
Snad od poãátku existence na‰í spoleãnosti
ji jako maskot v kreslené nebo ply‰ové po-
dobû provází hroch. KdyÏ se v roce 1999
narodilo mládû hrocha v olomoucké
Zoologické zahradû, spoleãnost HSW ho
adoptovala a pojmenovali jsme ho ·tûpán-
ka podle ·tûpánky MaliÀákové. Hro‰í dáma
za tu dobu od narození hodnû povyrostla. 

„KdyÏ jsme se v roce 1997 stûhovali do bu-
dovy na Modfianské ulici v Praze 4, na‰e ko-
legynû Daniela Zástûrová se s úÏasem dívala
kolem sebe a prohlásila: „To tady budeme
pofiádat rockové koncerty, tak velké
prostory pfiece nikdy nebudeme schop-
ni vyuÏít,” 
s úsmûvem vzpomíná Jan Wilda Drnek.
Dnes je budova po celkové rekonstrukci
a pfiístavbû skladov˘ch prostor. „Budova
v Modfianech zaãala doslova praskat ve

‰vech a my jsme se museli rozhodnout, zda se
budeme stûhovat, nebo pfiestavovat. Po spojení
spoleãností HSW Signware a SignAll & Prima
Design byla potfieba je‰tû více akutní. Ideální by
bylo pfiestûhování do jedné budovy. Prostory
pro nové sídlo jsme intenzivnû hledali, ale v˘voj
nás nakonec pfiinutil zmûnit rozhodnutí a vrh-
nout se na rekonstrukci. Práce probíhaly za pl-
ného provozu. Dalo to zabrat, ale o v˘sledku si
mÛÏe kaÏd˘ náv‰tûvník udûlat svÛj úsudek.”
Budova je z roku 1927 a byly v ní továrenské
haly. První rekonstrukce se uskuteãnila v ro-
ce 1939. Podle dochované dokumentace se

pak nic nedûlo. Pfii nastûhování HSW
Signware se prostory adaptovaly na potfieby
spoleãnosti, ale v tu dobu bylo pro v‰echny
a na v‰e dostatek místa. 
V prÛbûhu ãtyfi let se ukázalo, Ïe na rockové
koncerty opravdu místo nezbylo. Hroch nám
trochu povyrostl a potfieboval zvût‰it v˘bûh.
Rekonstrukce vyfie‰ila problémy na dobu asi
dvou let.

Zmûny jsou vidût na první 
pohled

Náv‰tûvník pocítí zmûnu uÏ na pfiíjezdové
komunikaci. Budova se odûla do nové fa-
sády ve firemní modré a bílé barvû. Záso-
bování skladÛ v pfiízemí a v prvním patfie
je fie‰eno z levé strany. 

Pokraãování na stranû 4 a 5.
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Nov˘ v˘bûh pro hrocha

V tomto ãísle najdete:
Nov˘ v˘bûh pro hrocha (str. 1, 4 a 5)
Onyx PosterShop ‰it˘ na míru (str. 3)

Produkty REXAM (str. 6)

Doãasn˘ orientaãní a informaãní systém (str. 7)
Zünd UVjet 215 C (str. 8)

Termosublimaãní tisk posiluje pozice (str. 9)
V˘stava Z jiného svûta (str. 11)

a dal‰í.
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Editorial

Na nûjak˘ ãas se na tomto místû budete místo
hezké ·tepánky MaliÀákové, která odchází na
matefiskou dovolenou, dívat na mÛj vousat˘
obliãej. TakÏe mi dovolte napsat nûkolik slov
o sobû.  KdyÏ jsem dostal od na‰ich ãesk˘ch
kolegÛ nabídku psát HSW info, pfiijal jsem to
jako jist˘ druh v˘zvy. Fajn - o signmakingu pí‰u
jiÏ ãtyfii roky, takÏe to není téma, kterému bych
nerozumûl. Byl jsem u zrodu projektu sloven-
ského HSW info a mám tak pfiehled i o struk-
tufie a sortimentu spoleãnosti HSW Signall. âtu
odjakÏiva víc ãesk˘ch kníÏek neÏ slovensk˘ch
a pfiipadá mi to stále pfiirozené. 
Hlavou se mi honila otázka - jak je moÏné, Ïe
Slováci, ktefií se Ïivili slovem, deklarovali, Ïe
aÏ v âechách pfii‰li na to, Ïe ãesky vlastnû po-
fiádnû neumí? Zaãal jsem psát první ãlánek
a ono to pfii‰lo. Je to správn˘ v˘raz? Ójé, je to
správnû vyskloÀováno? Je‰tûÏe Word zvládá
gramatiku.

V mysli se mi vynofiila scéna z mého oblíbe-
ného filmu Podivné dûdictví. Jistû si na nûj
budete pamatovat. Je to western s Terencem
Hillem v hlavní roli. Joe kazatel vynikal nad
sv˘mi druhy, protoÏe umûl ãíst, ale neumûl
psát. KdyÏ ho Tom (Terence Hill) pfiesvûdão-
val, Ïe kdyÏ umí ãíst, musí umût i psát, Joe
nevûfiil. „Pfieãti mi nûco z Bible,” poÏádal ho
Tom. Joe pfieãetl vûtu a Tom se ho zeptal:
„Jak bys tu vûtu napsal?” „To nevím,” fiekl
Joe. „No jednodu‰e bys napodobil, jak je na-
psaná,” pouãil ho Tom. 
Kromû jednoho ãeského diktátu v ‰esté ãi
sedmé tfiídû základní ‰koly jsem v ãe‰tinû ne-
napsal Ïádn˘ souvisl˘ text. Teì se potím
a dávám dohromady ãasopis o dvanácti
stránkách. A zjistil jsem, Ïe nemám k dispo-
zici moc vût, které bych napodobil, jak jsou
napsány. Doufám, Ïe praÏ‰tí kolegové, ko-
rektor, ale pfiedev‰ím vy, váÏení ãtenáfii, bu-
dete s mou prací spokojeni. 

Franti‰ek Kaveck˘
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Objednávky:
02/61222629 – Praha
02/61222534 – jiÏní a západní âechy
02/4024746 – severní a v˘chodní âechy

BRNO
HSW Signall
âechyÀská 9
602 00 Brno
tel.: 05/43217213-4
fax: 05/43217216

Objednávky:
Tel.: 05 43217213-4 – Mirek ·pinka

BRATISLAVA
HSW publicity
Martinãekova 19
821 01 Bratislava
tel.: ++421 2 5341 9505, 5341 9514
fax: ++421 2 5363 3381

„http://www.hsw.cz”
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Onyx PosterShop ‰it˘ na míru 

Software RIP ONYX PosterShop 5.5 není nutné na stránkách
HSW info podrobnû pfiedstavovat. Co je na na‰em trhu novin-
kou, je jeho ãeská lokalizace ve verzi PosterShop 5.5 CZ, kterou
pfiipravili na‰i specialisté z HSW Signall.

