
Do showroomu na‰í spoleãnosti zanedlou-
ho pfiibudou dvû nové tiskárny znaãky
Mutoh. Mají ptaãí jména a tak nás napadlo,
Ïe se tento prostor v sídle HSW Signall
zmûní na voliéru. Vizi umístûní Toucana
a Falcona II mÛÏete vidût na obrázku.

âím vlastnû Mutoh ve svûtû digitálního tisku zau-
jal? Tiskárny znaãky Mutoh nabízely vÏdy velmi
dobré produkãní vlastnosti. Jednotlivé modely
mûly varianty, takÏe si bylo moÏné vybrat zafiíze-
ní ‰ité na míru. Mutoh vsadil na technologii
Drop-on-demand piezoelektrického inkjetového
tisku. To se ukázalo jako prozíravá cesta, proto-
Ïe tiskárny na‰ly opravdu ‰iroké pole vyuÏití. 

V˘kon a cena

Spoleãnost HSW Signall je dodavatelem
technologií a materiálÛ pro v˘robu rekla-
my. Svou pfiední pozici na ãeském trhu si

vybudovala i díky dodávkám komplexních tech-
nologick˘ch fie‰ení a trvalé technické podpofie
sv˘m zákazníkÛm. Ta je postavena na stávajících
zku‰enostech a neustálém úsilí odborníkÛ
z oddûlení technologií. Na‰im cílem není jenom 
zákazníkovi dodat technologické zafiízení, insta-
lovat ho a za‰kolit obsluhující personál. 
V HSW Signall disponujeme ‰irokou ‰kálou
materiálÛ a snaÏíme se pro na‰e zákazníky hle-
dat co nejoptimálnûj‰í vyuÏití jejich technologií.
V˘robce dodává k svému zafiízení seznam
doporuãen˘ch materiálÛ a pro nû vypracoval
i technickou podporu. V nabídce je ale mno-
hem více vhodn˘ch materiálÛ, které ale nejsou
vyzkou‰eny. Zkou‰et chování rÛzn˘ch materiá-

lÛ je nejenom velmi ãasovû nároãné, ale není
ani levné. Na‰i zákazníci oceÀují, Ïe technickou
podporu nevnímáme jen jako zabezpeãení
sluÏby hot-line, kde se mÛÏou kdykoli poradit,
ale Ïe hledáme i v‰echny zpÛsoby pro vyuÏití
nabízen˘ch technologií.
Firma Mutoh nabízí v˘born˘ pomûr ceny
a v˘konu pro svoje tiskárny. HSW Signall zase
zabezpeãuje maximální vyuÏití jejich potenciá-
lu. A uÏ teì je v nabídce nûkolik zajímav˘ch 
potencionálních fie‰ení pro obû oãekávané tis-
kárny – Toucan i Falcon II.

Mutoh a HSW Signall uvádí…

KdyÏ si pfiirovnáme jednotlivé modely tis-
káren Mutoh k poveden˘m filmÛm, tak
na jafie pfií‰tího roku tu máme dal‰í
pokraãování úspû‰né série. Podrobnûj‰í 
informace o obou nov˘ch tiskárnách naj-
dete na ãtvrté a páté stranû HSW info.
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Zajímavé vánoãní dárky
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Potisk textilu - snadno a rychle (str. 9)
Prezentaãní systémy (str. 10)

a dal‰í.



HSW INFO

Editorial

BlíÏící se Vánoce znamenají reklamní ofensivu.
Podzimní v˘stavy a veletrhy se dynamicky pfie-
houply do nákupní horeãky. Spolu s ní se mno-
Ïí objednávky pro v˘robce reklamy. TakÏe
v ãase, kdy se vût‰ina dûtsk˘ch pfiání t˘ká snû-
hu, jsou tu signmakerské Ïne. Pak to najednou
ustane a nastane klid. Tûsnû pfied ·tûdr˘m
dnem uÏ jsou v‰echny aktuální reklamy na
svém místû a pro v˘robce reklamy je tu krátk˘
oddech. Budou tu tfii dny, které tradiãnû patfií
rodinnému kruhu.
Kam se podûl zase jeden rok? To zamy‰lení
a bilancování, které mû tradiãnû popadne na
druh˘ svátek vánoãní jsem si pfiedbûÏnû udûlal
teì. Máme jednu dceru. Loni na Vánoce jsem
byl celé tfii dny s rodinou a vûnoval sem se jí. AÈ
se koukám do diáfie co nejpozornûji, uÏ tam
nevidím dny vyhrazeny pro své dítû. V‰echno
co dûlám, dûlám pfiece pro rodinu. Pofiád se
honím, abych stihl denní plán a domÛ chodím

jaksi pozdû. KdyÏ vezmu malou do kina, celé
pfiedstavení mû drÏí za ruku. 
Máme doma prvÀáka a najednou vidím, Ïe se
na to dítû vrhnul Ïivot. Chceme mít vzdûlaného
potomka, má proto dvakrát do t˘dne angliãti-
nu. Malá Lucka ráda kreslí a protoÏe v manÏel-
ãinû pfiíbuzenstvu je nûkolik úspû‰n˘ch v˘tvar-
níkÛ, má v rozvrhu i v˘tvarní krouÏek. Najednou
je to s ãasem pro úkoly normální pracovní fond.
UÏ se mi nezdál zábavn˘ vtip: „Co je to domov
dÛchodcÛ? No pfiece pomsta dûtí za ‰kolku.” 
Jedno uÏ vím jistû. KdyÏ budeme psát JeÏí‰ko-
vi vánoãní pfiání, budu s malou vybírat hraãky,
s kter˘mi si budeme hrát spolu. 
Venku padá prví sníh a noc je krásnû klidná.
Nezlobte se, Ïe jsem byl pfiíli‰ osobní, ale po
Ïních je tfieba myslet na dal‰í úrodu. Vánoce
jsou svátkem rodinného krbu a já vám v‰em
pfieji, aby vás ty leto‰ní zahfiáli pfiedev‰ím tep-
lem rodinné pohody. VÏdyÈ i vy urãitû dûláte
v‰e pro své blízké. Máte ale pfii tom na nû ãas?

Franti‰ek Kaveck˘
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Kde v‰ude nás najdete?
PRAHA:

HSW Signall
Modfianská 25
143 00 Praha 4
tel.: 02/4024755, 02/4024757
fax: 02/4024753

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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To se povedlo!

