a slovenským zákazníkům s primárním 

zaměřením na výrobu obalů, řezání kartonu a lepenky, na 

klasický ofsetový, flexo a digitální tisk. Zástupci našich po-

lygrafických firem a odborných médií měli možnost navští-

vit a prohlédnout si centrálu a výrobní závod společnosti 

Zünd a její showroom ve švýcarském Altsttätenu.

NA POČÁTKU ByL Nůž
„Při vývoji stolních plotrů se zakladatel společnosti Karl 

Zünd inspiroval švýcarským armádním nožem,“ řekl Ale-

xander Lazic, Segment Manager společnosti Zünd System-

technik AG, při představování společnosti a dodal: „Jedna 

kvalitní technologie s více nástroji a širokými možnostmi 

využití, zkonstruovaná s typickou švýcarskou precizností, 

to byl sen, který se mu podařilo realizovat.“

Náš konzultant pro průmyslové aplikace David Hlaváč 

zdraznil ve své prezentaci, že investice do technologií Zünd 

je dlouhodobá. „Když se podíváme pouze na náš region, tak 

nejstaršímu stále pracujícímu stroji je již 27 let. Modulární 

koncepce uživateli umožní rozšiřovat jeho technologii 

o nové a nové nástroje. Tato technologie morálně zastarává 

mnohem pomaleji než například tiskárny,“ uvedl.

POTřEBA AUTOMATIZACE
Mnoho oborů v současnosti trpí nedostatkem kvalifikova-

ných pracovních sil. Automatizace a robotizace dokážou 

tyto problémy řešit a pro mnoho polygrafických firem je 

uvolnění pracovníků pro jiné úkoly klíčovou strategií. Event, 

který jsme měli možnost navštívit, poskytl mnoho inspirace.

CO ByLO K VIDěNÍ
Jako první jsme viděli nejmenší kompaktní model S3 M 800 

s ukázkou nakládání a robotického vykládání. Dále jsme se 

seznámili s vlajkovou lodí značky Zünd – plotrem řady G3, 

který předvedl řezání pěny vysoké 110 mm a také tandemo-

vé řezání. 

Pro majitele velkých tiskáren specializovaných na karton 

a vlnitou lepenku bylo určitě zajímavé vidět automatickou 

linku Zünd D3 BHS 150. 

POLygRAFIE NA VyŠŠÍ úROVNI
Partneři pak prezentovali další zajímavé technologie, které 

jsou schopny posunout polygrafické podnikání na další, 

vyšší úroveň. David Hlaváč představil linku Durst Delta 

250 WT, která díky inkoustům na vodní bázi dokáže tisk-

nout i primární obaly pro potraviny. c

Automation 
Experience 

1) Rostoucí poptávka 
si v Zündu vyžádala 
výstavbu nové haly

2) Pro technologie 
Zünd nejsou žádné 
tvary příliš složité

3) Akcí nás provázel 
Alexander Lazic, 

Segment Manager 
společnosti Zünd 

Systemtechnik AG

1

2

3



TEcHNOlOgIE U NAšIcH KlIENTů
HP LATEx 560

HSWINFO DUBEN 2020      9

Digitálně tištěné tapety jsou populárním artiklem a mezi renomovanými výrobci tapet si získávají stále 
větší oblibu. Těší nás, že naše technologie mohou být u toho.

výjimečné dekory, 
exkluzivní materiály
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Společnost Vavex 1990 je jediným českým výrobcem tapet 

a od roku 2014 má v nabídce kromě analogových dekorů 

i digitálně tištěné tapety, vyrobené pomocí latexové 

technologie od HP. Nedávno jsme zde nainstalovali novou 

tiskárnu HP Latex 560. 

CESTA NA DALŠÍ KONTINENTy
Stánek společnosti Vavex nechyběl na veletrhu Heimtextil 

ani letos, takže jsme se mohli dozvědět, jak si český výrobce 

vede na tomto silně konkurenčním trhu. „Cítíme ochlazení 

na vyspělých trzích,“ přiznává Václav Velát, majitel 

společnosti Vavex 1990, s. r. o., a dodává: „Proto jsme se letos 

rozhodli vystavovat i na lokálních veletrzích na jiných 

kontinentech. Jsem velmi zvědav na to, jak dopadneme 

třeba v Africe. Myslím si, že tady mohou potenciálně uspět 

naše levnější papírové tapety.“

POPTÁVKA STABILNě ROSTE
Digitálně tištěné tapety jsou podle Václava Veláta zajímavý 

segment. „Poptávka stabilně roste, takže i proto jsme 

se rozhodli investovat do nové tiskárny HP Latex 560. 

Zkušenost nám ukázala, že trh vnímá na zakázku vyráběné 

tapety jako exkluzivní zboží, a proto je nesmysl digitálně 

tisknout na levné materiály. Není to jenom moje zkušenost. 

Shodli jsme se na tom s kolegy z branže,“ tvrdí Václav Velát 

s  tím, že trend nabízet digitálně tištěné dekory je nyní 

patrný u všech významných výrobců tapet.

NEJúSPěŠNěJŠÍ KOLEKCE
Ve Vavexu se rozhodli nepřipravovat pro tuto sezonu novou 

kolekci tapet. Těží totiž stále z velmi úspěšných sérií My 

Dream od designérky Ivy Bastlové a Imaginum ilustrátorky 

Magdy Veverkové Hrnčířové. „Je těžké předpovědět, jak se 

bude vyvíjet trh s tapetami v této sezoně,“ říká Václav Velát. 

„Jednoznačně však můžu konstatovat, že zájem o tapety 

tištěné technologií HP Latex je stabilní a má rostoucí 

tendenci,“ dodává. c

3) Ukázky několika 
dekorů z autorské 
kolekce My Dream

4) Stánek společnosti 
Vavex 1990 na 
veletrhu Heimtextil 
2020

5) Kdo by se chtěl 
v kavárně dívat do 
zdi? V tomto případě 
asi každý.

1) Originální  tapeta  
z autorské kolekce 
Imaginum

2) Použití této tapety 
v interiéru1 2

3

4 5
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TEcHNOlOgIE 
SuBLIMAcE

Toto tvrzení určitě platí, když do rovnice dosadíme tiskárny HP Latex a HP Stitch. Na jedné straně 
stojí desetiletí úspěšného tažení technologie HP Latex a na druhé překvapivě jednoduchá sublimace 
s tiskárnami HP Stitch.

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

Na letošním veletrhu Heimtextil měly v expozici společ-

nosti HP obě technologie rovnocenné postavení. HP Stitch 

se uplatní nejen v oboru textilu pro domácnosti a sektor 

služeb. Kdo sleduje rychlou digitalizaci v textilním průmys-

lu, musí vidět obrovský potenciál, který stačí jenom správně 

uchopit.

NEW ORDER OF FASHION
Na expozici společnosti HP se podílela iniciativa New Order 

of Fashion – mezinárodní platforma talentovaných desig-

nérů – která do inovativních průmyslových projektů vnáší 

svěží pohled mladých módních tvůrců. Autorem koncepce 

a dekorů byl nizozemský návrhář Gino Anthonisse. Exklu-

zivní tisky demonstrovaly možnosti technologie digitálního 

latexového a sublimačního tisku v interiérovém designu.

„Chtěl jsem vytvořit explozi jasných barev a grafických 

komponentů kombinovaných s fotografickými prvky,“ řekl 

Anthonisse a dodal: „Zhotovené objekty navazují na naši 

předchozí realizaci Wandã, kde jsme vyrobili tisky ovliv-

něné japonským uměním a oděvy ze skládaných textilií 

a papírů.“

Tuto kolekci vytvořil autor pomocí techniky origami, bez 

použití šicího stroje, takže konstrukci a tvar oděvů tvoří 

záhyby. 

Sublimace má 
potenciál latexu

BARVy A MATERIÁLy BEZ OMEZENÍ
Komunita designérů a návrhářů se na veletrhu mohla 

seznámit s úžasnými designy vytvořenými za pomoci late-

xových a sublimačních tiskáren HP. Rovnocenné postavení 

zaujala dvojice strojů HP Latex 570 a HP Stitch S500.