Jako doplnûk jsme pfiipravili pro na‰e obchodní partnery komfortní balí-
ãek. Tento balíãek obsahuje pfiedev‰ím ãesk˘ pfieklad uÏivatelské pfiíruã-
ky, a navíc CD s ãeskou referenãní pfiíruãkou, pfiíruãkou pro tiskárny,
souborem testovacích fotografií i seznam doporuãen˘ch materiálÛ.

UÏivatelská pfiíruãka

Na pfiibliÏnû 370 stranách jsou soustfiedûny v podstatû v‰echny infor-
mace, které potfiebuje uÏivatel pro zvládnutí práce s tímto programem,
lehãí orientaci a efektivnûj‰í práci. Tato pfiíruãka je koncipována jako
spolehliv˘ prÛvodce velkoplo‰n˘m tiskem prostfiednictvím RIPu
PosterShop. První kapitola nazvaná Zaãátky je vûnována základním kro-
kÛm zpracování grafiky a algoritmu postupu tvorby zakázky. KaÏdá gra-
fika, kterou v PosterShopu otevfiete, se odkazuje na soubor zakázky.
Tvorbu koláÏe a práci s jiÏ existujícimi zakázkami, nastavení v˘stupní ve-
likosti nebo problematiku zvût‰ení ofiezu – to v‰e zvládnete v úvodní ãás-
ti pfiíruãky. 
Druhá kapitola – Zpracování zakázky vede uÏivatele PosterShopu úska-
lím práce s grafikou a nastavením v˘stupÛ. Tfietí kapitola je vûnována tis-
ku, volbû a konfiguraci tiskáren a také nastavení média. Informace
o moÏnosti rozdûlení zakázky do panelÛ a moÏností s tím spojen˘ch jsou
shrnuty ve ãtvrté ãásti pfiíruãky. Pátá kapitola je vûnována korekci barev
a pouÏívaní nástrojÛ, které má software integrovány. Problematika pou-
Ïití jazyka PostScript v PosterShopu je náplní ‰esté kapitoly. Problemati-
ku barevn˘ch profilÛ a zpÛsob jejich pouÏívání uÏivatel nalezne v sedmé

ãásti pfiíruãky. Po zvládnutí tûchto ope-
rací a nástrojÛ pokraãuje kníÏka roz‰ífie-
n˘m nastavením, pouÏitím kombinová-
ní více souborÛ v jednom v˘stupním
souboru – PosterShop koláÏe.

Pfiíruãka pro tiskárny

ONYX PosterShop 5.5 CZ je univerzál-
ním softwarov˘m RIP-em. V‰echny pod-
statné informace, které jsou potfiebné
pfii zabezpeãení v˘borné spolupráce
PosterShopu s podporovan˘mi tiskárna-
mi, jsou shrnuty v této pfiíruãce. Je do-
dávaná v elektronické formû na CD dis-

ku. âe‰tina jistû potû‰í. Dal‰ím pomocníkem pfii práci je seznam dopo-
ruãen˘ch materiálÛ. Bez pracného zkou‰ení tak mÛÏete sv˘m partnerÛm
dodat tiskové v˘stupy v optimální kvalitû.

Referenãní pfiíruãka

Souãástí pfiíruãky jsou dal‰í informace, které se neve‰ly do manuálu. Jde
napfi. o detailní popis mechanismu správy barev, typÛ pouÏívan˘ch rast-
rÛ atd. Samostatná kapitola je vûnována vytváfiení profilÛ a popisu prá-
ce s verzí PosterShop Server.

HSW Signall – správná volba

Pfiidaná hodnota v souboru pfiiloÏen˘ch informací vytvofiila z lokalizova-
né verze PosterShopu opravdu uÏiteãného pomocníka.  Vznikla tak jedi-
neãná nabídka na ãeském trhu. Nenabízíme jenom software, ale pfiidá-
váme k nûmu mnoho let praktick˘ch zku‰eností. 

Franti‰ek Kaveck˘

Neschen Tour 2001

Firemní t˘m kaÏd˘m rokem nav‰tûvuje v˘robní
závod firmy Neschen v nûmeckém Bückebur-
gu. Tyto pravidelné exkurze doplÀují pfiehled
v‰ech na‰ich kolegÛ a souãástí programu je ta-
ké pravidelné ‰kolení o produktech tohoto v˘-
znamného svûtového v˘robce materiálÛ pro
signmaking. Program pobytu není ale jenom
pracovní, takÏe na nûkolika fotografiích chce-
me na‰im ãtenáfiÛm pfiiblíÏit atmosféru, která
panovala v ãase volna, ale i v práci.            kk

Honza Bejãek provûfiuje moÏnosti rychlého servis-

ního zásahu u zákazníka v horsk˘ch oblastech.

Taky jsme pracovali. 

Mat na dva tahy to nebude, ale zase jsme nejmé-

nû o jeden tah dopfiedu pfied konkurencí.

KdyÏ se správnû spojí detaily, vzniknou velké vûci.

KdyÏ se spojí lidi, vytvofií velké vûci.

Známé oko Neschen je vytvofieno z mnoÏství fotek.



HSW INFO

Pokraãování ze strany 1.

V˘dej zboÏí a vchod pro náv‰tûvníky se nacházejí v prÛãelí. Pfiirozenû to
rozdûlilo i parkování osobních vozÛ, dodávek a zásobovacích vozidel. 
Omezil se tak pfiedpoklad komplikovan˘ch situací na parkovi‰ti. Vstup
pro náv‰tûvníky se nachází v pravé ãásti ãela budovy. Samostatné scho-
di‰tû vede pfiímo do prodejny v prvním patfie. JiÏ od vstupu si mÛÏe zá-
kazník prohlédnout vybrané vzorky produktÛ z na‰í nabídky.