KdyÏ jsem vzal do ruky nov˘ vzorník
poti‰tûn˘ch materiálÛ, byl jsem opravdu
nad‰en. Oddûlení marketingu na‰í firmy
odvedlo kus dobré práce. KdyÏ se zpraco-
vatelÛm digitálního tisku vzorník dostane
do rukou, jsem pfiesvûdãen, Ïe tvÛrcÛm
alespoÀ v mysli poplácají po ramenu.

Graficky velmi pfiitaÏlivé dílko, které se jiÏ obje-
vilo u prvních signmakerÛ, je opravdu praktic-
kou pomÛckou. Vzorkovník, kromû ukázky
potisku jednotliv˘ch materiálÛ, pfiiná‰í i nezbyt-
né informace o materiálech a jejich aplikacích.
TvÛrce vzorkovníku pracoval i s grafick˘mi sym-
boly a tak se podafiilo na nevelkém prostoru
soustfiedit v‰echny podstatné informace. Kdy-
by si nûkdo dal takovou práci s uãebnicemi,
zbylo by Ïactvu o hodnû více ãasu pro sebe. Jedna stránka fiekne v‰e

Vzorkovník urãitû zjednodu‰í zákazníkÛm
rozhodováni o médiu, na které se má jejich
grafika vytisknout. Je v nûm celkem 40 vzor-
kÛ rÛzn˘ch materiálÛ, které lze potisknout na
bûÏn˘ch velkoplo‰n˘ch inkoustov˘ch tiskár-
nách. Jde o rozsáhl˘ v˘bûr ze sortimentu
HSW, kter˘ zahrnuje vedle papírÛ, fotopapí-
rÛ, vinylÛ a filmÛ napfiíklad i 6 typÛ bannerÛ
nebo 5 typÛ pfiímo potisknuteln˘ch látek.
Grafické symboly pro oznaãení samolepících
materiálÛ,  médií vhodn˘ch pro potisk pig-

mentov˘mi inkousty a jejich pfiípadné vodûo-
dolnosti dovolí rychle vybrat vhodn˘ typ pro
poÏadovanou aplikaci.
KaÏdému z materiálÛ je vûnována jedna stra-
na. âlovûk si mÛÏe na v˘tisk sáhnout a vyuÏít
pfii rozhodování dal‰í smysl. V˘tisk je umístûn
v levé ãásti stránky a na pravé stranû jsou zfie-
telnû popsány typické aplikace, vlastnosti
materiálÛ, pouÏitelné inkoustové systémy
a tiskárny. Pro rychlou a snadnou orientaci
jsou na spodním okraji i graficky znázornûny
typické aplikace a dostupné ‰ífiky daného
média. Opravdu dobrá práce.

Frk

Nov˘ finanãní

fieditel HSW Signall

Kromû zmûn, které prodûlalo sídlo HSW Sig-
nall, se ani organizaãní struktura na‰í firmy
zmûnám nevyhnula. Pracovní náplÀ, která
dosud pfiíslu‰ela finanãnímu fiediteli, se
musela pro svÛj objem rozdûlit. Standa Klein
si vzal na svá bedra logistiku a o finance se
od 7. listopadu stará Tomá‰ Balous.

Nedávno jste nastoupil na post
finanãního fieditele. Jaké máte  první
pfiedsevzetí?
Finanãní oddûlní má v náplni bûÏnou ope-
rativu a sledování ukazatelÛ v˘konnosti fir-
my. DÛleÏité je sledování jednotliv˘ch polo-
Ïek, pohledávek a závazkÛ. Spojení Firem
Neschen a HSW Signall si vyÏaduje aplikaci
mezinárodních ekonomick˘ch a úãetních
standardÛ IAS. Dal‰í rozvoj firmy úzce sou-
visí s fiádnou „finanãní pohodou“ ve firmû. 

Prozradíte nám nûco z profesního
Ïivotopisu?

Mám zku‰enosti z controllingu, fiízení
financí a restrukturalizace firmy z finanãní-
ho hlediska. PÛsobil jsem v holdingové
spoleãnosti, která obchodovala se sklem
a porcelánem. HSW Signall taky pÛsobí
v oblasti mezinárodního obchodu a kdyÏ
vezmu v úvahu i sesterskou spoleãnost
HSW publicity na Slovensku, je tu rozvíjejí-
cí se systém, kter˘ si vÏdy vyÏaduje podrob-
nûj‰í rozãlenûní nákladÛ a podrobné sledo-
vání a fiízení cash flow.

HSW Signall pÛsobí jako dodavatel
materiálÛ pro v˘robu reklamy. Jak˘
je vá‰ osobní pohled na reklamu?
S reklamou se setkávám pfiedev‰ím jako spo-
tfiebitel. Myslím si, Ïe musí b˘t v první fiadû
estetická. Potom ji chápu jako zpestfiení
a doplnûní Ïivota.

Co rád dûláte ve volném ãase?
Mám rád sport. Jezdím ãasto na kole, plavu
a zimu si bez lyÏování neumím pfiedstavit.
Ná‰ nûmeck˘ ‰pic Miki je hodnû Ïiv˘ a vyÏa-
duje si hodnû pozornosti. Rád s ním trávím
mnoho ãasu v pfiírodû. Dal‰í zálibou je

náv‰tûva divadla a v˘tvarné umûní. Pfiiznám
se, Ïe za studií jsem hrál divadlo v amatér-
ském souboru.

Dûkuji za rozhovor
Franti‰ek Kaveck˘
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Albatros má následovníka

Tiskárna Toucan doplní nejúspû‰nûj‰í solvent-based tiskárnu ve
své kategorii v Evropû – i u nás velice populárního Albatrose.
V˘voj neustále smûfiuje kupfiedu a tak Toucan mífií v˘‰ neÏ Albat-
ros. Zachovává si jeho schopnost potisknout témûfi libovoln˘
necoatovan˘ materiál, kter˘ strojem projde, ale zvy‰uje jeho pro-
dukãní schopnosti a kvalitu tisku. Mutoh NXPro Toucan bude na
na‰em trhu k dodání pravdûpodobnû bûhem února 2002
a v nabídce solvent-based tiskáren Mutoh se pfiipojí ke stávajícímu
modelu Albatros.

