
Co nevidût otevfie svoje brány 9. roãník
mezinárodního veletrhu reklamních slu-
Ïeb Reklama 2002. HSW Signall má svÛj
stánek na stejném místû jako loni a pro
v‰echny v˘robce reklamy má pfiiprave-
nou prezentaci hork˘ch novinek z oblas-
ti technologií i materiálÛ. 

Na loÀském roãníku veletrhu Reklama se
na‰e spoleãnost poprvé prezentovala pod
názvem HSW Signall. Spojení firem HSW
Signware a SignAll & Prima Design se po roã-
ním pÛsobení na trhu ukázalo jako v˘znam-
n˘ krok, díky kterému pozice znaãky HSW
Signall na ãeském trhu v˘raznû vzrostla. Rok
2001 byl pro nás obdobím optimaliza-
ce firemní struktury, její vnitfiní infra-
struktury a pfiedev‰ím sloÏení nabídky
pro na‰e obchodní partnery. 
Expozice na leto‰ním roãníku bude
demonstrovat na‰i úzkou spolupráci
s nejv˘znamnûj‰ími svûtov˘mi v˘robci

technologií a materiálÛ a na‰i pfiipravenost
neustále naslouchat va‰im potfiebám. 
Zvolili jsme pro na‰i prezentaci atypickou
expozici, která velikostí v˘stavní plochy
komunikuje na‰e postavení na trhu a rovnûÏ
i jistou v˘jimeãnost nabídky firmy HSW Sig-
nall. Stánek na‰í spoleãnosti bude na stejném
místû jako loni. Chceme tím vyjádfiit skuteã-
nost, Ïe nás není potfieba hledat, ale jsme
vÏdy tam, kde nás potfiebujete a kde jste na
nás zvyklí. 
Vítáme spojení veletrhu Reklama s veletrhem
Polygraf. Rostoucí v˘znam technologií digi-
tálního tisku pfiibliÏuje signmaking a polygra-
fii stále více k sobû. Digitální technologie

neustále roz‰ifiují pole pÛsobení obou odvût-
ví a tak dochází v jist˘ch segmentech reklam-
ního trhu k jejich vzájemnému pfiekr˘vaní. To
ale jenom usnadÀuje volbu pro pouÏití nejv˘-
hodnûj‰í technologie a v nemalé mífie pod-
statnû zkracuje dodací lhÛty. 
·ir‰í v˘robní moÏnosti a souãasnû vût‰í pro-
stor pro kreativitu pfiiná‰í i pestfiej‰í reklamu.
Zkrácené v˘robní lhÛty zas uvolÀují stávající
v˘robní kapacity. Na základû stále se zvy‰ující
razance reklamních kampaní nejv˘znamnûj-
‰ích zadavatelÛ jsou i men‰í zadavatelé nuce-
ni vûnovat zv˘‰enou péãi své marketingové
komunikaci.
To v‰ak v koneãném dÛsledku znamená

v synergickém efektu víc reklamních
realizací na ãeském trhu. I to je jeden
z dÛvodÛ, proã vítáme nastávající
setkání firem z oblasti signmakingu 
a polygrafie. 

Franti‰ek Kaveck˘
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âekáme na Vás s pfiekvapením!
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Editorial

Dovolte mi, abych vám ze v‰eho nejdfiív popfiál
do nového roku mnoho ‰tûstí a úspûchÛ v sou-
kromém i pracovním Ïivotû. 
Mnû osobnû minul̆  rok ubûhl asi nejrychleji ze
v‰ech dosavadních pracovních let. KdyÏ jsem si
tak pfiemítal, kde to má pfiíãinu, na‰el jsem „viní-
ka” – HSW Signall. Oznaãení dynamicky se roz-
víjející firma je v pfiípade HSW Signall opravdu na
místû.
Je tu zase nov˘ rok a s ním dal‰í roãník v˘stavy
Reklama 2002. Od roãníku 2001 se toho v na‰í
firmû sebûhlo opravdu hodnû. A co to bylo kon-
krétnû?
Na Reklamû 2001 se oficiálnû oznámila fúze spo-
leãností HSW Signware a Signall & Prima Design.
Pak v rychlém sledu následovalo nûkolik sloÏit˘ch
vnitfiních operací v rámci firmy. 
Fúze znamenala postupné fyzické spojení dvou
firem do jednoho sídla. NejdÛleÏitûj‰í fází podle
mne bylo splynutí dvou pracovních kolektivÛ, kte-