Snadná orientace mûla prioritu

Návrh pfiestavby jsme vytvofiili po dÛkladné anal˘ze s architektem. Pfii
jeho zrodu byl hlavní dÛraz kladen na jednoduchou orientaci náv‰tûv-
níkÛ v prostorách HSW Signall. Zmûnou dispozic interiéru bylo od-
stranûno kfiiÏování logistiky a pfiístupov˘ch komunikací. Uvolnil se
prostor pro vytvofiení zázemí pro na‰e klienty i pracovníky. Zákazníci
tak zÛstávají v prvním patfie, kde mají k dispozici v‰echny poloÏky sor-
timentu. Oddûlení technologií je soustfiedûno v druhém nadzemním
podlaÏí. Tam je situován i firemní showroom, ve kterém je na pfiedvá-
dûní zákazníkÛm pfiipravena vût‰ina technologick˘ch zafiízení, která
na‰e spoleãnost nabízí.
Tam se mÛÏete poradit s na‰imi odborníky, jak co nejefektivnûji vyuÏít
va‰e stroje. Na‰i specialisté disponují ‰irok˘m spektrem informací a zku-
‰eností, o které se s vámi rádi podûlí.

Pfiízemí patfií deskám

Skladové prostory v pfiízemí zdvojnásobila pfiístavba v zadní ãásti budo-
vy. Vytvofiil se prostor pro skladování desek a jejich formátování na po-
Ïadovan˘ rozmûr. Pfiístavba, která je koncipována jako integrální souãást
stávajících prostor, má samostatn˘ vchod. To umoÏÀuje souãasnû pfiijí-
mat materiál, formátovat desky i vydávat zboÏí. Rozdûlen˘ prostor za-
bezpeãuje, Ïe v‰echny tyto ãinnosti se mÛÏou vykonávat bez toho, Ïe by
si navzájem pfiekáÏely. Zvût‰ení skladové plochy nám dovolilo roz‰ífiit
skladové zásoby a sortiment. Tím se je‰tû víc zkrátily dodací lhÛty a my
mÛÏeme sv˘m odbûratelÛm poskytnout kvalitnûj‰í sluÏby. 

Vítejte v prvním patfie

Tady jsou doménou fólie, spotfiební materiál a rÛzné doplÀky. Skladové
prostory jsou oddûleny od pultu prodejcÛ a prostoru pro na‰e klienty.
Jak si nejsnadnûji vybrat z na‰í nabídky? V prostorách prodejny jsme sou-
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Stûhování

Stûhování probíhalo za plného provozu. Pracovalo se ve dne...

...v noci...

...neuvûfiitelnû rychle. 

V‰e se znovu skládalo ‰roubek po ‰roubku.

Prodejna

Dnes.
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stfiedili maximální mnoÏství vzorkÛ a technick˘ch údajÛ o v‰em, co nabí-
zíme. âas, kdy zákazník nakupuje, tak mohou ostatní zákazníci vy-
uÏít s maximální efektivitou. V této ãásti jsou vystaveny také vzorníky
desek, fólií i univerzálního hliníkového orientaãního systému ACS.
DoplÀování zboÏí je zabezpeãeno samostatnû z pfiíjezdové komunikace
s pomocí vysokozdviÏného vozíku - „jû‰tûrky”. Toto fie‰ení nám velmi
pomohlo i pfii samotném stûhování.

Místa je dost

V druhém patfie jsme vytvofiili multifunkãní prostor, kter˘ plní trojí funk-
ci. V první fiadû slouÏí na pfiedvádûní technologick˘ch zafiízení. Druh˘m
dÛleÏit˘m úkolem je konání pfiedná‰ek, prezentací a firemních zasedání.
Technologická zafiízení vystavená v showroomu jsou v drtivé vût‰inû mo-
bilní, takÏe prostor pro prezentace se dá podle potfieby operativnû pfii-
zpÛsobit poãtu úãastníkÛ. 
Podstatnou ãást práce regionálních obchodních zástupcÛ sice tvofií pfií-
m˘ kontakt s na‰imi obchodními partnery, ale potfiebují svÛj prostor
i v sídle spoleãnosti. Tfietím úkolem tûchto prostor je poskytnutí zázemí
pro na‰e témûfi stále cestující oblastní manaÏery.

DÛleÏité spojení

Pro efektivní telefonick˘ kontakt se v sídle spoleãnosti instalovala i nová
telefonní ústfiedna. Jejím úkolem je zv˘‰it komfort sluÏeb telefonního
prodeje a zjednodu‰it dostupnost v‰ech na‰ich pracovníkÛ. Recepce má
pfiidûleny dvû telefonní linky. Pokud se na jedné z nich mluví, je po pûti
zvonûních pfiicházející hovor podrÏen v pofiadí. O tomto kroku je telefo-
nující informován oznámením a ãekání na spojení mu zpfiíjemní hud-
ba.Pro telefonní prodej jsou vyhrazena tfii telefonní ãísla pro jednotlivé
oblasti âech. Pro Prahu je to ãíslo 61 22 26 29, ãíslo 61 22 25 34 je ur-
ãeno pro jiÏní a západní âechy a zákazníky ze severních a v˘chodních
âech obslouÏíme na ãísle 402 47 46.
Pfiicházející hovory na oddûlení telefonického prodeje jsou po tfiech zvo-
nûních podrÏeny v pofiadí. O tomto kroku je telefonující informován stej-
nû jako na recepci. Po uplynutí dal‰ích tfií zvonûní je jeho hovor pfiesmû-
rován na dal‰í operátory sluÏby telefonického prodeje. Pfiicházející hovo-
ry jsou tak vyfiizovány postupnû v pofiadí a telefonující zákazník je obs-
louÏen právû voln˘m operátorem. Doufáme, Ïe pfii telefonickém objed-
návaní budete muset ãekat jenom v˘jimeãnû.

frk
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Poslední pfiípravy.

Takhle to je‰tû nevypadalo pfiíli‰ sloÏitû.

Nakonec to ale dalo jefiábu zabrat.

Jsou dlouh˘ schody do nebe ...

UmísÈování schodi‰tû

Nová telefonní ústfiedna je zárukou rychlého spojení.

Call Centrum
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Produkty REXAM
Rubrika „okénko produktu“ je novinkou v struktufie na‰eho
ãasopisu. Jejím úkolem je pfiiná‰et na‰im ãtenáfiÛm novinky,
aby mûli maximum informací k dispozici co nejdfiíve. Proto se
v této rubrice budete pravidelnû setkávat s lidmi, ktefií jako
produktoví manaÏefii mají nejvíce informací o nabídce na‰ich
dodavatelÛ v rámci HSW Signall. Premiéra tohoto seriálu byla
pfiisouzena produktÛm znaãky REXAM Magic, které u nás za-
stupuje David Hlaváã.