Konstrukce 

V˘robce se rozhodl pouÏít osvûdãenou technologii Drop-on-
demand piezoelektrického inkjetového tisku. Toucan dostal do
vínku nové tiskové hlavy a konstrukci, takÏe disponuje v˘raznû
vy‰‰í tiskovou rychlostí. Se ‰piãkov˘m v˘konem více neÏ 
80 m2/hod. se Toucan stává skuteãnû produkãním zafiízením pro

v˘robu exteriérov˘ch tiskÛ. Tiskárna je k dispozici ve dvou pro-
vedeních: 64“ (1 600 mm tisková ‰ífika) a 87“ (2 159 mm). Men-
‰í model vyuÏívá ãtyfi kanálov˘ systém tisku CMYK. Vût‰í,
87“model disponuje pfiepínáním mezi ãtyfi (CMYK) a ‰esti kaná-
lov˘m systémem tisku (CMYK+lC +lM nebo +O +G). Zásobníky
barev mají objem 2 000 ml inkoustu od kaÏdé barvy a jsou dopl-
nitelné za tisku. 

Vlastnosti v˘tiskÛ

Tiskov˘ v˘stup velmi dobfie odolává vodû a má vysokou mechanickou
odolnost. Tisk je vysoce otûruvzdorn˘ a má minimálnû tfiíletou ven-
kovní odolnost a UV stabilitu. Rozsah tiskov˘ch módÛ od 180 do 
720 dpi otevírá prostor pro ‰irokou ‰kálu aplikací. Pfii nejvy‰‰í kvalitû
tisku dosahuje Toucan rozli‰ení aÏ 720 dpi, coÏ je pro bûÏné zakázky
pfiehnané, ale takové rozli‰ení vytváfií uÏivatelÛm Toucana prostor pro
nové aplikace.
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Model Mutoh NXPro Toucan

V˘robce Mutoh
Dodavatel HSW Signall
Technologie Piezoelektrická Drop-on-demand
Provedení 64“: 1 626 mm

87“: 2 210 mm
Rozli‰ení 360 x 180 dpi, 360 x 360 dpi, 360 x 720 dpi, 

velikost kapky od 75 do 95 ng
Maximální tisková ‰ífika 64“: 1 600 mm

87“: 2 159 mm
Max. rychlost Toucan 64: 37,7 m2/hod

Toucan 87: 80,3 m2/hod
Inkousty Solvent-based
Standardní pfiíslu‰enství 20,3 Gb pevn˘ disk, elektronicky fiízen˘ navíjecí

a su‰ící systém

Zajímavé vánoãní dárky
Spoleãnost Mutoh, leader mezi v˘robci zafiízení na v˘robu reklamy, právû uvádí na trh dvû Ïhavé novinky: velkoplo‰nou sol-

vent-based tiskárnu Mutoh NXPro Toucan a  velkoplo‰nou tiskárnu Mutoh RJ-8000 Falcon II.

Reklamní agentura ROXY II byla zaloÏe-
na v roce 1991 a od samého zaãátku
vsadila na vlastní v˘robu. 
Nabízí kompletní reklamní, grafické a tisko-
vé sluÏby. Díky majetkovému propojení spo-
leãností Roxy II, spol. s r.o., a Europlakat
Ústí nad Labem, spol. s r.o., mÛÏou zákaz-
níci vyuÏít zajímavé sluÏby i v oblasti ven-
kovní reklamy. Zajímal nás pohled na
reklamní trh v severoãeském regionu, a tak
jsme poloÏili nûkolik otázek Petru N˘vltovi,
obchodnímu fiediteli.

âesk˘ reklamní trh zaznamenal spojení
dvou siln˘ch hráãÛ v oblasti vnûj‰í rekla-

my - spoleãností
Rencar a Europla-
kat. Jak se toto spo-
jení projevilo ve
severoãeském regi-
onu a jak se dotklo
va‰í spoleãnosti?

Díky vzájemn˘m vaz-
bám spoleãností ROXY
II a Europlakat pfiiná‰í
spojení s Rencarem
pfiínos hlavnû pro kli-
enta, kterému mÛÏe-
me nabídnout ‰ir‰í for-

Roxy II - siln˘ hráã ze severních âech



Nov˘ „sokol“

Mutoh RJ-8000 Falcon II je pokraãovatelem úspû‰né fiady Falcon,
reprezentované oblíben˘mi modely RJ-4100 a 6100. ·iroké spektrum
jednotliv˘ch variant modelu Falcon II uspokojí kaÏdého v˘robce vel-
koplo‰n˘ch tiskÛ a dovolí mu vybrat si stroj ‰it˘ na jeho zakázkovou
skladbu. Falcon II je totiÏ nabízen˘ ve tfiech ‰ífikov˘ch provedeních:
50“ (1 263 mm tisková ‰ífika), 64“ (1 643 mm) a 87“ (2 230 mm).
Tiskárna disponuje celou fiadou vlastností, které z ní ãiní nejmoder-
nûj‰í zafiízení ve své kategorii. 

Konstrukce

Falcon II pracuje s technologií Drop-on-demand Micro Piezzo Tech-
nology vãetnû ? funkce Dynamic Variable Dot Imaging. Ta dovoluje
vyuÏít dynamicky promûnnou velikost kapky pro nejlep‰í kvalitu ve
v‰ech tiskov˘ch módech. Zajímavá je vestavûná kompenzace s ohle-
dem na tlou‰Èku media pro potisk rÛzn˘ch médií. Tiskárna dosahuje
v˘kon aÏ 40 m2/hod.
Nejvíc oãekávan˘ch je na nové fiade FalconÛ osm zásobníkÛ inkoustÛ.
Osm slotÛ umoÏÀuje rÛzné kombinace zaloÏení inkoustÛ. Pro dosa-
Ïení maximálního v˘konu se do tiskárny mohou vloÏit dvû sady
inkoustÛ CMYK. Kombinace jedné sady CMYK dye-based inkoustÛ se
sadou CMYK pigmentovan˘ch inkoustÛ poskytuje vysokou operativ-
nost tiskárny bez nutnosti jakékoli v˘mûny nebo ãi‰tûní. Pro nejvy‰‰í

kvalitu tisku a ‰irok˘ barevn˘ gamut se mohou do slotÛ osadit inkous-
ty pro osmibarevn˘ tisk 
(CMYK + LightCyan + Light Magenta + Orange + Green).
Toto v kombinaci se ‰kálou rozli‰ení od 360 x 360 do 1 440 x 1 440
zaji‰Èuje maximální variabilitu moÏn˘ch aplikací.
Mutoh RJ-8000 Falcon II bude na na‰em trhu k dodání bûhem bfiez-
na 2002. V nabídce zÛstanou i existující modely RJ-4100 a RJ-6100
Falcon Plus. KaÏd˘ zájemce si tak najde odpovídající stroj podle moÏ-
ností a oãekávan˘ch aplikací.