ré si do té doby pfiímo konkurovaly. Tyto informa-
ce o dûní v praÏské centrále jsem jenom absor-
boval, protoÏe jsem v té dobû psal slovenské
HSW info. Mám ale moÏnost vidût v˘sledek, pro-
toÏe od druhého pololetí roku 2001 jsem vlastnû
souãástí i ãeského t˘mu. Potkal jsem tu lidi, ktefií
mají stejn˘ dres a dovedou spoleãnû táhnout za
jeden provaz. Tato lidsky velmi choulostivá ãást
fúze se stoprocentnû zdafiila. 
Léto bylo poznaãeno rekonstrukcí sídla spoleã-
nosti. Vykonat v‰echny potfiebné stavební práce,
zabezpeãit stûhování a souãasnû pln˘ provoz fir-
my dalo v‰em opravdu zabrat. Aby toho nebylo
málo, pfie‰la firma na nov˘ ekonomick˘ infor-
maãní systém. Spolu s normální prací a pfiená‰e-
ním svého pracovního stolu si kolegové museli
osvojit nové softwarové nástroje.
Rok 2001 byl tedy velmi Ïiv .̆ KdyÏ jsem ho chtûl
hodnotit, vspomnûl jsem si na uÏ zlidovûl˘
reklamní slogan na Matonku a protoÏe v HSW to
Ïije opravdu tak editoriál uzavfiu sloganem: Kde
je HSW, tam to Ïije!

Franti‰ek Kaveck˘

2

âís lo  1 /2002 vy‰ lo  v nák ladu 5500 v˘t i skÛ.  Vydává HSW S igna l l ,  Modfianská 25,  143 00 Praha 4,  te l . :
02/4024755-7,  fax :  02/4024753.  Odpovûdn˘ redaktor :  F rant i ‰ek Kaveck˘ ( f .kavecky@hsw.sk ) .  Fotografie neozna-
ãené jménem autora pocházej í  z f iremního archivu. Grafick˘ návrh, sazba: grafické ‰túdio PUNKT, osvit:  Spinner s.r.o.
Distr ibuce: SEND Pfiedplatné, s.r.o., Antala Sta‰ka 80, 140 00, Praha 4, tel. :  02/61006272.
Podávání novinov˘ch zási lek povol i la âeská po‰ta, s.p.,  Odstûpn˘ závod Praha, ã j .  Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997.
Zasí lání  HSW info s i  mÛÏete zdarma objednat na adrese f i rmy HSW Signal l .

Comix Informace:
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
e-mail: prodej@hsw.cz

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

Objednávky:
tel.: 05/43217213-4
e-mail: brno@hsw.cz

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

KO·ICE
HSW publicity
JuÏná trieda 66
040 01 Ko‰ice
tel.: +421 55 7291 511
fax: +421 55 7291 513

„http://www.hsw.cz”
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Spoleãnost Onyx uvedla na trh novou verzi oblíbeného soft-
waru Onyx PosterShop 5.6. Stejnû jako dfiíve je i tato nová ver-
ze postavena jako modulární program. Zmûnûna byla koncep-
ce pracovních postupÛ. Onyx PosterShop 5.6 spolupracuje 
s platformou PC i Mac a zjednodu‰uje práci zpracovatelÛm vel-
koplo‰ného tisku.
Firma Onyx dokázala, Ïe i v˘borné vûci se dají zlep‰it. Stávající verze
programÛ PosterShop byly postaveny na vizuálním prostfiedí pro
úpravu sloÏek. To v praxi znamenalo kaÏdou zakázku otevfiít, upravit
a odeslat na tiskárnu. 
Onyx PosterShop 5.6 je postaven na aplikaci RIP-Queue, která tvofií 
srdce v‰ech nadstavbov˘ch produktÛ a je velmi podobná pfiedchozí 
verzi Server. Zachovány jsou v‰echny pfiedchozí funkce známé z verze
5.5. Systém pracovních postupÛ zohledÀuje souãasn˘ zpÛsob práce. 
Program je otevfien˘ a do budoucna se mÛÏe doplÀovat o nové
moduly a zvy‰ovat tak produktivitu práce. K dispozici jsou v sou-
ãasnosti na trhu tfii verze. RipCenter pro jednu aktivní tiskárnu,
PosterShop pro dvû aktivní tiskárny a ProductionHouse pro ãtyfii
aktivní tiskárny. 