Na v˘stavû VisCom 2001 v Düsseldorfu prezentovala spoleãnost 
REXAM – nejvût‰í v˘robce materiálÛ pro digitální tisk na svûtû, pod
svou produktovou znaãkou MAGIC nûkolik novinek. 
Velmi levn˘ exteriérov˘ banner POLYPROPYLENE uÏ nabízíme ve
v‰ech nejpouÏívanûj‰ích ‰ífiích (36“, 42“, 54“ i 60“) a dal‰í materiá-
ly se na na‰em trhu objeví v krátké dobû. REXAM prezentoval také
novou modifikaci polyesterové tkaniny pro exteriérové pouÏití, stej-
nû jako speciální fotopapír pro tiskárny HP 5000.
Z úpln˘ch novinek zaÏila svou svûtovou premiéru „potisknutelná la-
minace“. Jedná se o velmi tenk˘ polyesterov˘ film, na kter˘ se dá
tisknout dye based i pigmentov˘mi UV inkousty. Coating je jako
u vût‰iny ostatních REXAM médií univerzální, a tedy pouÏiteln˘ na
piezoelektrick˘ch i termálních tiskárnách. Fólie má teplem aktivova-
né lepidlo, které umoÏÀuje pfienos na desky (FOREX, KAPA, Dibond)
a chrání tak vyti‰tûnou grafiku pfied vnûj‰ími vlivy. 

XXL tiskárny dostanou také svou nadílku

REXAM uvádí na trh 6 nov˘ch materiálÛ pro velkoformátové XXL tis-
kárny VUTEK, NUR, Scitex a pro solvent based tiskárny Arizona
a Albatros. Nabídka materiálÛ se roz‰ífií o novou síÈovinu, latex pa-
pír, backlit papír, backlit film ãi oboustrann˘ banner. Konkrétní in-
formace o tûchto materiálech, stejnû jako o nov˘ch potahovan˘ch
textilech dostanete od sv˘ch regionálních poboãek v pfií‰tích dnech.
Jsme si vûdomi toho, Ïe pro kvalitní v˘stupy potfiebujete pro své tis-
kárny ICC profily. Na‰e oddûlení technologií neustále aktualizuje
a roz‰ifiuje mnoÏství ICC profilÛ k jednotliv˘m médiím pro tiskárny
Hewlett Packard a MUTOH v prostfiedí SW RIPu ONYX PosterShop.
Kontaktujte, prosím, obchodní oddûlení ve va‰em regionu, nebo vo-
lejte na HSW hot-line: 02/ 402 47 46. Rádi vám zdarma na‰e nové
ICC profily poskytneme. 

Vzorník tisku

Pro signmakery je nejjednodu‰‰í pfii jednání se sv˘mi klienty ukázat
vzorky jiÏ realizovaného tisku. V˘roba vzorníkÛ je nesmírnû nároãná
na ãas i finance. Proto jsme pro materiály REXAM pfiipravili vzorník
médií ve formátu A5, kter˘ obsahuje více neÏ 25 poti‰tûn˘ch mate-
riálÛ. Je k nahlédnutí v prodejnách v Praze, Brnû a Bratislavû, popfi.
u na‰ich obchodních zástupcÛ. Jeho cena je 1.200,- Kã. Rádi vám
pomÛÏeme i touto formou. Vzorník médií REXAM zajistíme i na ob-
jednávku. 

Horké novinky na webu

Nejrychlej‰í distribuci informací zaji‰Èuje internet. Proto velmi ãasto
aktualizujeme na‰e www stránky. Mnoho podstatn˘ch informací
a odkazÛ t˘kajících se REXAMu naleznete na na‰ich domovsk˘ch
stránkách http://www.hsw.cz. Momentálnû zde pod odkazem „RE-
XAM ROLE ZDARMA“ máte moÏnost získat aÏ 4 role médií (fotopa-
pír, banner, textil, aj.) Staãí pouze vyplnit formuláfi na daném odka-
zu a role vám bude prostfiednictvím HSW Signall bûhem 3 t˘dnÛ 
doruãena zdarma. Na matefisk˘ch stránkách v˘robce
http://www.magicinkjet.com máte moÏnost získat ty nejaktuálnûj‰í
informace, novinky, technické listy, referenãní zakázky, informace
o kompatibilitû jednotliv˘ch tiskáren s médii a mnoho dal‰ích zají-
mav˘ch informací. 
Na stránkách HSW Signall mÛÏete samozfiejmû vyuÏít také interne-
tového obchodu a nûjakou tu roli REXAMu si objednat nûkolika 
údery do klávesnice prostfiednictvím svûtové poãítaãové sítû.

Zpropagujte svou práci

Budete-li mít potfiebu konzultovat pfied realizací zakázky správn˘ v˘-
bûr médií, pracovní postup, popfiípadû kompatibilitu materiálÛ pro
danou aplikaci, zkontaktujte svého regionálního zástupce, popfiípa-
dû produktového manaÏera Davida Hlaváãe. Na‰i specialisté vám o-
chotnû poradí a doporuãí konkrétní skladbu médií. 
Kdyby staãilo, Ïe dobrá práce se chválí sama, nebylo by potfieba 
reklamy. Proto David Hlaváã nabízí moÏnost lokální i svûtové propa-
gace: „V‰echny zajímavé realizace reklamy, pfii kter˘ch byli pouÏity
materiály REXAM, mi prosím po‰lete e-mailem. MÛÏe to b˘t zakáz-
ka, kterou jste realizovali pfiímo, nebo jste na ní participovali. Velmi
rádi vám pomÛÏeme va‰i realizaci zpropagovat lokálnû a prostfied-
nictvím REXAM „case study” listÛ rovnûÏ na mezinárodním fóru”. 

Zku‰enosti mají cenu zlata

Vûfiíme, Ïe se znaãkou REXAM se u signmakerÛ snoubí nejen kvali-
ta, ale rovnûÏ chuÈ s tûmito materiály pracovat zaloÏená na dobr˘ch
zku‰enostech a dÛvûfie v produkty této znaãky. Abychom mohli u-
dûlat maximum pro va‰i spokojenost, je velmi dÛleÏitá zpûtná vazba,
a proto se David Hlaváã na na‰e ãtenáfie obrací s prosbou: „Budu
rád, kdyÏ si najdete ãas a se sv˘mi pfiípadn˘mi pfiipomínkami, pod-
nûty ãi dotazy t˘kajícími se produktÛ REXAM se na mû obrátíte”.

David Hlaváã, Franti‰ek Kaveck˘

Kontakt:
David Hlaváã
Product manager REXAM
Tel: 02/402 47 55, 57
e-mail: d.hlavac@hsw.cz
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V polovinû ãervna 2001 se v Kongreso-
vém centru Praha (KCP) konal kongres
EULAR. Zúãastnilo se jej 3 000 lékafiÛ z ce-
lého svûta. Úkolem na‰í spoleãnosti Look
up byla dodávka doãasného orientaãního
systému do KCP.