Vlastnosti v˘tiskÛ

Dynamicky promûnná velikost kapky umoÏÀuje nezávislé nastavení
velikosti kapky pro kaÏdou trysku. V˘sledkem je lep‰í podání detailÛ,
hlad‰í barevné pfiechody a záfiivûj‰í barvy i v bûÏném 4 barevném
módu.

Marek Angelis
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Model Mutoh RJ-8000 Falcon II

V˘robce Mutoh
Dodavatel HSW Signall
Technologie Piezoelektrická Drop-on-demand
Provedení 50“: 1 273 mm

64“: 1 653 mm
87“: 2 240 mm

Rozli‰ení 360 x 360 dpi, 720 x 360 dpi, 720 x 720 dpi,
1 440 x 720 dpi, 1 440 x 1 440 dpi, 

Tiskové módy 4 barevné kanály, 6 barevn˘ch kanálÛ, 8 barevn˘ch
kanálÛ, mûnitelná velikost kapky: od 5,4 ng do 41,5 ng

Maximální tisková ‰ífika 50“: 1 263 mm – 49“
64“: 1643 mm – 63“
87“: 2 230 mm – 86“
87“ model umoÏÀuje zaloÏení dvou rolí materiálu
souãasnû pro zv˘‰ení produkce

Konfigurace inkoustÛ 4 barvy: 2 x 4 dye: 440 ml na barvu
2 x 4 pigment: 440 ml na barvu
4 dye + 4 pigment: pfiepínání mezi interiérov˘m
a exteriérov˘m tiskem bez zásahu obsluhy, Ïádné ãi‰tûní
6 barev: 6 x dye: CMYK, lC, lM
6 a 8 barev: 8 x pigment CMYK, lC, lM, O, G

Tlou‰Èka media Do 1,5 mm – 3 nastavitelné v˘‰ky
Pevn˘ disk 20,3 Gb

mu prezentace na nov˘ch nosiãích reklamy
napfiíklad na vozech MHD v Praze. ROXY II
díky technologickému zázemí vyrobí klientovi
plakáty, samolepy, billboardy, fólie pro svûtel-
nou reklamu nebo podlahovou grafiku. 

Technologické zázemí spoleãnosti 
Roxy II nedávno roz‰ífiila tiskárna HP
DesignJet 5000 a laminátor Flexilam
1100. Na jaké druhy zakázek tato zafií-
zení vyuÏíváte nejãastûji?

Díky vynikajícímu rozli‰ení a soutisku ‰esti
barev tiskneme zakázky na fotopapíry, kdy
zákazník poÏaduje fotorealisticky ztvárnûné
motivy, které lze navíc opatfiit ‰irokou ‰ká-
lou laminací, pfiípadnû naka‰írovat na PVC
desky. Dal‰ím zajímav˘m produktem jsou

filmy a fólie, které jsou urãené pro svûtelné
reklamy a v neposlední fiadû se jedná
o v˘robu billboardÛ, a to jak pro krátkodo-
bou, tak i pro trvalou reklamu. 

Jak hodnotíte v˘voj poptávky v oblasti
digitálního tisku?

Stále ãastûji se setkáváme s klienty, ktefií
poÏadují kvalitní plnobarevn˘ tisk. Buì se jed-
ná o kvalitní tisky na rÛzné druhy fotopapírÛ,
nebo o v˘robu samolepicích reklam s foto-
grafick˘mi motivy, které jsou urãeny napfií-
klad pro aplikaci na dopravní prostfiedky.

Jak jste spokojeni s médiami Rexam
a Neschen? Které z nich vyuÏíváte
v nejvût‰í mífie?

Tyto materiály splÀují poÏadavky jak na kva-
litu, tak na v˘hodnou cenu. Nároãnému
zákazníkovi mÛÏeme samozfiejmû nabíd-
nout tisk na materiály od firmy 3M. Jak uÏ
jsem uvedl, ãasto pouÏívan˘mi materiály
jsou kvalitní fotopapíry a dále materiály pro
venkovní reklamu od billboardového papíru
po samolepící fólie.
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Kontakt: 
ROXY II, spol. s r.o.
Bozdûchova 97/2
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax +420 47/ 521 15 46, 274 27 07
e-mail: roxy2@roxy2.cz
http://www.roxy2.cz



Belgická spoleãnost COSIGN uvedla
v rámci rodiny informaãních systémÛ
ACS na trh horkou novinku. Systém Cur-
vo plus je podobnû jako úspû‰n˘ systém
Rainbow urãen k interiérovému pouÏití.
Charakterizuje ho rychlá a snadná aktu-
alizace, elegance a harmonick˘ vzhled.

Informaãní systémy rodiny ACS nabízejí
nepfieberné mnoÏství fie‰ení, jak úãelnû
a prakticky oznaãit budovy. K dispozici jsou
rÛzné kombinace jednotliv˘ch prvkÛ pro
exteriérové i vnitfiní oznaãení budov. 
Jako základní materiál pro systémy ACS
v˘robce zvolil u‰lechtil˘ kov. Hliník poskytuje
dlouhou Ïivotnost a stabilní povrch. Samotná
údrÏba v pfiípadû systému Curvo plus spoãívá
pouze ve v˘mûnû papírov˘ch ar‰íkÛ s poti‰tû-
n˘m textem ãi grafikou.

Jednoduché a elegantní

Systém Curvo plus zajisté osloví pfiíznivce
mûkk˘ch tvarÛ. Jednotlivé profily jsou
vytvofieny tak, aby grafick˘ motiv byl zasa-
zen do otevfieného rámu ohraniãeného
pouze dvûma tenk˘mi válci. Ukonãení tûch-
to válcÛ je velmi elegantní, i kdyÏ nenápad-
né. Tento drobn˘ detail ve tvaru hfiebíku
s ozdobnou hlaviãkou na první pohled ani
nepostfiehnete, ale jemné zkosení hrany
ocelové krytky pfiece nechá po sobû pohled
libû sklouznout. Ochranu vyti‰tûné infor-
mace zabezpeãuje krycí slída. Jednotlivé
tabulky informaãního systému Curvo plus
se formátují ze základních profilÛ. Ty jsou
k dispozici od ‰ífiky 104 mm do 312 mm.
Tento rozmûr je vnûj‰í ‰ífikou profilu a roz-
mûr papíru s informací musí b˘t ponûkud
men‰í. Pfiesné ‰ífiky jsou uvedeny v samo-
statné tabulce.