Specialisté z oblasti designu si mohli ověřit, že potisknout 

lze opravdu pestrou paletu materiálů. Tiskárny nabízejí 

překvapivě široký barevný rozsah, a tak byl velký zájem 

i o ukázky měření barev a jejich reprodukci. Zabudovaný 

spektrofotometr a intuitivní ovládání otevírají pro návrháře 

i tiskaře mnoho nových možností. c 

Objekt vytvořený 
pro expozici HP na 

Heimtextilu a objekt 
z kolekce Wandã

HP Latex 
570 a flotila 

sublimačních 
tiskáren HP Stitch 

S500
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TEcHNOlOgIE
uv TISkáRny 

Personalizované obaly a dárky jsou stále žádanějším artiklem. Pokud jste schopni nabídnout i zajímavé 
zušlechtění povrchu, máte mnohem vyšší šanci na tomto trhu uspět.

Potisk 3D předmětů
Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Možnost darovat tradiční předmět s osobním věnováním 

nabízí hodně výrobců luxusních výrobků. Tato forma 

customizace však pomáhá povýšit na něco mimořádného 

i běžnější produkty. Často stačí využít vhodnou plochu i na 

obalu standardního zboží. Nejde jenom o kusovou či malo-

sériovou výrobu. Po možnosti digitálního značení je poptáv-

ka i v průmyslových oblastech. 

řEŠENÍ OD MUTOHU
Pokud chcete nabídnout rychlou personalizaci pro kusové 

nebo malé zakázky, nejlepším řešením je dvojice tiskáren 

Mutoh XpertJet 461UF/661UF. Tyto stroje navazují na úspěš-

né modely Mutoh ValueJet VJ 426/626UF, přinášejí však 

mnohá vylepšení. 

Model XPJ-461UF má pracovní plochu 483 × 329 mm, vyšší 

model XPJ-661UF nabízí plochu 483 × 594 mm. Oba umožňují 

potisk předmětů silných až 150 mm. Nový systém údržby 

zvyšuje bezporuchovost a spolehlivost. UV LED lampy jsou 

tišší a mají nižší spotřebu energie. Díky patentované tech-

nologii individuálního řízení umožňují vytvořit v jednom 

kroku různé efekty jako třeba parciální lak s vysokým les-

kem. Schopnost tisknout CMYK plus bílou i lesklý a matný 

lak na jeden průjezd zkracuje čas a zvyšuje efektivitu. 

Další výhodou je omezení zrnitosti či pruhování. 

Uživatelé jistě ocení možnost tisknout krátkodobě pouze 

s aktivními tryskami v případě, že jsou některé z trysek 

ucpané. Úsporu času a materiálu přináší také vylepšená 

detekce překážky v tiskové dráze. Dříve bylo nutné tisk pře-

rušit, nyní lze po odstranění problému v tisku pokračovat. 

Model XPJ-661UF je standardně vybaven vakuovým stolem, 

který je vhodný zejména při potisku tenkých materiálů. 

Jednoduchý dotykový OLED displej usnadňuje ovládání 

a poskytuje přehled o stavu zakázky. Příjemným bonusem 

je záruka vztahující se i na tiskovou hlavu, kterou lze u obou 

tiskáren prodloužit na tři roky.    

PRO VěTŠÍ OBJEMy SIgNRACER
Poptávku po digitálním tiskovém stroji, který by byl schop-

ný přímo potiskovat obaly maloobchodního zboží, řešili 

i ve švýcarské firmě Signracer. Model Signracer 1610 HB byl 

představen loni v listopadu na veletrhu InPrint. Tiskárna 

byla nabízena jako součást průmyslových linek společnosti 

Bergstein.

Jde o model UV tiskárny Signracer 1610 HB, který má zvýše-

ný zdvih. Zkratka HB je odvozena od slov High Bridge. Pra-

covní výšku hlav můžete u tohoto stroje krokově zvyšovat 

po pěti centimetrech od pěti do 25 cm.

Vystavená linka byla navržena pro italského výrobce exklu-

zivních bot. Koncept se však dokáže prosadit i u vinařů 

a výrobců nápojů či průmyslového zboží.

Tato tiskárna může pracovat v režimu CMYK nebo 

CMYKlclm. U obou variant lze doplnit bílou a lak, bez nichž 

by potisk obalů nedával smysl. c

Tento výrobce whisky 
si své zákazníky 
hýčká

Signracer 1610 HB 
umožňuje přímý 
potisk obalů na 
průmyslové úrovni. 
Tady se potiskují 
polotovary k výrobě 
snowboardů.

UV LED tiskárny 
Mutoh k potisku 
předmětů mohou být 
osazeny flexibilními 
nebo rigidními 
inkousty

XpertJet 661UF

XpertJet 461UF
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Touto technikou se vytvářejí umělecká díla pomocí lepicí 

pásky. Vznikla jako druh pouličního umění v 60. letech 

20. století jako alternativa k široce rozšířenému sprejerství. 

Začí nalo se s běžnou balicí či kancelářskou páskou. Pásku 

lze použít i k vytvoření efektu „vitráže“, kdy se aplikuje na 

sklo nebo plast, který je prosvětlen zezadu. Může být přile-

pena na zeď, aby se vytvořil obrys nebo celý obrázek. Může 

být tvarována i do 3D objektů. 

ZAČALO TO V ROCE 2005
První dílo Carlo Galli veřejně představil na uměleckém 

sympóziu v resortu Viareggio Studios v roce 2005. „Tehdy 

jsem si uvědomil, že se lidem líbí můj sklon ke grotesknosti, 

a já můžu ukázat, že nemusíme chovat úctu k věcem, které 

se obecně považují za nadřazené až posvátné,“ přiznává 

Carlo Galli.

Pro realizaci svých děl upřednostňuje městské prostředí, 

které je v přímém kontaktu se sociální strukturou, kterou 

chce oslovit. „Angažuji se v sociálně-politickém kontex-

tu, shromažďuji informace a přetvářím je svým uměním 

v určité poselství. Hledám typ komunikace, která předává 

informace divákům, a chci sdílet jednoduchá a jasná sdělení, 

jež mohou oslovit každého,“ tvrdí Galli.

Přestože Carlo Galli hovoří o své osobní výpovědi, která 

neuz nává konvence, zvolil výtvarnou techniku, jež je 

dočasná a odstranitelná. Na rozdíl od sprejerů tak ukazuje 

značnou míru úcty k soukromému i veřejnému majetku.

SIgNMAKINgOVé OCENěNÍ
I když umělec nejčastěji pracuje přímo s lepicí páskou, 

v některých dílech využívá i naše tradiční signmakingové 

materiály a technologie. Jeho dílo REM Phase získalo v roce 

2019 ocenění i v soutěži Mactac Creative Awards. 

„Během jedné noci, po večeři s mým přítelem v pizzerii 

v milánské Tortoně, jsem zjistil, že magistrát dal v této obla-

sti streetovým umělcům k dispozici velké panely. Pomy slel 

jsem si, že to je ten pravý okamžik, abych vytvořil nezávislý 

projekt, který mi umožní experimentovat a posouvat hrani-

neuctivě s úctou
Italský umělec Carlo Galli pracuje jako učitel a s oblibou tvoří díla ve veřejném prostoru. Patří 
k představitelům u nás méně známé komunity tape art umělců. Tato specifická odnož street artu nás 
zaujala i tím, že někteří umělci využívají ke své tvorbě řezací plotr a samolepicí fólie.

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

Titulní strana: Dílo 
REM Phase z roku 2019 

získalo cenu Mactac 
Creative Awards

Hahaha, 2018. Instalace 
z cihel v opuštěné 

továrně na Sardinii.

mEDAIlON 
cARLO gALLI 
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mEDAIlON

cARLO gALLI 

V některých dílech 
využívá umělec i naše 
tradiční signmakingové 
materiály a technologie.

ce samolepicích materiálů v tomto prostředí. Nejprve jsem 

musel panely změřit, a jakmile jsem dostal inspiraci, připra-

vil a vytvořil jsem projekt ve svém ateliéru pomocí řezacího 

plotru a samolepicí fólie Mactac. Grafika není tištěná, ale 

vyřezaná plotrem. Projekt představuje vojáka během REM 

fáze spánku,“ popisuje vznik díla Carlo Galli.

KRÁDEž VEřEJNéHO PROSTRANSTVÍ
Hloubku umění komunikace s publikem ve veřejném prosto-

ru dokumentuje například projekt „Delimitation – Vymeze-

ní“. V roce 2014 začal Carlo Galli na pláži Bermeja na ostrově 

Lanzarote, který patří ke Kanárským ostrovům, s realizací 

svého projektu. Pomocí kolíků a červeno-bílé pásky, která 

se často používá k vymezení prostranství, kam je zakázaný 

vstup, vytvořil geometrické obrazce, takže se mohlo zdát, že 

některé části veřejného prostranství nejsou přístupné.