Autorem vlastní navigace byl jeden z organi-
zátorÛ kongresu a rozhodnû na orientaãním
systému ne‰etfiil. Orientaci venku zaji‰Èoval
balón nad vchodem,  samolepky na chodníku
kolem budovy a venkovní transparenty. To
nejzajímavûj‰í z celé zakázky se v‰ak nacháze-
lo uvnitfi. Kdo nûkdy nûco hledal v KCP, ten ví
, Ïe dobrá navigace je tam k nezaplacení.

Hlavní poloÏkou v celé za-
kázce byly informaãní a ori-
entaãní panely. Tûch  bylo
nakonec 150 kusÛ - velká
ãást ve formátu 1400x3000
mm. 

Materiály

Volba mezi PVC deskou
a sendviãovou deskou je
vÏdy obtíÏná. Pro PVC mluví
to, Ïe je prakticky nezniãitel-
né. Pro akci, která trvá ãtyfii
dny, to ale není to úplnû
nejdÛleÏitûj‰í. V˘hoda desek
Kapa je evidentní - jsou ex-
trémnû lehké. Díky tomu
nejsou Ïádné problémy s je-
jich upevÀováním, pfiípadnû
zavû‰ováním. 
Pfii práci s nimi je ale nepfií-
jemné riziko po‰kození bû-
hem transportu a instalace
na místû. V‰ichni víme, jak
mohou naraÏené rohy nebo
dÛlek znehodnotit cel˘ v˘-
sledek. Nakonec jsme se
rozhodli pro desky Kapa
Plast, jejichÏ znaãná tuhost
nám pro dan˘ úãel vyhovo-
vala. Volili jsme tlou‰Èku 10 mm pro desky u-
místûné volnû v prostoru nebo zavû‰ené a 5
mm pro desky nalepené na stûny.
Riziko po‰kození jsme zmírnili velmi peãliv˘m
zabalením do kartonov˘ch krabic pfied tran-
sportem do KCP a opatrn˘m zacházením pfii
instalaci. ProtoÏe desky jsou tak lehké, mohli
jsme je zavû‰ovat rovnou na segmenty strop-
ních podhledÛ nebo nalepovat oboustrannou
lepicí páskou na stûny. Staãil jenom mal˘ kou-
sek pásky a to nám velice usnadnilo násled-
nou demontáÏ panelÛ a odstranûní zbytkÛ
pásky.

Realizace

A co vlastní nápisy a grafika na panelech?
Zpoãátku se zdálo, Ïe jde o typickou zakázku
pro fiezací plotter. KdyÏ jsme dostali koneãné
podklady a uvidûli skuteãn˘ rozsah zakázky -
zmûnili jsme názor. Bude se tisknout! DÛvody
byly dva: vûdûli jsme, Ïe po schválení rozpo-
ãtu a v‰ech korekturách nám mnoho ãasu na
v˘robu nezbude takÏe rychlost na‰eho ink jet
plotteru HP 5000 zajistí splnûní termínu.
Druh˘m dÛvodem pro tisk  bylo logo kongre-
su a hlavního sponzora umístûné na v‰ech
panelech - bylo pfiíli‰ malé pro fiezání a nale-

povat na panely samolepky s logem se nám
zdálo dost neestetické. TakÏe bylo rozhodnu-
to.  Panely budou ti‰tûné, adjustované na
desky Kapa Plast a matnû laminované. S ãa-
sem pro samotnou v˘robu jsme se pfiíli‰ ne-
zm˘lili: mûli jsme na to 17 dní. Z toho devût
dní se tisklo 250 m2. âtyfii dny trvala lamina-
ce a adjustace,  tfii dny instalace v KCP.
Pfied samotn˘m tiskem jsme testovali jak nej-
rychleji mÛÏeme tisknout pfii zachování kvali-
ty odpovídající orientaãnímu systému? Tisk
bude vystaven pohledÛm z blízka stejnû jako
napfiíklad grafika na v˘stavû. Nakonec jsme
tiskli na 600 dpi na 6 prÛchodÛ tiskové hlavy.
Tisková rychlost HP5000 nám nejen umoÏnila
zakázku vytisknout pomûrnû v klidu, ale taky
reagovat na zmûny v zadání a plnit doobjed-
návky je‰tû v prÛbûhu instalace. 

Josef ·vec

Kontakt
LOK up 
spoleãnost pro v˘robu reklamy, s.r.o.
PobfieÏní 16
186 00 Praha 8
tel.: 02/ 2172 1650
tel./fax: 02/ 2172 1651

Doãasn˘ orientaãní a informaãní systém
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To nemusí b˘t jen pochvala právû vytaÏeného kapra. Univerzální
velkoplo‰ná tiskárna Zünd UVjet 215 má opravdu imponujíci pa-
rametry, takÏe ta pochvala z názvu ãlánku se múÏe t˘kat ve v‰í
poãestnosti i vás, jestli se rozhodnete pro tuto tiskárnu od spo-
leãnosti Zünd.

Univerzální zafiízení umoÏÀuje potisk libovolného nepotahovaného mé-
dia. PouÏívá speciální inkousty vytvrzované UV svûtlem. Tiskové v˘stupy
tak dosahují minimální Ïivotnosti bez jakékoli dodateãné ochrany více
neÏ dva roky v extrémních podmínkách. Inkousty mají redukovan˘ ob-
sah prchav˘ch látek. Eliminuje se tak neÏádoucí pÛsobení fiedidel obsa-
Ïen˘ch v náplních pro solvent-based tiskárny. V˘robce tedy vychází vstfiíc
obsluhujícímu personálu a rovnûÏ Ïivotnímu prostfiedí. ·v˘carsk˘ kon-
cern Zünd tiskárnu pfiedvedl na mezinárodním veletrhu VisCom 2001
v Düsseldorfu. Její hlavní v˘hodou je potisk skuteãnû libovolného, i ne-
rovného materiálu do tlou‰Èky 40 mm. UVjet tak zvládne napfi. v‰echny
typy desek vãetne kovov˘ch, potiskne dfievo, koberec, karton, ale i sklo.
Zapovûzeny nejsou samozfiejmû ani tradiãní materiály jako je vinylová fó-
lie, papír, billboardov˘ papír, banner, textilní materiály a dal‰í.  