Aplikace

V‰echny hliníkové profily jsou dodávány
v délce 2,5 metru a mohou se následnû for-
mátovat podle poÏadavkÛ a potfieb klienta.
Systém Curvo plus dovoluje jednoduchou
a nenároãnou aktualizaci informací. Samot-
nou informaci staãí vytisknout na bûÏné kan-
celáfiské tiskárnû a vloÏit ji do tabulky infor-
maãního systému. 

Prvky systému Curvo plus jsou urãeny na pevnou
instalaci do zdi nebo na dvefie. Ocelová krytka na
zakonãení cedulky je umístûna tak, aby se vyti‰-
tûná grafika ani ochranná slída nemohly vysu-
nout. Ochranné prÛhledné pfiekrytí díky své
tlou‰Èce poskytuje dokonalou ochranu grafice
a chrání ji pfied manipulací neoprávnûn˘mi oso-
bami. K snadné manipulaci s krycím materiálem
je k dispozici speciální gumová pfiísavka.

Flexibilita

Systém Curvo plus v plné mífie zohledÀuje
potfiebu flexibility informací. Je vytvofien tak,
Ïe dovoluje levnû a pfiedev‰ím promptnû aktu-
alizovat informaãní systém. V nabídce spoleã-
nosti HSW Signall se objevil dal‰í vysoce flexi-
bilní informaãní systém s nadãasov˘m a pfiece
moderním dizajnem za pfiíznivou cenu. 

kk
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·ífiky profilÛ systému Curvo plus

Vnûj‰í ‰ífika hliníkového profilu 104 mm 134 mm 164 mm 224 mm 312 mm

·ífika papíru s vyti‰tûnou grafikou 90 mm 120 mm 150 mm 210 mm 297 mm

·ífika krycí slídy 89 mm 119 mm 149 mm 209 mm 297 mm

Novinka v oblasti interiérov˘ch

informaãních systémÛ
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Pod tímto názvem se realizoval fiada set-
kání s na‰imi obchodními partnery Vyb-
raly jsme zajímavé technologie a mate-
riály, které jsme prezentovali v˘robcÛm
reklamy. Nabídli jsme konkrétní fie‰ení
tak, aby jim jejich moÏná aplikace otev-
fiela nové pole pÛsobnosti.

Na‰i specialisté se zamûfiili na hledání co
nej‰ir‰ího vyuÏití jednotliv˘ch strojÛ a pre-
zentovali jejich moÏné dal‰í aplikace.
V rámci této akce se signmakerÛm z âech,
Moravy a Slezska pfiedstavily i zcela nové
technologie a skupiny zboÏí. ·ance pro Vás
mûla, soudíce podle ohlasu úãastníkÛ, mezi
v˘robci reklamy notn˘ ohlas a tak bychom
na‰im ãtenáfiÛm chtûli poskytnout informa-
ce, které na na‰ich stfietnutích odznûly,
nebo je pfiipomenout tûm, ktefií jste se jich
zúãastnili.

Maximální vyuÏití technologií

Jednotlivé prezentace poukazovaly na maxi-
mální vyuÏití stávajících technologií, které
jsou bûÏné u v˘robcÛ reklamy. Nové textilní
materiály pro potisk inkjetov˘mi tiskárnami
dovolují dosavadním v˘robcÛm velkoplo‰né
grafiky stát se i dodavatelem textilní reklamy.
Toto fie‰ení je velmi zajímavé pfii kusov˘ch
zakázkách a mal˘ch sériích. Zadavatel má
textilní reklamu k dispozici stejnû rychle jako
tisk na papír.
Dal‰ím fie‰ením, které se prezentovalo v rám-
ci ·ance pro Vás, bylo modelové pracovi‰tû
pro sublimaãní tisk. Kombinace inkjetové tis-
kárny a termotransferového lisu dovoluje
svému provozovateli velmi ‰iroké vyuÏití. Kro-
mû inkjetového digitálního velkoplo‰ného
tisku mÛÏe signmaker nabízet v˘robu mal˘ch
aÏ stfiedních sérií tiskÛ na textil, personalizo-

vanou reklamu a potisk deskov˘ch materiálÛ.
Pfii správné kombinaci inkoustÛ a ãirého filmu
mÛÏe tiskárna nahradit i osvitku na filmy pro
sítotisk.  
Nov˘m sortimentem v nabídce HSW Sig-
nall jsou prezentaãní systémy. Ty pfiedsta-
vují znovu dal‰í pfiíleÏitost pro vût‰í objem
zakázek. VÏdyÈ grafick˘ motiv na nich je
potfieba obmûÀovat a proto jsou v kombi-
naci s textilními materiály vhodn˘m roz‰í-
fiením nabídky i pro v˘robce inkjetové vel-
koplo‰ní grafiky.

Pro na‰e obchodní partnery

Celá nabídka v rámci ·ance pro Vás byla
postavena tak, aby v co nejvy‰‰í mífie posky-
tovala zv˘‰ení v˘robních moÏností pro v˘rob-

ce reklamy. Souãástí ·ance pro Vás byla
i mimofiádnû zv˘hodnûná cena za jednotlivé
technologie. Cílem bylo oslovit v˘robce rekla-
my a poskytnout jim kromû fie‰ení technolo-
gick˘ch otázek i skuteãnû zajímav˘ obchodní
prostor.

frk

·ance pro Vás

Prezentaci termosublimaãního tisku na textil sledovali úãastníci

skuteãnû zblízka.

Prezentaãní systémy v plném nasazení. I v zatemnûné místnosti nikdo neusnul.
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Aplikace reklamní grafiky na textil je
stále Ïádanûj‰í sluÏbou. Pro signma-
kery, ktefií vlastní inkjetové tiskárny,
máme nûkolik zajímav˘ch tipÛ na tex-
tilní materiály, které jsou vhodné pro
potisk v bûÏn˘ch inkjetov˘ch tiskár-
nách.