Carlo studoval výtvarné umění v Carraře, ale na Tenerife 

byl na studijním pobytu v rámci programu Erasmus. Jako 

rodák z města Viareggio na pobřeží Jaderského moře viděl 

zásadní rozdíl mezi létem v Itálii a na Kanárských ostro-

vech. Zatímco pláže v Itálii jsou rozděleny na sektory, kde 

si můžete pouze pronajmout lehátko pod slunečníkem, na 

plážích ostrovů věčného jara je pohyb lidí volný. Vymeze-

ním prostoru páskou studoval Galli reakci lidí. Rekreanti, 

stejně jako v Itálii, „omezení“ respektovali a nevstupovali 

na plochu za páskou. Toto byl jeden ze tří projektů, které 

umělec v roce 2014 na Kanárských ostrovech realizoval. 

Vymezením prostoru zátoky stejnou páskou pak poukázal 

na nesmyslnost těchto restrikcí. Dílo se dočkalo značné 

publicity a média jej přejmenovala na Krádež veřejného 

prostranství. Pozoruhodné podle těchto článků bylo, s jakou 

lehkostí se lidé přizpůsobí nesmyslným omezením.

BOJOVNÍK
Výtvarník se často věnuje tématům se sociální tematikou. 

Velkou publicitu získala kupříkladu jeho práce Shirley, kte-

rou vytvořil v roce 2018 na největším sympóziu, zaměřeném 

na tuto specifickou výtvarnou techniku, Tape Art Conven-

tion Berlín. Jde o portrét Shirley Anity Chisholmové, která 

byla první Afroameričankou zvolenou do Kongresu Spoje-

ných států a reprezentovala v něm 12. newyorský kongreso-

vý okrsek sedm volebních období v letech 1969 až 1983. c

Shirley, 2018. 
Portrét z  lepicí pásky.

Cozy mesh, 2014. 
Síťovina vyrobená 
z bezpečnostní pásky.
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mEDAIlON 
cARLO gALLI  

Kolekce Hipnotic mirage vznikala v letech 2015–2018

Instalace Work in progress ozvláštn ila v roce 2011 pláž v italském městě Viareggio

Série Optical propaganda je z let 2014–2016
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mEDAIlON

cARLO gALLI 

Lepicí páska na skle, Melted template, 2017

Výstavní expozice a další dílo z kolekce Optical propaganda 

Další dílo z kolekce Optical propaganda

Silný mediální ohlas měly instalace z cyklu Delimitation z let 2013–2014

Melted template, detail
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pODZImNí ODBOrNý SEmINář 
ASOcIAcE SíTOSTISku A DIgITáLníHO TISku

Koncem roku 2019 se v Českém Krumlově konal Podzimní odborný seminář Asociace sítotisku 
a digitálního tisku ČR. Mezi přednášejícími nechyběl ani náš produktový manažer pro deskové 
materiály David Vlachopulos.

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

Desky pro 
všechny tisky

Setkání v Českém Krumlově je pozoruhodné už samotným 

místem konání. Historické prostory středověkého kláštera, 

ve kterém dnes sídlí Střední umělecká škola sv. Anežky 

České, jsou inspirací samy o sobě.

Na tradičním jednodenním podzimním semináři vystoupil 

kromě dalších dodavatelů i David Vlachopulos a představil 

rozšířenou nabídku deskových materiálů v našem 

sortimentu.

S OHLEDEM NA EKOLOgII
Nabídka desek byla vybrána tak, aby co nejvíce odpovídala 

trendům a požadavkům dnešního trhu. „Čím dál více se 

zaměřujeme na dobře recyklovatelné materiály, jelikož si 

plně uvědomujeme složitost a náročnost recyklace plastů,“ 

zdůraznil David Vlachopulos.

Ve svém bloku představil možnosti, které deskové materiály 

skýtají jako tiskové médium pro digitální tisk a samozřejmě 

i sítotisk. Ke každé skupině desek uvedl i trendové aplikace, 

které aktuálně přinášejí dobrou ziskovost. Na závěr 

představil i nový katalog deskových materiálů HSW.

NOVý KATALOg
Katalog deskových materiálů je poměrně stručný, zároveň 

však dostatečně přehledný. Na 30 stran se vešlo vše 

podstatné, co pro výběr zboží potřebujete. Materiály jsou 

členěny do dvanácti kapitol. Každá začíná charakteristikou 

daného materiálu a vhodnými aplikacemi. Důraz byl kladen 

především na přehlednost informací. Kromě základního 

popisu jsou u jednotlivých položek uvedeny standardní 

tloušťky a rozměry, běžně dostupné na našich skladech 

v Praze a Brně. 

INDIVIDUÁLNÍ CENy
Základní i výhodnější cena, která platí při odběru většího 

množství, je uvedena za m2. „Do sloupce Vaše cena si 

můžete poznačit cenu individuálně domluvenou s naším 

obchodním zástupcem,“ připomíná David Vlachopulos.

Pokud tento katalog ještě nemáte, napište si o něj na adresu 

obchod@hsw.cz. c

1) Po pracovním 
programu zbyl čas i na 

prohlídku zámku

2) David Vlachopulos 
přednáší na semináři

3) Nový katalog 
deskových materiálů

1

2

3
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kDO jE kDO 
v HSW SIgnALL

Signmaking už dávno není mladý obor. Svědčí o tom 

i fakt, že nám kolegové odcházejí do důchodu a na 

jejich místa přicházejí noví. Pozici technický spe-

cialista po Václavu Poseltovi zaujal Ondra.

Máš za sebou bohaté zkušenosti z oboru velkoformá-
tového tisku, ale na pozici technického specialisty 
v HSW Signall jsi vlastně vyměnil strany. Jak to vidíš 
ty?
Ano, ze strany poskytovatelů tiskových služeb jsem 

přešel na stranu dodavatele. Je to zajímavá změna, ale 

pro zákazníky je to určitě dobře, protože znám jejich 

každodenní starosti a vím, kde je tlačí bota. Ve výrobě 

je důležitá rychlost a spěchá se na termíny. U dodava-

tele je nutno, obrazně řečeno, vidět do dálky.

Co se ti na pozici technického specialisty líbí nejvíc?
Myslím si, že každý muž má v sobě tu klukovskou 

radost, když se může seznamovat s nejnovější tech-

nikou. Tiskař si musí dobře vybrat technologii a pak 

ji využít ve svém podnikání. Tiskárna tedy slouží 

do své technické či morální zastaralosti. Tady mám 

Ondřej Čihák

k dispozici stále nějakou novou tiskárnu v showroomu, 

spoustu materiálů, které je potřeba otestovat, a stále je 

to něco nového. Velmi rád měřím profily. Ve výrobě je 

to nepředstavitelně časově náročná záležitost. Dobře 

naměřený profil od dodavatele ale zákazníkům může 

hodně pomoct a ušetřit. 

V showroomu také předvádíš technologie zákazní-
kům. Nemáš u toho trému?
Jako tiskař dobře znám tiskárny Mutoh i HP. Mám 

velmi dobrou zpětnou vazbu od zákazníků, že se na 

stroj umím dívat jejich očima. Nové stroje mají svá 

vyle pšení a je dobré je ukázat lidem, kteří sice znají 

starší model, ale možná by tuto vychytávku ze stere-

otypu při práci nevyužili. Když ale ukážete, že v praxi 

může něco zrychlit, zlepšit nebo ušetřit, lidé na to slyší. 

Je zkrátka dobře, když spolu mluví dva tiskaři. Není 

to však jenom o kontaktu se zákazníky v showroomu. 

Řeším i poradenství u zákazníků nebo posuzuji rekla-

mace. Někdy přijdeme se zákazníkem na chybu v jeho 

pracovním procesu, která by u velké zakázky mohla 

být mnohem dražší než jenom pár metrů potištěného 

média, no a někdy je to jednoznačně chyba dodaného 

zboží.

Zabydlel ses v HSW Signall rychle?
Kamarádská atmosféra člověku ani nenechá čas, aby 

se zabydlel, doma jsi tu hned. Navíc mám obrovskou 

výhodu, že můžu konzultovat věci s kolegy ze servisu. 

Mají velmi bohaté zkušenosti s „diagnostikou“. c

ANKETA

Oblíbená hudba: 
Radio 1.