Konstrukce

Srdce zafiízení tvofií ãtvefiice piezoelektrick˘ch inkjetov˘ch tiskov˘ch
hlav Xaar 500. Ty jsou zásobovány kontinuálním systémem doplÀová-
ní inkoustu s upozornûním na jeho nízk˘ stav v zásobovacích tancích.
Inkousty se mohou doplÀovat i za provozu. Aplikace pfiímo na mate-
riál a dlouhá exteriérová Ïivotnost – o tom sní vût‰ina signmakerÛ.
Konstrukãní fie‰ení dovoluje potisk archÛ i rolí. Konstruktéfii nezapo-
mnûli na systém pfiesného vedení média a lehkou manipulaci s ním
pfied i po tisku. UVjet vyuÏívá vakuov˘ stÛl. Pro pfiísun deskov˘ch
a obtíÏnû manipulovateln˘ch materiálÛ je k dispozici podavaã.
Vytvrzování inkoustu zabezpeãuje dvojice nastaviteln˘ch UV lamp.

Ovládaní tiskárny

Tiskárnu fiídí vestavûn˘ poãítaã. Ovládací software je samozfiejmû
souãástí dodávky. Ovládací prvky jsou ergonomicky uspofiádány
a umístûny v pravé ãásti tiskárny. ÚdrÏba a ãi‰tûní jsou automati-
zovány. Zafiízení vyuÏívá jazyk HP-RTL a prostfiednictvím formátu
Ethernet je moÏné ho síÈovû ovládat. Automatick˘ systém diagnos-
tikace a vnitfiní kontroly dovoluje kontrolovat prÛbûh tisku i dálko-
vû. Údaje z tiskárny jsou tak dostupné i pro servisního technika,
takÏe se na svÛj zásah dokáÏe pfiedem pfiipravit. To pfiirozenû zvy-
‰uje efektivitu práce.

Zku‰enosti

Systém tisku dodává vyti‰tûné grafice vzhled jako po matné lami-
naci. Vytvrzování inkoustu UV svûtlem dává v˘tiskÛm ‰irokou ‰ká-
lu vyuÏití. Grafika mÛÏe zÛstat plastická, nebo inkoust mÛÏe zcela
vytvrdnout To dovoluje s poti‰tûn˘m materiálem dále pracovat.
Schopnost UVjet-u pfiímo tisknout na obrovské mnoÏství materiálÛ

s tlou‰Èkou aÏ 4 centimetry
a maximální rychlost 38
m2/hod. z nûj dûlají opravdu
uÏiteãného pomocníka.

Franti‰ek Kaveck˘
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Technické parametry

Model Zünd 215
V˘robce Zünd
Dodavatel HSW Signall, s.r.o.
Max. ‰ífika média 2 165 mm
Max. ‰ífika tisku 2 150 mm
Max. tlou‰Èka média 40 mm
Max. hmotnost role 100 kg
Poãet tiskov˘ch hlav 4 (CMYK)
Rozli‰ení 360 dpi
Softwarové rozhraní HP - RTL
Rozmûry 3100x1750x1200 mm

Záruka
mechanické ãásti 12 mûsícÛ
PC a UV lampy 6 mûsícÛ
Tiskové hlavy 6 mûsícÛ nebo 4 bilióny kapek na trysku

Jé, to je macek, pane fiediteli
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Termosublimaãní 

tisk posiluje pozice

Leto‰ní mezinárodní v˘stava VisCom
v Düsseldorfu, která se konala v posled-
ních dnech srpna, podle mínûni mnoha
náv‰tûvníkÛ nepfiinesla Ïádné pfievrat-
né novinky. Naznaãila ale jasné trendy
v technologiích.

Vliv rozvoje digitálního tisku byl jasnû patrn˘
ve v‰ech expozicích. MoÏnosti, které se tím ve
svûtû reklamy otvírají, nenechaly v klidu ani ji-
ná odvûtví. Na VisComu v˘robci prezentovali
obrovské mnoÏství rÛzn˘ch zafiízení pro ven-
kovní i interiérovou reklamu. 
Na adresáta reklamního poselství se dnes va-
lí informace doslova na kaÏdém kroku. Aby
ãlovûka reklama zaujala, musí splnit nûkolik
základních atributÛ: b˘t originální, a kreativ-
ní fie‰ení musí mít jiskru. Zadavatelé proto o-
ãekávají od signamakerÛ realizace splÀující
tyto nároky. Backlighty s motivy, které se po
chvilce stfiídají, ãi tenkostûnné prosvûtlené
panely – to v‰e je urãeno ve stále vût‰í
mífie pro v˘stupy z velkoformátov˘ch digitál-
ních tiskáren. Tyto poÏadavky jsou kladeny
i na reklamní pfiedmûty a pfiedev‰ím na tex-
til. Zde je velice dÛleÏitá stálost a trvanlivost
barev. KdyÏ mají pfiedmûty ãi odûvy plnit
svÛj úãel, musí b˘t aplikovan˘ motiv schop-
n˘ vydrÏet velmi nároãné podmínky pfii prak-
tickém vyuÏití tûchto vûcí. 

Termosublimace vítûzí

Trendy v oblasti technologií, které v˘stava
VisCom 2001 jasnû ukázala, sledovali i na-

‰i kolegové, ktefií se v˘stavy
zúãastnili. Marek Angelis,
‰éf na‰eho oddûlení tech-
nologií, se na expozice dí-
val ze svého pohledu: „Pfie-
vratné novinky v nabídce
technologick˘ch zafiízení
pro v˘robu reklamy na tom-
to roãníku VisComu Ïádn˘
v˘robce neprezentoval. 
Jasnû se ale ukázal v˘razn˘
rÛst piezoelektrick˘ch tiská-
ren upraven˘ch na potisk
textilu, pfiedev‰ím pomocí
sublimace. Flexibilita velko-
plo‰n˘ch digitálních tiskáren
v kombinaci se sublimaãní
technologií je velkou pfiíleÏi-
tostí pro uÏivatele tradiãních
technologií a souãasnû otevírá dal‰í trhy stá-
vajícím provozovatelÛm takov˘ch tiskáren.“  

Princip technologie

Pro signmakry je nûkolik cest jak vytvofiit
stabilní a odolné aplikace na textilní mate-
riály, pfiípadnû na jiné pfiedmûty namáha-
né denním uÏíváním. Obvykl˘m fie‰ením je 
sítotisk. Otázky o jeho v˘hodnosti mohou
pfiijít pfii poÏadavku na malé série s varia-
bilním motivem, mnohobarevné kombina-
ce, pfiípadnû dotisky jednotliv˘ch kusÛ.
Velkoplo‰ná tiskárna se sublimaãním in-
koustem a termotransférov˘ lis nabízejí
skuteãnû digitální zpracování dat - jednotli-
vé variabilní motivy, dotisky jednotliv˘ch
kusÛ a jednoduchá archivace. To je jen nû-
kolik v˘hod v porovnání s tradiãním fie‰e-
ním. Navíc nemusí zÛstat pouze u potisku

textilu, standardem je transfer na pevné
materiály. Sítotisk ãi termotransfér fie‰í 
otázku co nejdokonalej‰ího pfiilnutí barvy
k povrchu podkladu. Termosublimace ale
nabízí nûco víc. Grafika pro pfienos se tisk-
ne na pfiená‰ecí papír a následnû se na
termolisu za pÛsobení vysoké teploty pfie-
ná‰í na potiskovan˘ materiál. Barva proni-
ká do materiálové struktury podkladu.
Barvivo se stane souãástí materiálu potis-
kovaného podkladu, a to je záruka vysoké
odolnosti a trvanlivosti.
Na VisComu v˘robci nabízeli nepfieberné
mnoÏství zafiízení pro aplikaci na pfiedmûty
rozmanit˘ch tvarÛ z rÛzn˘ch materiálÛ (tex-
til, kovy, keramika, koberce, dfievo, lyÏe
a snowboardy, kÛÏe, fólie...). Na stáncích
byla k vidûní i umûlecká díla – goblény.