Potfiebuje zákazník velmi rychle kusovou
nebo malosériovou reklamu na textilní
materiál? Není co fie‰it. Nabídnûte mu
nûkter˘ z textilÛ dodávan˘ch spoleãností
HSW Signall a mÛÏete spustit tisk. Tyto
materiály jsou vhodné pro ‰iroké spektrum
tiskáren. (HP DesignJet 5000/5000 PS
a 2000/2500/3000/3500 CP, MUTOH Fal-
con 4100/6100, Encad NovaJet, Mimaki,
Colorspan …). 
Pfiímí potisk potahovan˘ch textilií je nej-
snaz‰ím spÛsobem jak poskytnout sv˘m
zákazníkÛm stáke více Ïádanou sluÏbu.
Vlastník inkjetové tiskárny nemusí inve-
stovat dal‰í prostfiedky do technologií.
Nové textilní média pro inkjetov˘ tisk jsou
vyrobeny tak, Ïe se na nû mohou apliko-
vat i pigmentové inkousty. Materiál je pfii
pouÏití tûchto inkoustÛ odoln˘ vÛãi vodû
i bez laminace. V‰echny níÏe uvedené tex-
tily najdete v novém vzorníku poti‰tûn˘ch
materiálÛ, o kterém podrobnû pí‰eme
v ãlánku na 3. stranû.

Rexam Paper Backed
Polyester Cloth

Tato transparentní látka s dlouhou Ïivot-
ností je urãena pro vytváfiení vlajek a tex-
tilních bannerÛ. Je vhodná i pro ty nejná-
roãnûj‰í prezentace a tisk umûlecké grafi-

ky ãi obrazÛ. Vyznaãuje se vysokou odol-
ností. Povrch je vodostál˘ a mÛÏe se i prát
ve vlaÏné vodû bez pouÏití chemick˘ch
pfiípravkÛ. SplÀuje normy nehofilavosti
DIN B1, B2 a tak se hodí do galerií, muzeí

ãi televizních studií. OdváÏn˘m a kreativ-
ním nic nestojí v cestû, aby z ní vytvofiili
tfieba i originální veãerní ‰aty.
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,06 m, 1,37 m,

1,52 m

Neschen Printex C 200 B1

Bavlnûná tkanina s matn˘m povrchem je
urãena pro tisk textilních dekorací. Svou
strukturou urãitû okouzlí odûvní návrháfie.
Hodí se na potisk bannerÛ a transparentÛ,
v˘robu grafiky pro v˘stavní a prezentaãní
systémy. Má vysokou odolnost a proto své
uplatnûní najde i v nápadit˘ch návrzích
divadelních kulis. Je vhodná i pro ty nej-
nároãnûj‰í prezentace a tisk umûlecké
grafiky ãi obrazÛ. Dal‰í typickou aplikací
jsou prodejní upoutávky. Má velmi dob-

rou kresebnost. SplÀuje normu nehofila-
vosti DIN B1. âasto se pouÏívá i pro exte-
riérové aplikace.
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,27 m, 1,37 m,

1,52 m

Rexam Satin Cotton
Banner 190 g

Dal‰í bavlnûná látka, která dosahuje vyso-
kého stupnû nehofilavosti podle normy
DIN B1 a samozhá‰ivosti B2. Je to ideální
materiál pro aplikace v televizních studi-
ích, galeriích, muzeích a divadlech. Tento
materiál najde uplatnûní v‰ude tam, kde

je potfieba zajistit maximální bezpeãnost
a poÏární prevenci. Je vodostál˘. Svoje
typické uplatnûní najde i pfii v˘robû ban-
nerÛ, transparentÛ a grafiky pro v˘stavní
a prezentaãní systémy.
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,27 m

Neschen Printex
TSC 200 B1

Polyesterová tkanina s matn˘m povrchem
je vhodná pro tisk textilních dekorací, pre-
zentaãních a v˘stavních systémÛ, ale díky
své vysoké odolnosti i pro rÛzné exteriéro-

vé aplikace. âasto se vyuÏívá i pro potisk
prodejních upoutávek. Matn˘ povrch má
zajímavou hrubou strukturu. Vyniká velmi
dobrou kresebností. SplÀuje pfiísné normy
nehofilavosti DIN B1.  
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,27 m, 1,37 m,

1,52 m

Neschen Printex
TSC-P Flag B1

Materiál je vhodn˘ zejména pro tisk vlajek
a textilních dekorací. Polyesterová tkanina
má speciální strukturu, takÏe dosahuje vel-
mi vysok˘ prÛtisk na rubovou stranu. Gra-
fika je tak dobfie viditelná z obou stran.
Látka je na rubové stranû opatfiena ochran-
n˘m papírem pro snadnûj‰í zavádûní a tisk

ve v‰ech bûÏn˘ch inkjetov˘ch tiskárnách.
Grafika vyti‰tûná pigmentov˘mi inkousty
má velmi vysokou odolnost. Pro exteriéro-
vé aplikace má Ïivotnost aÏ 6 mûsícÛ.
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,27 m, 1,37 m,

1,52 m
frk

8

Nové textily
pro inkjetov˘ tisk
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Malé a stfiední série tiskÛ na textil jsou
ideální pfiíleÏitostí pro sublimaãní tisk.
Tato technologie nabízí nízké v˘robní
náklady a pfii tomto fie‰ení nemá vliv na
cenu ani vysok˘ poãet barev v grafickém
motivu. 

¤e‰ení sk˘tá sestava digitální velkoplo‰né tis-
kárny a termolisu. HSW Signall nabízí sestavu
s maximálním vyuÏitím. Kupfiíkladu jedna pie-
zoelektrická tiskárna Mutoh Falcon 6100 Plus
má neuvûfiitelnû ‰irokou ‰kálu vyuÏití. MÛÏe

tisknout interiérovou i exteriérovou grafiku,
protoÏe pracuje s pigmentov˘mi i dye inkous-
ty. DokáÏe potisknout i potahované textilní
média pro inkjetov˘ tisk. 

Sublimaãní tisk

Dal‰ím vyuÏitím je tisk sublimaãními inkousty.
Pfii této technologii se grafick˘ motiv tiskne
zrcadlovû obrácen˘ na pfienosov˘ papír. Apli-
kace na textil se realizuje na termolisu. Prin-
cip technologie spoãívá v sublimaci inkoustu.
PÛsobením tepla inkousty pfiecházejí z pev-
ného do plynného skupenství a motiv se pfie-
ná‰í z pfienosového papíru do polyesterové
tkaniny. Polyesterová vlákna pÛsobí na subli-
maãní inkoust jako rozpou‰tûdlo a váÏou
v sobû inkoust. To zabezpeãuje vysokou sta-
bilitu grafiky. Textil se mÛÏe i bûÏne prát. Fal-
con 6100 Plus dovoluje ãtyfi kanálov˘ tisk
(CMYK) nebo barevné kombinace Hexachro-
me: (CMYK+O+G) ãi HiFi: (CMYK+lC+lM).
Proto nemá na cenu vliv poãet barev v gra-
fickém motivu jako napfiíklad u sítotisku.