Nejoblíbenější kniha: 
Do posledního dechu – 

– Robert Bryndza.

Nejoblíbenější jídlo: 
Lasagne, rajská, kuře na 

paprice.

Záliby: 
Rád se hýbu, takže běžky, 

kolo, turistika… Děti pravi-

delně balíme s sebou :-).

Oblíbený citát či přísloví: 
Nemusíte být dobří na začát-

ku, ale musíte začít, abyste 

byli dobří. 

Tři věci, které bys chtěl mít 
s sebou na pustém ostrově: 
Ženy, víno a helikoptéru :-).  

kdo je kdo?
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přEDSTAvUJEmE 
gEnERAcE y

Mnoho firem bylo zvyklých hledat své zaměstnance pomocí inzerce na pracovních portálech. Odezva na 
tuto formu náboru však postupně klesá. Mladé, vzdělané a ambiciózní lidi tu dnes již nehledejte. Obracíte 
se totiž do prostoru, kde prostě nejsou.

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

jak zaměstnat 
a udržet mileniála 

Situace na pracovním trhu je velmi dobrá pro zaměstnance. 

Poptávka převyšuje nabídku nejenom na manažerských, 

ale i na dalších pozicích. Personalisté hledají nové kolegy 

i z generace Y, ti však ke komunikaci využívají především 

sociální sítě.

MÁTE Ty NEJLEPŠÍ HEADHUNTERy
Mileniálové při výběru zaměstnání nejvíce dají na osobní 

doporučení. Paradoxně nejlepší odezvu u přátel svých přátel 

mají vaši mladší kolegové. Nestačí mít dobrou prezentaci 

na webu, firma musí žít i na sociálních sítích. Musí umět 

promlouvat k mileniálům jejich jazykem a dát jim najevo, že 

ctí tytéž hodnoty jako oni.

Mileniálové mají na své zaměstnavatele vysoké nároky. 

Kromě odpovědnosti k životnímu prostředí nebo 

inspirativní atmosféry očekávají, že je bude motivovat 

nejenom dobrou mzdou a atraktivními bonusy. Tabulka 

č. 1 ukazuje, kolik procent dotázaných považuje za důležité 

další příspěvky od zaměstnavatele v konkrétních oblastech. 

Na co by měl zaměstnavatel přispívat?

Jazykové vzdělávání 46 %

Vzdělávání v oboru (hard skills) 33 %

Relaxační aktivity 
(masáž, wellness) 

33 %

Sportovní aktivity 31 %

Důchodové spoření 29 %

Příspěvek na dovolenou 26 %

Kulturní aktivity 25 %

Příspěvek na cestování do práce 24 % 

Vzdělávání v oblasti osobního 
rozvoje (soft skils)

21 %

Příspěvek na bydlení 20 %

Příspěvek k životní události 15 %

Zdroj: paylab data research, 2019

Téměř polovina 
dotázaných se 

domnívá, že 
zaměstnavatel by 

měl přspívat na 
jazykové vzdělání  

svých zaměstnanců

Tabulka č. 1

Mileniálové 
jsou specifickou 

skupinou 
zaměstnanců, která 

se bude neustále 
rozrůstat
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přEDSTAvUJEmE

gEnERAcE y

jak zaměstnat 
a udržet mileniála 

S AUTORITOU TOHO MOC NESVEDETE
Zaměstnavatelé v anketách označují příslušníky generace Y 

za nezodpovědné, mající přehnané nároky a sebepřeceňující. 

Největší problém však vidí v nerespektování nadřízených. 

Pravda je, že mileniálové vyžadují osobitý přístup ve vedení. 

Podle jejich mentality totiž nepracují pro zaměstnavatele, 

ale spolupracují s ním na dosažení výsledků, které dobrovol-

ně přijali také za svůj cíl.

Technologické firmy, kde již dnes působí převážně mileniá-

lové, postupují v oblasti vedení formou mentora. Starší 

kolega je zde pro ně, aby jim poradil a usměrnil jejich čin-

nost. Mileniálové nemají problém s týmovou prací. Problém 

je pro ně spíš úkol vyžadující samostatnost a vytrvalost. 

Jsou ochotni pracovat s vysokým nasazením a mají mnoho 

dovedností, které lidem generace X chybí. Chtějí však mít 

pocit, že jejich názory na chod firmy bere management 

v potaz. Tabulka č. 2 ukazuje, co jim na zaměstnavateli vadí. 

gAMIFIKACE
Vaši mileniálové vyrůstali v prostředí počítačových her. Cítí 

se dobře, když vyhrávají a vyhrávají rychle. Zaměřit se na 

Pokud se 
mileniálové cítí 
být součástí týmu, 
dokážou pracovat 
s velkým nasazením 
a uplatnit své 
dovednosti, které 
často starší generaci 
chybí

Tabulka č. 2

Tabulka č. 3

dlouhodobé cíle je pro ně velmi obtížné. Strategie motivace 

mileniálů proto spočívá v rozdělení úkolů na drobné kroky, 

které lze splnit za den, maximálně týden. Rádi vidí své jmé-

no v žebříčcích na předních místech.

Vedoucí efektivního týmu proto často vymýšlejí různé 

formy hodnocení, aby se v žebříčcích našli všichni důležití 

členové týmu.

JINÍ NEBUDOU
„Zaměstnavatelům připadá péče o mileniály jako zbytečný 

luxus,“ říká Erika Matwij, jednatelka společnosti Human 

Inside, která se specializuje na personální poradenství. 

Podle ní si však musí uvědomit, že příslušníci této generace 

(a v mnoha aspektech ještě náročnější generace Z) budou 

tvořit v průběhu deseti let nejenom rozhodující součást trhu 

práce, ale zaujmou klíčové posty v hospodářství a politice. 

„Firmy, které svou firemní kulturu upraví tak, aby dokázaly 

potenciál této generace využít, mají budoucnost,“ dodává 

Erika Matwij. 

Co chybí zaměstnavatelům podle mileniálů

Férové odměňování zaměstnanců 36 %

Možnost osobního a profesionální-
ho růstu

34 %

Práce bez zbytečného stresu 30 %

Flexibilita pracovního času 24 %

Přístup ke zdravému stravování 23 %

Podpora inovací a nápadů 17 %

Příjemné pracovní prostředí 17 %

Seberealizace při ovlivňování 
fungování firmy 13 %

15 %

Nadřízení, které respektuji 11 %

Co pro generaci Y znamená pojem jistota zaměstnání?

Jisté zaměstnání na dlouhou dobu 27 %

Mít pracovní znalosti, které odpo-
vídají potřebám trhu

27 %

Udržet si životní úroveň 24 %

Jistota příjmu 12 %

Kontakty, které mi pomohou najít 
zaměstnání

5 %

Odstupné, benefity při odchodu 5 %

Příjemné pracovní prostředí 17 %

Seberealizace při ovlivňování 
fungování firmy 13 %

15 %

Nadřízení, které respektuji 11 %

Zdroj: paylab data research, 2019 c 

Mileniálové 
vyžadují  
osobitý přístup, 
s direktivním 
způsobem řízení 
a autoritativním 
vedením u nich 
nezabodujete
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TEcHNOlOgIE U NAšIcH KlIENTů 
uv fLATBED k POTISku PřEDMěTů MuTOH vj 626 uf

Malý stroj 
na veľké veci

Mutoh ValueJet 626UF je tlačiareň s veľkým potenciálom, ktorý môže menšie a stredne veľké 
signmakingové prevádzky posunúť o hodný kus dopredu. Pritom je to naozaj malý stroj.

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

Príkladom úspešného využitia tejto tlačiarne s pracovnou 

plochou vo formáte A2 je spoločnosť Reklama Jankola z Trs-

tenej. Rodinný podnik, kde bratia poskytujú tlačiarenské 

služby predovšetkým zákazníkom z Oravy, inštaláciou tejto 

tlačiarne veľmi získal.

VyHRÁVA RýCHLOSť
„Sme v regióne, kde veľmi aktívne pôsobia aj firmy zo su-

sedného Poľska,“ vysvetľuje Ján Jankola.  „Preto je pre nás 

veľmi dôležitý čas. Rýchlosť dodávky je pre nás kľúčovou vý-

hodou a v tomto ohľade nám nová tlačiareň veľmi pomáha. 