Franti‰ek Kaveck˘
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HP myslí na v‰echny

Spoleãnost Hewlet – Packard nabízí nové ‰esti
barevné tiskárny v segmentu formátu A3+ pro
grafick˘ trh. Tiskárny HP designjet 10 ps / 20 ps
jsou koncipovány jako velice universální. Na
jedné stranû musí vyhovût poÏadavkÛm grafi-
kÛ, kreativcÛ ãi account manaÏerÛ v reklam-
ních agenturách. Ti vyÏadují fotorealistick˘ tisk
syt˘mi barvami nejlépe na lesklé médium. Na
druhé stranû v rukou pracovníkÛ pfiedtiskov˘ch
sluÏeb ãi tiskafiÛ musí tiskárna poskytnout co
nejvûrnûj‰í digitální nátisky – to znamená, Ïe
musí vûrnû nasimulovat barvy tiskového stroje
na médium, které je velmi podobné standard-
nû pouÏívan˘m tiskov˘m materiálÛm. Spolu
s tiskárnami uvádí spoleãnost HP na trh specia-
lizovaná média a inkousty. 
Pro tisk s maximálním barevn˘m gamutem je
urãen leskl˘ fotografick˘ papír hp proofing

gloss. Papír hp proofing semmi-gloss je urãen˘
pro digitální nátisky simulující reáln˘ ofsetov˘
tisk na kvalitnej‰í materiály, které se pouÏívají
pro tisk broÏur, letákÛ, ãasopisÛ ãi prezentaã-
ních materiálÛ. Pro simulaci tisku rychloobrát-
kov˘ch tiskovin, levn˘ch letákÛ a broÏur je ur-
ãen nov˘ papír s oznaãením hp proofing mat-
te. Inkoustov˘ systém No.84 pfiiná‰í dvû pod-
statné zmûny. PouÏití dvou svûtl˘ch barev lC
a lM roz‰ifiuje barevn˘ gamut tiskárny a v kom-
binaci s technologií hp photoret III. zabraÀuje
vzniku zrnûní i v tûch nejnároãnûj‰ích barev-
n˘ch pfievodech (obloha a tûlová barva).
Implementace dye-bassed ãerné barvy dovolu-
je pouÏít inkoustov˘ systém na témûfi jakékoli
médium. Pfiedev‰ím u v˘stupu ve fotografické
kvalitû umoÏÀuje pouÏití ãerné barvy v˘raznû
lep‰í tónování barev a dává tak v˘stupu poÏa-
dovanou hloubku i systost.
Tiskárny  HP designjet 10 ps / 20 ps jsou ceno-

vû dostupn˘m fie‰ením pro digitální tisk do for-
mátu A3+. UsnadÀují a zlevÀují práci v oblasti
v˘roby reklamy a také pfiedtiskové pfiípravy.
Kompletní fie‰ení vãetnû softwaru si mÛÏete
pofiídit jiÏ za nûkolik desítek tisíc korun.

kk
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Poezie hmoty

Tvorba reklamy je sice závislá na kreativitû, ale
svou podstatou omezuje tvÛrãí moÏnosti auto-
rÛ. Prvotním posláním je pfiedat reklamní po-
selství a tak informace musí b˘t podána jasnû
a srozumitelnû. Materiály, které se vyuÏívají
v signmakingu ale dokáÏou zhmotnit i ab-
straktní tvÛrãí zámûry. Dovolují vtisknout do

hmoty poezii. HSW Signall poskytla svou po-
moc dvûma v˘tvarníkÛm, ktefií pracovali ve své
tvorbû s tradiãními atributy signmakingu – des-
kami a fóliemi.
Patrik Friess, student AVU, vytvofiil své prosto-
rové objekty ze sádrového korpusu a povrch
dotvofiil lesklou metalickou fólií. Kompozice
nese jméno Pát˘ bod. Autor fiíká: „ V Japonsku
existuje zahrada „tfiinácti kamenÛ”, kde je
v‰ak kamenÛ pouze dvanáct. Na otázku, kde
se nachází poslední, se vám dostane odpovédi,
Ïe ten máte hledat (a objevit) ve svém srdci.
Hledal jsem velké plus mezi muÏem a Ïenou,
zredukoval jsem tedy na‰i tûlesnou formu.
Vzniklé dva a jeden objekt jsem umístil do
ãtverce vÏdy na dva kroky od sebe, tuto „pro-
storovou mandalu” obe‰el a objevil pát˘ bod”.
Isabela Grosseová vyuÏila pfii své kompozici pû-
nové PVC desky FOREX. Dílo plní nejen estetic-
kou funkci barvou a tvarem, ale poskytuje i u-
Ïitnou hodnotu. Dûti, které je‰tû nejsou zatíÏe-

ny spoleãensk˘mi konvencemi, ihned odhalily
úãel nekonvenãního objektu a neváhaly jej vy-
uÏít. 
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Mimo limit

Ve v˘stavní síni Mánes v rámci v˘stavy CCA
18 byl pfiedstaven soubor fotografií pod ná-
zvem Mimo limit. Je to diplomová práce
dvou absolventÛ V·UP – Salima Issi a ·tûpán-
ky Stein. Autofii zdÛraznili ve své práci feno-
mén rychl˘ch sportovních aut. Jednotlivé fo-
tografie jsou pojaty jako dvojportrét: auto
a jeho majitel. Snímky kladou do popfiedí at-
mosféru okolní scenérie. Velkoplo‰n˘ digitál-
ní tisk (100 x 140 cm) realizovala spoleãnost
CD Foto Bler, která je jedním z prÛkopníkÛ
digitálního zpracování obrazu. Sv˘m dílem
pfii sestavení expozice pfiispûla i na‰e spoleã-
nost HSW Signall.
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V˘stava Jana ·ibíka 