¤e‰ení pro sítotisk

Pracovi‰tû pro sublimaãní tisk vyuÏijí i sítotis-
kafii. Získají technologií pro v˘robu mal˘ch aÏ
stfiedních sérií tiskÛ na textil a deskové mate-
riály za nízké v˘robní náklady a jednoduchou
archivaci jednotliv˘ch pfiedloh. Spojení digi-
tální technologie a sítotisku otvírá cestu
k rychlému „kusovému” dotisku. To se hodí
napfiíklad pfii personalizaci sportovních dresÛ.
·estibarevná tiskárna Falcon 6100 Plus sk˘tá
sítotiskafiÛm je‰tû jednu velmi v˘znamnou
moÏnost. KdyÏ se na tisk grafiky pouÏije
systém CMYK mÛÏe se tiskárna vyuÏít i na
v˘robu filmÛ pro sítotisk. Oddûlení technolo-
gií HSW Signall vyfie‰ilo vhodnou kombinaci
materiálÛ, takÏe jedna investice pfiinese do
firmy i „osvitku“. kk
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Fotoseriál: Termosublimaãní tisk

Tisk na Falconu 6100 zrcadlove obrácenû

Pfiíprava motivu ve vektorovém grafickém SW (tady Adobe Illustrator) Rozsekání makety do jednotliv˘ch dílÛ. Tyto jsou pfiipraveny

s pfiesahy kvÛli ‰ití.

Onyx.......

v˘sledek (pod maskou rozzáfiené oãi.....) mh

Sublimace na termolisu - tady je dobfie vidût situaci

po transferu, kdy se motiv z papíru pfienesl na tkaninu

Potisk textilu – snadno a rychle
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Prezentaãní systémy 

Svût se zmen‰il a nosit si sebou v autû kan-
celáfi uÏ není nic v˘jimeãné. Jak ale zabez-
peãit pfii prezentaci v cizím prostfiedí poho-
du jako u sebe ve firmû? Prezentaãní systé-
my zaujmou pohled tûch které je potfieba
oslovit. Tento fakt si uvûdomuje stále víc
zadavatelÛ reklamy a poptávka po kvalit-
ních prezentaãních systémech stále roste.

Dal‰í a dal‰í zakázky 

Zejména pro v˘robce velkoplo‰n˘ch tiskÛ je
nabídka prezentaãních systémÛ zajímavá.
KdyÏ pfiesvûdãí své klienty o v˘hodách toho-
kterého prezentaãního systému, získávají dal‰í
potenciální zakázky. Informace a grafiku na
tûchto systémech je pfiece potfieba aktualizo-
vat. A kde to dát udûlat? No pfiece u toho, kdo
tento systém dodal. Proto je pro spoleãnosti,
které se zab˘vají digitálním tiskem ãi potiskem
textilu v˘hodné nabízet i prezentaãní systémy.
HSW Signall pfiedstavuje nové prezentaãní
systémy, které splÀují ty nejvy‰‰í nároky. 

ZipUp

Systém je urãen˘ pro snadn˘ transport tisko-
v˘ch materiálÛ a jejich rychlé a efektní umís-
tûní v prostorech, kde se koná prezentace.
V sloÏeném stavu je tento systém velk˘ asi
jako bûÏn˘ kuffiík. Je snadno pfienosn˘ a roz-
loÏiteln˘ v nûkolika sekundách.
V místnosti najednou stojí stabilní a na pohled
robustní stojan s prospekty formátu A4. Je
zkonstruován tak, Ïe propagaãní materiál se
mÛÏe pfiená‰et pfiímo v systému. ZipUp je
k dispozici ve dvou variantech. Podstavec
mÛÏe b˘t z hliníku nebo bukového dfieva.

X-kite

Prezentaãní systém,
kter˘ v zabaleném
stavu pfiipomíná sv˘-
mi rozmûry de‰tník,
patfií k nejsnadnûj-
‰ím moÏnostem, jak
zaujmout prostor
pro prezentaci. Na
dva zkfiíÏené pruty
se v prÛbûhu oka-
mÏiku natáhne
poti‰tûn˘ textil
s reklamním posel-
stvím a v‰e je pfiipra-
veno. Oporu tvofií teleskopick˘ opûrn˘ prut.
Systém X-kite je vytvofien tak, aby pfii tran-
sportu byl co nejmen‰í a pfiedev‰ím mûl co
nejniÏ‰í hmotnost. Ta je i s transportním
pouzdrem v‰eho v‰udy 3 kg. Konstrukce
a uÏité materiály v‰ech systémÛ firmy Expo-
linc jsou natolik propracovány, Ïe v˘robce na
nû poskytuje doÏivotní záruku. 

RollUp

Vyndat z pouzdra, na tyã pfiipnout haloge-
novou lampiãku, upravit v˘‰ku opûrné
tyãe, vytáhnout textilní pás a zavûsit oãko
na háãek. To je v‰e. Pfii prezentaci to cel˘
trvalo pod 10 sekund. Chybí je‰tû ãas na

zapojení osvûtlovacího tûlíska do elektric-
ké sítû. Tento systém vyniká stabilitou
a moÏnost doplÀkového osvûtlení je vítána
zejména pro prezentace v interiérech.
I v zatemnûné místnosti, kdyÏ se pouÏívá
projektor tak mÛÏe reklamní grafika
dotváfiet atmosféru pfii prezentaci. RollUp
pomocí navíjecího mechanizmu usnadÀuje
skládání a zabezpeãuje dokonalou ochra-
nu pro reklamní grafiku. V˘‰ka systému je

215 cm a má celkovou hmotnost 5,8 kg.
I na tento systém se vztahuje doÏivotní
záruka firmy Expolinc.

Chronoexpo 2

Potfiebuje zákazník jeden panel ale i reklamní
paraván? Je tu systém Chronoexpo 2. Jednotlivé
panely se mohou zpájet do reklamní stûny s cel-
kovou délkou 4 metry. Konstrukãní fie‰ení je
chránûno svûtov˘m patentem. Systém

vyniká propracovan˘m designem. Jednotlivé
panely mají ‰ífiku 80 cm a v˘‰ku 200 cm. KaÏd˘
panel se mÛÏe osvûtlit halogenovou lampiãkou.
Pro transport systému je k dispozici nylonov˘ kufr
na koleãkách, nebo plastov˘ teleskopick˘ kufr na
koleãkách, kter˘ se po vybalení systému dá
zmen‰it na polovinu. Hmotnost systému je 4 kg.