Už niekoľko rokov ponúkame v oblasti veľkoformátovej 

tlače výstupy vytlačené technológiou HP Latex. Zákazníci 

vedia, že ich zákazka je hotová veľmi rýchlo, a to isté nám 

umožňuje aj Mutoh VJ-626UF.“

ŠIROKý SORTIMENT
Nainštalovaná tlačiareň je v plnej výbave, teda aj s bielou 

a lakom. Vďaka tomu si môžu zákazníci odniesť predmety 

a obaly s osobným venovaním, darčekové predmety od pier 

cez poháre, fľaše a hrnčeky až po netradične spracované 

väzby. Mutoh VJ-626UF totiž môže slúžiť aj na označenie 

väzby diplomovej práce.

VLASTNÁ PROPAgÁCIA
„Každý, kto pracuje s bielym UV atramentom, vie, že stroj 

musí každý deň tlačiť, lebo inak si servisný cyklus vyžiada 

dosť veľa atramentu. Keď teda nemáme zákazku, označuje-

me na ňom vlastné reklamné predmety a obaly. Bez bielej 

farby a laku by sa potenciál tejto tlačiarne veľmi obmedzil, 

a takto máme vždy k dispozícii dostatok prostriedkov na 

vlastnú propagáciu. Lak a biela farba dodávajú produk-

tom hodnotu. Veľa našich zákazníkov, ktorí sa v polygrafii 

nevyznajú, prinesie so sebou na objednávku ďalšej série 

navštíveniek prázdnu krabičku. Jednoducho majú pocit, 

že je to drahá vec, ktorú by zbytočne pri ďalšej objednávke 

preplácali. Veľkej popularite sa tešia aj personalizované 

darčeky s venovaním. Kúpa tohto stroja bola určite dobrá 

investícia,“ uzatvára Jankola. c

Toto všetko sa dá 
pomocou novej 

tlačiarne potlačiť. 
Veľmi obľúbeným 

produktom sú 
magnetky,  perá, 

drobné darčekové 
predmety aj hodiny 

s potlačou.
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Fasáda Nezvalovy 
Archy s plastikou 
Tekutý kubismus od 
Jiřího Davida, která 
vznikla za pomoci 
společnosti Grapo

Pohled na vstupní halu 
hotelu

Originální grafika je 
i v detailech

Každý pokoj zdobí 
originál

Dílo ze „zbytků“ 
signmakingové výroby

Otcem projektu hotelu Nezvalova Archa je Marek Novotný. 

S ubytovacími službami neměl prakticky žádné zkušenosti, 

jako majitel realitní kanceláře však věděl, co člověk hledající 

ubytování potřebuje.

„Město Olomouc je plné studentů a vím, že po ubytování 

je poptávka. Lokalita u nádraží by zase mohla vyhovovat 

turistům. Architekti dostali velmi přesné zadání, co vše se 

musí do jednoho pokoje vejít a že musí umožnit krátkodobé 

i dlouhodobé ubytování,“ řekl Marek Novotný.

NEZVALOVA ARCHA
Na počátku byla budova výměníkové stanice v Nezvalově 

ulici v Olomouci. Svým způsobem to byl odstavený vrak. 

Spolu s myšlenkou vytvořit vhodné „párové“ ubytování pro 

studenty přišel i nápad nazvat projekt Archou. Spojením 

s ulicí Vítězslava Nezvala a jeho básní Po nás ať přijde 

potopa se název Nezvalova Archa vlastně nabídl zcela 

logicky.

SMART HOTEL
Koncept hotelu je u nás ojedinělý. Host dostává vstupní 

kód, který mu umožní nejenom využívat ubytovací 

služby, ale také občerstvení nebo prostor kuchyně. Vše je 

samoobslužné a spotřebované suroviny nebo zboží host 

prostě namarkuje na dotykovou kasu a ihned zaplatí kartou. 

„Když jsem tento koncept představil lidem podnikajícím 

v ubytovacích službách, varovali mě před velkými škodami. 

Vynikající nápady nejsou vyhrazeny pouze pro reklamu. Představíme vám projekt, který pracuje 
s hravostí, kreativitou a je ve velké míře postaven na důvěře v lidi.

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

přEDSTAvUJEmE
SMART HOTEL

Hotelem od jeho otevření prošly tisíce lidí, ale zatím – až na 

jednu výjimku – mou důvěru nezklamali,“ vysvětluje Marek 

Novotný.

ART HOTEL
Hotel Nezvalova Archa je pozoruhodný svou atmosférou. 

Odkaz na archu není náhodný. Budova původní 

výměníkové stanice je základnou, která tvoří „čáru ponoru“. 

Dvě nadstavená patra jsou zase kajuty. V původní části 

budovy byl zachován industriální ráz, ale v Arše budete 

objevovat inspirativní stopy poetického a výtvarného 

umění i na nečekaných místech. Významný otisk zde 

zanechal současný český výtvarník, malíř a fotograf 

Jiří David. Jeho řemeslný um najdete jak v exteriéru, tak 

v interiéru Nezvalovy Archy. Za dva roky provozu z hotelu 

jedno z uměleckých děl Jiřího Davida „zmizelo“. Od té doby 

jsou prostory monitorovány kamerovým systémem. 

HODNOTNé „ZByTKy“
S tvorbou Jiřího Davida jste se již mohli seznámit 

i prostřednictvím jeho medailonu v našem časopise. Několik 

děl vzniklo i díky spolupráci se společností Grapo za využití 

technologie digitálního tisku i tvarového ořezu a frézování. 

Autor použil i několik zbytků z výroby, a tak se kupříkladu 

PVC desky staly stavebním materiálem jeho děl. Každý 

z pokojů je vyzdoben originálním výtvarným objektem. 

Když navštívíte Olomouc, doporučuji vyzkoušet na vlastní 

kůži neobvyklou atmosféru tohoto hotelu.c
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TEcHNOlOgIE  
POTISk TExTILu

SUŠENÍ A MANIPULACE S MATERIÁLy
Limitem u běžných sublimačních tiskáren, které využívají 

piezoelektrické tiskové hlavy, je citlivost těchto hlav na tep-

lo, takže sušení nemůže probíhat pod nimi. HP Stitch toto 

omezení nemá. Vedle zvýšení výkonu to umožňuje používat 

lehké transferové papíry, a tím snížit náklady na tisk.

Manipulaci s materiály věnovali vývojáři HP Stitch velkou 

pozornost. HP Stitch umožňuje snadno a rychle přepí-

nat mezi přímým potiskem textilu a tiskem na transfe-

všechno, 
co jste chtěli 
vědět o HP Stitch

Nová řada tiskáren HP má mnoho předpokladů k tomu, udělat sublimační potisk textilu dostupný 
a použitelný pro digitální tiskaře. Současně disponuje parametry, které osloví i profesionální uživatele 
jiných sublimačních tiskáren.

SHODA A OPAKOVATELNOST BAREV
Zásadní součástí know-how v potisku textilu je dosažení 

správných barev. Snadno a rychle. Navíc je třeba tyto barvy 

přesně zopakovat, pokud zakázka přijde znovu, případně 

pokud je tištěna současně na další tiskárně. 

HP Stitch má vestavěný spektrofotometr a v kombinaci se 

systémem HP SmartColor dosáhne jednoduše a pohotově 

přesně těch barev, které potřebujete. Dokáže je kdykoli 

zopa kovat, na stejném i na jiném zařízení HP Stitch. Barev-

ná odchylka nepřesáhne 1 ∆E2000.

Tiskárna navíc dokáže tisknout mimořádně syté barvy, 

napří klad černou a červenou. Barevný rozsah je o zhruba 

17 % větší než u konkurence. 

TISKOVé HLAVy – úDRžBA A VýMěNA
Dosáhnout výborné kvality tisku při předvádění nebo těsně 

po instalaci není pro většinu tiskáren problém. Kvalita se 

však vytrácí se zhoršujícím se stavem tiskových hlav. HP 

Stitch používá unikátní systém zálohy nefunkčních trysek 

a dokáže tak nahradit až 30 % jejich celkového počtu. Potom 

je nutné tiskovou hlavu vyměnit. To je velice snadné a ope-

rátor výměnu provede za pár minut bez čekání na servisní 

zásah a bez vysokých nároků na odbornost. Vysoká kvalita 

tisku je konstantní a stroj ji zajišťuje automaticky.

Stejně snadné je to s údržbou tiskárny. HP Stitch využívá 

tzv. čisticí cartridge, která zajišťuje automatickou údržbu 

bez složitých procedur závislých na obsluze. 

Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

HP Stitch S500 – šířka 
1,6 m a max. rychlost 

110 m2/hod

Výměnu hlavy 
provede operátor 

snadno a rychle

Čisticí cartridge 
výrazně zjednodušuje 

údržbu

Barevný rozsah 
tiskárny je o zhruba 
17 % větší než 
u konkurence.
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TEcHNOlOgIEE

POTISk TExTILu 

VyNIKAJÍCÍ VýSLEDKy I S NEZKUŠENýM 
OPERÁTOREM
Míra správného využití tiskárny byla donedávna přímo 

úměrná kvalitě obsluhy. To se stává stále větším omezením. 

Není snadné získat kvalitního operátora a udržet ho, fluk-

tuace zaměstnanců se zvyšuje stejně jako jejich nároky. Na-

víc i zkušený provozovatel chce zařízení používat raději jako 

výrobní prostředek než být specialistou, bez něhož tiskárna 

plně nevyužívá svůj potenciál. Silnou stránkou tiskáren HP 

je jejich uživatelská jednoduchost a přívětivost. I nezkušený 

operátor snadno dostane z tiskárny vynikající výsledek. c

HP Stitch S1000 – 
– cenově dostupná 
a mimořádně rychlá 
3,2m tiskárna pro 
potisk textilu

rový papír. Velmi dobře si poradí s vedením různých typů 

textilních materiálů. I zakládání role široké 3,2 m zvládne 

operátor sám a ušetří oproti konkurenci metry textilu.

RyCHLOST A KVALITA TISKU
HP Stitch je rychlý. Model S1000 dokáže tisknout rychlostí 

až 350 m2/hod. Porovnání s obvyklými sublimačními tiskár-

nami ukázalo, že v kategorii tiskáren se šířkou 3,2 m dosáh-

ne HP Stitch S1000 lepší kvality tisku v rychlosti 160 m2/hod. 

než konkurence rychlostí 77 m2/hod., HP Stitch S300 v šířce 

1,6 m předčí kvalitou při rychlosti 34 m2/hod. konkurenci 

s výkonem 20 m2/hod.

Systém HP Stitch 
OMAS sleduje přesnost 
posunu média, aby 
tiskárna dosáhla co 
nejvyšší kvality tisku 
bez bandingu

I textil o šířce 3,2 m 
založí operátor do S1000 
sám a rychle, spotřebuje 
k tomu pouze něco přes 
jeden metr materiálu

Stav tiskárny můžete 
snadno kontrolovat 
z mobilní aplikace

HP Stitch S300 (vlevo)
je správný vstup do 
digitálního tisku na 
textil

CO SE NÁM NA HP STITCH LÍBÍ
 Snadná dosažitelnost a opakovatelnost 

správných barev

 Skvělá kvalita, především v sytých barvách, 

jako je černá a červená

 Jednoduchá údržba, která omezuje chyby 

obsluhy

 Uživatelská výměna hlav, která je rychlá 

a levná

Rychlé přepnutí mezi přímým potiskem textilu 

a tiskem na transferový papír

 Rychlost tisku

 Propracovanost celého ekosystému (RIP, 

tiskárna, dostupnost profilů v cloudu, sledování 

přes mobilní zařízení, ovládání pomocí PrintOS)

 Provedení S1000 (3,2 m) se skvělým 

poměrem výkon/cena
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U některých sublimačních tiskáren je fixační jednotka jejich nedílnou součástí a nahrazuje 
samostatný sublimační lis. Toto řešení je prostorově kompaktní a jeho hlavní výhodou je úspora 
místa. Zvažte sami, zda se to vyplatí, když vezmete v potaz další vlastnosti takového řešení.

Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Sublimační lis má podstatný vliv na kvalitu tisku, přede-

vším na barevnost. Kvalitní rolový lis (kalandr) by měl mít 

masivní, ideálně olejový válec. Rovnoměrné prohřátí válce 

bez kolísání teploty zajišťuje rovnoměrnou barevnost. 

Dokáže to subtilní fixační jednotka tiskárny? Pro odpověď 

stačí porovnat konstrukci samostatného sublimačního lisu 

a fixační jednotky v tiskárně.

ROZDÍLNÁ KONSTRUKCE, ROZDÍLNý PROCES
Sublimační tisk a fixace jsou dva zcela rozdílné procesy, kte-

ré probíhají různou rychlostí. Pokud tisk a fixace probíhají 

samostatně, je možné výrobu lépe řídit. Například samostat-

ný sublimační lis může pracovat pro dvě tiskárny současně. 

Pokud jde o jediné zařízení, tak se jeden proces musí přizpů-

sobit druhému. To vede k limitům v produktivitě a kvalitě.

ROZDÍLNÁ žIVOTNOST
Sublimační tiskárna a sublimační lis mají různé morální 

zastarání. Tiskárna stárne výrazně rychleji. S velkou prav-

děpodobností ji po několika letech budete muset vyměnit. 

Sublimační lis je podobný laminátoru. Je to mechanické 

zařízení, které pokud je kvalitně vyrobené, vydrží násobně 

delší dobu. Je praktické vyměnit časem tiskárnu za lepší 

a ponechat si sublimační lis, který bude stále vyhovovat. 

U integrované fixační jednotky to nejde, máte buď obě 

zařízení, nebo žádné. Podobná situace nastává při výpadku 

strojů. Můžete mít dvě sublimační tiskárny, které snadno 

Lis – součást tiskárny, 
nebo samostatné zařízení?

obslouží jeden lis. Pokud jedna tiskárna nemůže tisknout, 

pořád vyrábíte, pokud však porucha nastane u tiskárny 

s inte grovanou fixační jednotkou, tak netisknete ani neli-

sujete.

PřES PAPÍR TO NEPůJDE
Pokud je fixační jednotka součástí tiskárny, tak to prakticky 

vede k nemožnosti tisknout na textil přes transferový papír 

(to má přitom své opodstatnění, např. když potřebujete 

vyšší úroveň detailů, potisk dresů, doplňků apod.), což vás 

připravuje o další příležitosti v potisku textilu. Ano, je mož-

né koupit si ke stroji ještě sublimační lis, ale potom přestane 

takové řešení dávat smysl ekonomicky, navíc za cenu přijetí 

mnoha kompromisů.

DRAHý ODPAD A OHROžENé HLAVy
Při zavádění materiálu musíte u tiskárny s integrovanou 

fixační jednotkou protáhnout textil také skrz ni a odpad 

drahého média se počítá na metry.

Někteří výrobci produkčních sublimačních tiskáren 

upozor ňují také na nežádoucí vysoké teploty a jejich změny, 

které probíhají v integrované fixační jednotce blízko tisko-

vých hlav a mohou zkrátit jejich životnost.

Když jsme se nyní seznámili s vlastnostmi obou řešení, 

můžeme se vrátit k původní otázce: Vyplatí se tiskárna 

s fixační jednotkou, nebo je lepší pořídit si dvě samostatná 

zařízení? c

TEcHNOlOgIE 
InTEgROvAná fIxAČní jEDnOTkA vERSuS SAMOSTATný kALAnDR

Kalandr s masivním 
olejovým válcem
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Samostatný 
sublimační lis je 

náročný na prostor

Sublimační tiskárna 
s integrovanou 

fixační jednotkou 
(vpravo)
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Lis – součást tiskárny, 
nebo samostatné zařízení?

mATErIálY 
EkOLOgIcké DESky

V tomto roce jsme si v HSW Signall dali předsevzetí navýšit prodej ekologicky šetrných materiálů. 
Tomuto tématu se věnujeme již delší dobu a snažíme se zákazníkům nabízet ke standardně používaným 
materiálům ekologicky přijatelnější alternativy. 

Papírová voština 
v xL formátu
David Vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz

Průběžně tak rozšiřujeme naši Eco line řadu. V posledních 

měsících se rapidně zvýšila poptávka po papírových voš-

tinových panelech, nastal tedy vhodný čas zařadit tento ma-

teriál do standardního sortimentu. Abychom však přinesli 

našim zákazníkům něco navíc, máme v nabídce rovnou XL 

formát 3050 × 2030 mm, který u voštinových desek není 

zcela obvyklý.  