V˘stava fotografií excelentního fotoreportéra
Jana ·ibíka, kter˘ pravidelnû nav‰tûvuje ohnis-
ka konfliktÛ a Ïiveln˘ch katastrof, pod názvem
ëábel v nás je k zhlédnutí v Obecním domû od
22. 9. do 9. 10. 2001. V˘stava
pfiiná‰í retrospektivní pohled na
posledních 14 let práce autora.
Expozici tvofií 77 snímkÛ z 28 ze-
mí svûta. 
První ãást v˘stavy tvofií ãernobílé
fotografie z rozpadu socialistické-
ho bloku, pád Berlínské zdi, ná-
sledné revoluce v âeskosloven-
sku, Rumunsku, puã v Moskvû

a rozpad b˘valého Sovûtského svazu. V druhé
ãásti v˘stavy naleznete fotografie z humanitár-
ních katastrof devadesát˘ch let, hladomor
v Súdánu, Somálsku a Etiopii, váleãné konflik-
ty ve Rwandû, âeãensku, JAR, Kosovu,
Albánii, Palestinû, zemûtfiesení v Turecku, ma-
sakry v Sierre Leone a dal‰í fotografie z rÛz-

n˘ch míst svûta. Jsou skvûl˘m dokumentem,
ale vyjadfiují i autorÛv osobní pohled. Na pro-
jekt v˘stavy navazuje i exkluzivní stejnojmenná
publikace nakladatelství Plejáda - „ëábel
v nás“, která byla slavnostnû pokfitûna 19. 9.
v Obecním domû. Pfii této pfiíleÏitosti se usku-
teãnila i vernisáÏ v˘stavy. Jan ·ibík v prestiÏní

soutûÏi Czech Press Photo získal 22
ocenûní vãetnû dvou hlavních cen
„fotografie roku“. Na‰e firma HSW
Signall pro v˘stavu sponzorsky do-
dala lehãené desky Kapa a lamino-
vací fólie Neschen pro instalaci
v‰ech velkoplo‰n˘ch fotografií.
Firma AK atelier zabezpeãila jejich
odbornou aplikaci.
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HSW INFO

V˘stava Z jiného

svûta

Bylo 6. 6. krátce po ‰esté. TibeÈané
slavili den narození, osvícení a úmrtí
Budhy a v Národním technickém mu-
zeu to vonûlo jasmínem z kvûtinov˘ch
ko‰Û, ceylonsk˘m ãajem a arabskou
kávou. 

Na tfii sta lidí pfii‰lo na zahájení v˘stavního
projektu Z jiného svûta. Amatérská foto-
grafka Markéta Konvalinová a její manÏel,
‰éf t˘mu rozhlasov˘ch zahraniãních zpravo-
dajÛ âeského rozhlasu Miroslav Konvalina
pfiedstavili ve fotografiích svou úplnû první
cestovatelskou v˘stavu.
Na plo‰e jen o nûco men‰í neÏ 100 m2 bylo
prezentováno témûfi 100 snímkÛ ze 14 ze-
mí Orientu, jiÏní Afriky a Latinské Ameriky.
V˘stava Z jiného svûta podle Markéty
Konvalinové ukazuje tu „lep‰í náladu” nav-
‰tíven˘ch exotick˘ch zemí. V˘stava byla
k zhlédnutí do konce ãervence tohoto roku.
Je‰tû pfied tím, neÏ se rozjede (rozjela) po
v˘stavních síních krajsk˘ch mûst âeské re-

publiky, v fiíjnu ji uvidíte v prostorách na‰í
firmy v Praze – Modfianech.

Právû HSW Signall zajistilo ve‰keré technic-
ké a materiální zabezpeãení, grafické zpra-
cování v˘stavy i její propagaci. Na prezenta-
ci byly pouÏity zcela nové v˘stavní panely
KAPA bloc, které byli pro tento úãel velmi
vhodné. ManÏelé Konvalinovi vyuÏili moÏ-
nosti sk˘tané systémem Kapa Sound, kter˘
promûnil panelovou desku s fotografiemi
v dokonalou ozvuãnici, ze které se linuly
modlitby Ïen v rangúnské ·vedagonské pa-
godû nebo z tibetského klá‰tera ve Lhase. 
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Náv‰tûvníci ãekali exotické obrazy, ale neãe-
kali, Ïe na nû promluví.

KdyÏ snímaã pohybu zaregistroval pfiíchod 

náv‰tûvníka k vybran˘m snímkÛm, spustila se

zvuková reprodukce.

HSW v Ko‰icích

Na‰e sesterská spoleãnost HSW publicity otevfie-
la svou poboãku v druhém nejvût‰ím sloven-
ském mûstû – Ko‰icích. V regionu v˘chodního
Slovenska to znamená v˘znamné posílení do-
stupného sortimentu klasick˘ch materiálÛ
a technologick˘ch zafiízení pro signmaking. Po
zku‰ebním provozu, kter˘ trval cel˘ srpen a pÛl-
ku záfií, se v termínu 18. – 19. záfií konalo slav-
nostní otevfiení poboãky HSW publicity spolu
s prezentací nabídky a konzultacemi pro v˘cho-

doslovenské signmakery. Skladová evidence
v Bratislavû a Ko‰icích je propojena, takÏe je
moÏno velice rychle splnit objednávku. Poboãka
v Ko‰icích, podobnû jako v Bratislavû, vykonává
zdarma rozvoz objednaného zboÏí. Prezentace
a pfiedev‰ím prostor pro individuelní konzultace
se setkali s opravdov˘m zájmem ze strany v˘-
robcÛ reklamy, ktefií ocenili vysok˘ standard po-
skytovan˘ch sluÏeb v HSW publicity.
Provoz poboãky zabezpeãují dva pracovníci –
Miriam a Jaro Maurerovci, ktefií mají dlouholeté
zku‰enosti v oblasti signmakingu.
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Razantní sníÏení cen velkoplo‰n˘ch tiskáren Mutoh

• Spoleãnost HSW Signall v˘raznû sniÏuje o ãtvrtinu cenu 
populární solvent-based tiskárny Mutoh Albatros! 

• UÏivatel navíc zdarma získá startovní sadu inkoustÛ 
a ãistící kapaliny. 

• Stejn˘m zpÛsobem dochází k sníÏení ceny jedné 
z nejroz‰ífienûj‰ích velkoplo‰n˘ch tiskáren Mutoh RJ-6100 
Falcon Plus v 54“ provedení - tentokrát jdeme o 20% dolÛ!

Není proã váhat!