PopUp

Nejexkluzivnûj‰ím z nabízen˘ch prezentaãních
systémÛ je systém PopUp. Jeho konstrukce je
chránûná nûkolika svûtov˘mi patenty.  V prak-
tickém kontejneru se skr˘vá masivní stûna ãíta-
jící tfii pole s grafikou a dvû kulaté boãní stûny.
V pfiípade potfieby se systém mÛÏe zvût‰it
doobjednáním ìal‰ích polí. Princip uchycení
grafiky je postaven na magnetech. K systému
jsou dodávan˘ dvû halogenové lampy a samot-
n˘ pfiepravní kontejner se dá vyuÏít jako fieã-
nick˘ pult. KdyÏ se jeho povrch upraví nalepe-
ním grafiky, která odpovídá motivu na plo‰e
prezentaãního systému vzniká velmi pÛsobivá
kompozice. Sestavení trvá pouze nûkolik
minut. Je to v˘robek firmy Expolinc a vztahuje
se na nûj doÏivotní záruka. 
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HSW INFO

Autocentrum Boura

âlánek by se mohl s trochou nadsázky
jmenovat i „Jak firma díky plotru
ke ‰tûstí do‰la”. V kaÏdém pfiípade je to
pfiíbûh o skuteãné podnikatelské doved-
nosti a správném vyuÏití fiezacího plotru. 

Obec âinûves leÏí ve stfiedoãeském kraji
v okrese Nymburk. V obci, která dnes ãítá
500 du‰í je na první pohled nápadn˘ areál fir-
my Autocentrum Boura. Z pÛvodní autodílny
v letech 1992 - 1996 se stal po kompletní
v˘stavbû a rekonstrukci moderní autokom-
plex, kter˘ pozÛstává z prostorÛ autosalonu,
servisních hal, karosárny, lakovny, mycí linky,
kanceláfií, soc. zafiízení, skladÛ, ãerpací stani-
ce, odstavn˘ch ploch a parkovi‰È, ale i denní-
ho baru, kuchynû, jídelny, vinného sklípku,
sauny a bazénu. 

Starostlivost o motoristy
Firma vsadila na to, Ïe postarat se o automo-
bil nestaãí a vybudovala pro motoristy roz-
sáhlé zázemí. Není nic v˘jimeãné, Ïe do auto-
centra pfiichází celé rodiny, aby pfii „rehabili-
taci” kovového miláãka nabraly i jeho majite-
lé nov˘ch du‰evních sil. V areálu se nacháze-
jí i ubytovací kapacity a pobyt v malebném
stfiedoãeském kraji si získal oblibu. Kryt˘
bazén dovoluje zákazníkovi pfiíjemn˘ oddech
v ãase, kdy se jeho auto opravuje.

Proã mít vlastní vyfiezávací
plotr?

„Na‰e firma vyfiezávací plotr pfieváÏnû vyuÏívá
pro vlastní potfiebu,” hovofií Eva Bourová. „Po
rekonstrukci bylo nutné vytvofiit firemní ‰títy -
Prodej nov˘ch vozÛ, Pfiíjem a v˘dej oprav, Ser-
visní hala, Denní bar atd. Ve‰keré nápisy

a informaãní cedule jsme tak mohly vytvofiit
dle vlastní potfieby. Polepujeme si pfiedvádûcí
vozy. Velmi pruÏnû mÛÏeme zviditelnit na
na‰ich v˘lohách akce, které doprovázejí pro-
dej nov˘ch vozÛ, servis, ale i chod ãerpací sta-
nice. Sami si pomocí plotru vytváfiíme reklam-
ní tabule. Vystavujeme na v˘stavi‰tích a velmi
rychle reagujeme na dotváfiení v‰ech informa-
cí pro na‰i motoristickou vefiejnost, neboÈ plo-
tr umoÏÀuje estetickou úroveÀ a rychlost, kte-
rá je nûkdy v daném okamÏiku nezbytná. Plo-
tr povaÏujeme za vhodnou investici. ·etfií ãas
i peníze. Je pro nás pfiítelem.”

Kontakt:
Autocentrum Boura
âinûves 143, 289 01 Dymokry
Tel./fax: 0324/695 157, 695 284, 695 320
www.boura.cz
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SníÏení ceny u Mutoh RJ-6100 Falcon Plus 62“
Spoleãnost Mutoh otevírá na Vánoce brány zájemcÛm o nej‰ir‰í water-
based velkoplo‰né tiskárny. U oblíbené tiskárny Mutoh RJ-6100 Falcon
Plus v provedení 62“ (1 575 mm ‰ífika) jde cena o 18% dolÛ! BliÏ‰í infor-
mace získáte u autorizovaného distributora a servisního stfiediska firmy
Mutoh pro âeskou republiku a Slovensko spoleãnosti HSW Signall.

Dal‰í kalibraãní profily k dispozici!
Spoleãnost HSW Signall v rámci programu
dÛsledné poprodejní podpory zákazníkÛ uve-
fiejÀuje dal‰í sadu kalibraãních profilÛ pro
water-based a solvent-based tiskárny. Dal‰í
informace získáte na adrese Modfianská 25
nebo pfiímo od oblastních zástupcÛ spoleã-
nosti.

Do Patagonie autem
Podívat se na panorama hor Patagonie pfies ãelní sklo svého vozu
mÛÏete i za nûkolik minut. Staãí pfiijít do Modfian a zaparkovat pfied
budovou HSW Signall. Parkovi‰tû se s pomocí velkoplo‰né grafiky zmû-
nilo na vysokohorskou vyhlídku. A aby ten pohled byl opravdu netra-
diãní, motivem je panorama horsk˘ch vrcholkÛ na jihu JiÏní Ameriky.

Jak bude otevfieno 

V pátek 21.12. konãíme v 15.00 hod. Opût

se budeme tû‰it na setkání s Vámi aÏ

v roce 2002, ve stfiedu 2.1. od 8.00 hod.

Krátké zprávy aneb „kraÈasy“ na závûr

Koupím: Tiskov˘ plotr, A0 color, oddûlené ink. kazety, pro nená-
roãné tisky, nejlépe z role. Kontakt: 05/49240438,
0603891770, vpotucek@volny.cz

Prodám: Nabízíme k prodeji nebo pfienechání leasingu, nástfiikov˘ ploter
ENCAD Nova Jet Pro 600e. V provozu 1 rok, dvojité vedení pro
snadnou v˘mûnu int. a ext. inkoustÛ, ‰ífie 42. Tel. 0603552213

\ BURZA \