Papírová voština 
rozšířila nabídku 
naší řady Ecoline

Originální bytové 
doplňky nebo 
objekty z papírové 
voštiny určené 
k propagaci  jsou pro 
deskový plotr Zünd 
hračka

100% RECyKLACE
Papírová voština je materiál, jehož vnitřní voštinové jádro je 

vyrobeno z recyklovaného papíru, celá deska je navíc 100% 

recyklovatelná, takže si právem zaslouží označení ekologic-

ký produkt. Díky výborné rovinnosti je vhodná k přímému 

digitálnímu potisku, je extrémně pevná a samonosná, 

přitom se dá jednoduše zpracovávat. 

Nejčastěji se vyu žívá ve výstavnictví, k výrobě POS/POP 

nebo originálního nábytku. Skladem je k dostání ve formátu 

3050 × 2030 × 10 mm (1200 g/m2) a 3050 × 2030 × 16 mm 

(1800 g/m2). 

Kromě desek ze standardní nabídky lze poptat i jiné tloušť-

ky a formáty, navíc je možné dodávat také desky opatřené 

oboustrannou krycí fólií. c

Deska z papírové 
voštiny si právem 
zaslouží označení 
ekologický produkt.
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mATErIálY 
OBOuSTRAnky

Gudy vlastně znamená. Ty, kteří předpokládají, že jde o něja-

kou tajuplnou zkratku, musím zklamat. Původ pojmenování 

je jednodušší. První Neschen oboustranná fólie, vyvinutá 

v roce 1967, dostala jméno po vnučce Hanse Neschena 

Gudrun, která o 24 let později společně se svým bratrem 

Hans-Ulrichem Schreiberem převzala na několik let vedení 

společnosti. Takže proto Gudy…

JAKÁ JE KONSTRUKCE TěCHTO MATERIÁLů?
Vybírat můžeme ze tří základních variant. Buď jde jen o lepi-

dlo bez nosiče (ať už bodové, nebo v plné ploše) jednostranně 

kryté linerem (obr. 1). 

Druhou možností, skoro se nabízí říct „absolutní klasikou“, 

je nosič opatřený z obou stran lepidlem a jednostranně 

krytý linerem (obr. 2). A do třetice znovu klasická varianta, 

tentokrát s linerem z obou stran (obr. 3).

neschen gudy? 
Oboustranně skvělé!

Obvykle vám na tomto místě přinášíme informace o tiskových materiálech pro výrobu reklamy. Pro 
tentokrát jsme se rozhodli změnit zavedené pořádky a ukázat vám i jinou tvář materiálů z naší nabídky. 
Rádi bychom vám představili oboustranně lepicí fólie nejen pro prosté kašírování.

NA CO SÁZÍME?
Jednoznačně na produkty společnosti Neschen. Tento 

renomovaný německý výrobce se danému segmentu trhu 

věnuje úspěšně dlouhou řadu let. V naší nabídce naleznete 

produkty řady Gudy. Často se setkávám s otázkou, co název 

Jan Vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

Zde byla použita  
Gudy 806  Hybrid

Konstrukce materiálů

Oboustranky slouží ke 
kašírování tisků

1

2

3
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mATErIálY

OBOuSTRAnně LEPIcí fóLIE 

aplikovat. Nosič je z čirého polyesteru o síle 23 µm a fólie je 

jednostranně krytá.

NESCHEN gUDy DOT – BODOVé LEPIDLO BEZ 
LINERU
Materiál vyniká naprosto unikátní technologií přenosu lepi-

vých bodů na požadovaný materiál. I bez pomůcek se velmi 

snadno a zcela bez bublin aplikuje a lehce se odstraňuje. 

Dodává se nejen ve standardních šířích od 104 cm do 155 cm, 

ale i ve formě tenké pásky v šíři 2,5 cm pro lepení vzkazů, 

popisků, jednorázovou navigaci atp.

NESCHEN gUDy 870 – LEPIDLO V PLOŠE BEZ 
LINERU
Tenčí už to být prostě nemůže. Jde o jednolitou vrstvu 

permanentního lepidla bez nosiče vhodnou pro případy, kdy 

je tuhý liner nežádoucí (obr. 1, str. 26). To platí především pro 

pružné materiály nebo pro ty, které se rolují – absence lineru 

výrazně omezí tendenci zarolovaného materiálu vytvářet 

nepříjemné vrásky. S podobně pozitivním efektem fungu-

je lepidlo bez nosiče i při výrobě samolepicích desek, kde 

jinak kvůli rozdílné tepelné roztažnosti vytváří běžný liner 

nebezpečná pnutí mezi deskou a grafikou. Mimo to lepidlo 

plní normu ISO 18916 – další vhodnou aplikací jsou chemicky 

citlivé materiály, jako jsou fotografie, dlouhodobě skladova-

né tisky atp. c

CO DOPORUČUJEME?
Oboustranně lepicí materiály umožňují – zjednodušeně 

řečeno – vyrobit samolepku z čehokoli. Jsou určeny ke 

kaší rování tisků na pevné podklady. Použít je lze v interié-

ru i exteriéru. Škála typových provedení je velká, a tak je 

z čeho vybírat. 

NESCHEN gUDy 802 – KLASIKA
Tradiční materiál s nosičem z čirého polyesteru o síle 23 µm, 

z obou stran je permanentní lepidlo, jednostranně kryté 

(obr. 2, str. 26). Vyrábí se i v šířce 200 cm – potom má slabší 

liner o síle 12 µm a označení Gudy 8020.

NESCHEN gUDy 802 TWIN – OBOUSTRANNÁ 
KLASIKA
Pozměněná verze tradiční Gudy 802. Rozdíl oproti klasické 

verzi je pouze v oboustranném krytí papírem (obr. 3, str. 26), 

s fólií je tedy možné pracovat i v arších a bez použití laminá-

toru. Obdobně jako u klasické verze je i zde k dispozici verze 

Gudy 8020 twin s šířkou 200 cm a 12 µm silným linerem.

NESCHEN gUDy 803 – EXTRéMNě SILNé LEPIDLO 
POWERTACK
Materiál je vhodný všude tam, kde je potřeba vysoké při-

lnavosti. Je ideální volbou pro OSB desky, beton, textil nebo 

plochy s nízkým povrchovým napětím. Nosič je z čirého 

polyesteru o síle 23 µm a fólie je jednostranně krytá.

NESCHEN gUDy 806 HyBRID – LEPIDLO EASy DOT 
A EXTRéMNě SILNé LEPIDLO POWERTACK
Jak už název napovídá, jde o verzi s jednou stranou opatře-

nou bodovým lepidlem technologie Easy Dot pro snadnou 

aplikaci a druhou stranou, která je extrémně lepivá. Je vhod-

ná pro krátkodobé aplikace s požadavkem na snadné lepení 

a bezproblémové sejmutí i neškoleným personálem. Zároveň 

však díky lepidlu PowerTack skvěle drží to, co potřebujete 

Neschen Gudy Dot 
se dodává nejen ve 
standardních šířích, ale  
také  ve formě tenké 
pásky v šíři 2,5 cm, 
kerá skvěle poslouží i 
neškolenému personálu

Lepidlo nanesené 
v bodech zaručí 
snadnou aplikaci 
a perfektní výsledek

Extrémně silné lepidlo 
powertack oceníte 
zejména při polepu OSB 
desek, betonu, textilu 
a dalších náročných 
povrchů
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Když se řekne Las Vegas, většině lidí se 
vybaví slovo kasino. A ke kasinu se automa-
ticky přiřadí i legendární hotel Mirage a Las 
Vegas Strip.

Hotel Mirage je jednou z ikon tohoto ame-

rického města hazardu. Odehrává se zde děj 

několika úspěšných filmů (například Leaving 

Las Vegas, Neslušný návrh nebo Bláznivá 

dovolená v Las Vegas). Nyní se v něm otevírá 

nová restaurace s mexickou kuchyní nazvaná 

Cantina Diabla. O správnou atmosféru se v ní 

stará i nástěnná grafika.

Realizaci projektu zajistila společnost Screa-

ming Images, která využila k polepu stěn 

restaurace omyvatelnou samolepicí tapetu 

se strukturovaným povrchem. Motivy zářící 

sytý mi barvami typickými pro Mexiko napl-

ňují interiér restaurace silným fluidem.

Projekt je dalším důkazem toho, že interiérové 

dekorace jsou stále žádanější aplikací velko-

formátového digitálního tisku. c

Digitální tisk 
v Las vegas Onyx Hub 2.0 je 

dostupný všude

Od února 2020 je nová verze nástroje pro sle-
dování důležitých údajů v tiskovém provozu 
dostupná na celém světě. Díky němu jsou 
k dispozici přehledné údaje o provozu.

Navigační panel je založený na internetovém 

prohlížeči a poskytuje ve srozumitelné podo-

bě data z výroby. S nejnovějšími i historický-

mi záznamy o spotřebě inkoustu a médií lze 

lépe porozumět nákladům, diagnostikovat 

špatnou efektivitu a maximalizovat ziskovost.

ONYX Hub 2.0 zavádí ochranu dat pomocí 

nového bezpečného šifrování serveru a 

aktiv ních ovládacích prvků, které chrání 

citlivá data z výroby a zabezpečují informace 

o zákaz nících. ONYX Hub 2.0 také nabízí 

novou možnost odesílání úloh z jednoho cen-

trálního umístění, zlepšuje tiskové procesy 

a šetří drahocenný výrobní čas. c

Společnost Anstey v současnosti provozuje 
šest tiskáren s HP latexovou technologií 
a využívá je výhradně k výrobě tapet. Brzy 
jich bude potřebovat ještě víc.

Firma s více než stoletou tradicí je v součas-

nosti největším britským digitálním produ-

centem tapet. V provozu jsou tu nyní čtyři 

tiskárny HP Latex 3200 a dvě tiskárny HP 

Latex 360.

Digitální tisk je jedním z 19 způsobů, jakým 

se zde tapety vyrábějí. „Digitál je jen jednou 

ze součástí našeho podnikání, ale meziročně 

stále roste,“ říká Lee Renshaw, vedoucí výroby 

společnosti Anstey, a dodává: „Tato techno-

logie nabízí mnoho výhod nejen pro nás jako 

výrobce, ale i pro naše zákazníky. Za rozumné 

ceny zvládáme kusové produkty, malé série, 

a to ve velmi krátkých dodacích lhůtách. 

Nemáme omezení v barevnosti a můžeme 

si dovolit různé tiskové efekty, které žádný 

z našich dalších tiskových procesů nemůže 

replikovat.“ Na druhé straně, jak říká, je to 

náročná technologie s ohledem na kvalifikaci 

obsluhy. Ta musí zvládat nejenom kontrolu 

tiskových podkladů, ale i správu barev. „Jak 

roste poptávka, roste i počet našich kolegů 

v této divizi. Takže nás čeká modernizace 

technologií, zvýšení kapacity a vstup na další 

trhy. Víme, že se spolehneme zase na technolo-

gii HP latex,“ je přesvědčen Lee Renshaw. c

Tapety se stále 
častěji vyrábějí 
digitálně



Smyslem nového projektu pravidelných 
setkání zástupců tří stran, tedy výrobců, 
dodavatelů a zpracovatelů materiálů, je 
vzájemné předávání novinek a zkušeností 
v neformálním, komorním prostředí. 

A co může být neformálnější než příjemné 

posezení u dobrého jídla. Z této myšlenky se 

zrodil Čtvrteční HSW brunch, kdy se zasedač-

ka HSW Signall každý první čtvrtek v měsíci 

promění v malou kavárnu. Již první setkání, 

jehož tématem byly materiály s bodovým 

lepidlem značky Neschen, bylo pro všechny 

velmi přínosné. Byli jsme překvapeni širokým 

sortimentem těchto materiálů a mnoha 

nečekanými možnostmi jejich využití v praxi. 

Další setkání se týkalo materiálů Mactac 

určených k polepu a ochraně laku automobi-

lů. Jsou připravena i další témata, například 

textilní materiály pro tisk a sublimaci, různé 

typy deskových materiálů, tapet a mnohá 

další. Přes velký úspěch jsme bohužel kvůli 

prevenci šíření koronaviru museli brunche 

pozastavit. Věříme, že v září už bude situace 

stabilizovaná a že budeme pokračovat. Už teď 

se na setkání s vámi těšíme. c
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Čtvrteční HSW 
brunche

Pixalili těží 
z globálního trhu

Irská společnost Pixalili se vyprofilovala 
jako specialista na potisk textilu pro desig-
néry a módní návrháře. S nejmenší subli-
mační tiskárnou řady HP Stitch dnes dokáže 
obsloužit zákazníky z celého světa.

Zákazníci se na tuto tiskařskou firmu obracejí 

s požadavky na tisk malých sérií a kusových 

designových zakázek. Typickými produkty 

byly stínidla na lampy, lehátka, ubrusy, povla-

ky na polštáře a čalounické potahy. 

Před instalací sublimační tiskárny HP Stitch 

S300 tiskli především na přírodní materiály – 

bavlnu či textil z bambusových vláken.

S rostoucí poptávkou po výrobcích, jako jsou 

polštáře, šátky a dětské oblečení, se firma 

rozhodla zavést i sublimační technologii. 

Zákazníci jsou prakticky z celého světa. James 

Harding, ředitel oddělení R&D společnosti 

Pixalili, si pochvaluje: „Po instalaci této jedno-

duše ovladatelné tiskárny jsme poslali vzorky 

tisků našim zákazníkům. Odezva byla skvělá 

a tiskárna je vskutku vytížená.“ Zakázky jsou 

podle něj především z oblasti sportovního 

oblečení, módy, interiérového designu a Soft 

Signage. „Preference zákazníků z různých 

regionů se značně liší. Například zákazníci na 

Islandu hledají eticky vyrobené a ekologické 

výrobky, USA a Irsko dávají přednost lnu, 

zatím co ve Španělsku jsou oblíbené poly-

esterové tkaniny na plavky,“ dodává James 

Harding. Za půl roku od instalace je kapacita 

tiskárny vytížená a vedení společnosti uvažu-

je o upgra de technologie na model HP Stitch 

S500, případně na nejvyšší model HP Stitch 

S1000. c

Textilní průmysl nastoupil nezvratnou 
cestu digitalizace. Společnost Durst přitom 
patří k technologickým lídrům, kteří se o to 
zasloužili v rámci globálního trhu.

„Digitální produkce je bezpochyby budouc-

ností textilního průmyslu,“ řekl Prithviraji 

Kankariya, výrobní ředitel indické společnos-

ti Anupam Creation ve městě Ahmedabad. 

„V současnosti produkujeme asi 70 % textilu 

tradiční technologií a 30 % digitálně, ale 

v průběhu dvou let se poměr vyrovná a jsem si 

jist, že za pět let budeme zcela digitální.“ Pan 

Kankariya podniká v textilním průmyslu více 

než 25 let. Je zakladatelem společnosti Kanka-

riya Textile Industries a před dvěma lety začal 

budovat i společnost Anupam Creation. 

V tomto moderním podniku s investicí 

4,5 miliónu eur je v provozu i nejnovější tex-

tilní tiskárna Durst Alpha 330 s technologií 

SuperMultipassTM. „Nyní se zaměřujeme na 

kompletní transformaci výroby na digitální 

tisk. V Indii to bude chvíli trvat, ale v mnoha 

zemích se to již změnilo. Podle mého odhadu 

se analogová výroba do deseti let stane v tom-

to odvětví marginální,“ uzavírá Kankariya. c

chcete růst? 
Digitalizujte!



KONFIGURACE HSW SIGNMAKINGOVÉ EDICE
 Zünd G3 M-2500 
 Pracovní plocha 1330 × 2500 mm
  Možnost frézovat nebo řezat materiály do síly až 50 mm
  Výkonná 1kw fréza s vysavačem a ramenem
 Dva pracovní univerzální moduly
  Nástroje k řezání papíru, banerů, textilií nebo samolepicích fólií
 ITI automatická inicializace nástrojů
 ICC vysokorychlostní kamera pro načítání ořezových značek
  Nejmodernější ovládací software ZCC v češtině včetně PC
  Doprava, instalace, zaškolení – video

HLAVNÍ BENEFITY 
 Cena 1 990 000 Kč / 79 900 €*
 Dvouletá záruka
  Švýcarská přesnost, modularita a kvalita
  Možnost zajímavého financování s využitím dotačních programů EU

PRO VíCE INFORMACÍ PIŠTE NA TECHNO@HSW.CZ

Zünd G3 M-2500
H S W  S I G N M A K I N G  E D I T I O N

Špičková kvalita 
za ojedinělou akční cenu*
pouze od HSW Signall
Nejlepší deskový plotr pro výrobu reklamy Zünd G3

*běžná cena stejné konfigurace se pohybuje okolo 3 milionů korun
Mimořádná cenová nabídka na HSW SIGNMAKINGOVOU EDICI platí do 30. dubna 2020

HSW Signall, 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 ...víme jak