V HSW Signall pro vás máme, opût jako u verze PosterShop 5.5, ães-
kou uÏivatelskou pfiíruãku.  Kdo z vás by chtûl postudovat ovládání pro-
gramu do nejmen‰ích detailÛ, má k dispozici podrobnou nápovûdu v
anglickém jazyce, nebo mÛÏe vyuÏít velkou ãást informací z ãeské pfií-
ruãky k verzi 5.5. Podrobnosti o jednotliv˘ch produktech verze progra-
mu Onyx PosterShop 5.6 se dozvíte v dal‰ím ãísle na‰eho ãasopisu.

haf, ka

Îivot stojí za to!

Tváfie HSW 

V následujícím rozhovoru odkryjeme kou-
sek soukromí na‰eho kolegy, oblastního
manaÏera pro Prahu a okolí, kter˘ je sou-
ãasnû taky produktov˘m manaÏerem
materiálÛ pro digitální tisk firmy Neschen –
Jirky Makovce. Projevil se jako Ïivotní
optimista, kterého baví Ïivot. V‰ichni mu
pfiejeme, aÈ mu to vydrÏí.

Od kdy pracuje‰ v oblasti signmakingu?
Od svého prvního zamûstnání. V roce 1996 jsem
nastoupil do firmy Reprotechnika Praha, která
byla taky dodavatelem materiálÛ a mûla podob-
n˘ sortiment jako HSW Signall. Po jejím zániku
jsem nastoupil do firmy SignAll. KdyÏ se slouãila
s HSW Signware, pokraãuji v práci v HSW Sig-
nall. Od poãátku je to tedy oblast signmakingu. 

Jaká je tvoje pracovní náplÀ? 
Nejlépe se to dá vyjádfiit slovy -  komplexní sta-
rostlivost o zákazníka. V‰e musí bûÏet jako na

drátkách. VÏdyÈ i na nás závisí plynul˘ chod
firem na‰ich obchodních partnerÛ. Navzájem se
doplÀujeme. VymûÀujeme si informace a zku-
‰enosti s vût‰inou zákazníkÛ, ktefií pouÏívají
na‰e materiály. Je to prospû‰né pro v‰echny.

Pfiedtím jsi pracoval ve firmû SignAll. Jak˘
je tvÛj osobní pohled na spojení spoleã-
ností HSW Signware a SignAll & Prima
Design?
Vidím v nûm svou velkou ‰anci. Spojení dvou
siln˘ch firem dává v‰em  dobré vyhlídky do
budoucna. Tato dobrá perspektiva se net˘ká
jen zamûstnancÛ, ale pfiedev‰ím zákazníkÛ.
Posílení pozice firmy HSW Signall pfiiná‰í v˘hled
dal‰ího dynamického rozvoje, roz‰ífiení nabídky
produktÛ a dal‰í zlep‰ení sluÏeb zákazníkÛm.

Co záliby?
Na prvním místû je to sport, pfiedev‰ím kopaná,
a v zimû si rád zalyÏuji. Rád si zajdu do kina a na
koncerty tvrd‰í muziky.

Jaké je tvé Ïivotní krédo?
Îivot stojí za to!

Co tû zlobí?
Pesimismus, neochota - to jsou vûci, se kter˘mi
se opravdu nesmífiím. 

Dûkuji za rozhovor.
Franti‰ek Kaveck˘

Onyx PosterShop 5.6

Rozvozová sluÏba HSW v Brnû

Brnûnská Poboãka HSW Signall zahájila novou
sluÏbu. Objednané zboÏí dopravíme v Brnû
a okolí na‰im zákazníkÛm aÏ do domu  v
den objednávky, nebo do druhého dne.
Tato sluÏba se t˘ká kompletního sorti-
mentu zboÏí. Pfiivezeme na vá‰ pra-
covní stÛl vinylové fólie, materiály pro
digitální tisk a rovnûÏ deskové materiály.
Objednávky: 
tel.: 05 43217213-4
e-mail: brno@hsw.cz
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Oblíbené tiskárny HP DesignJet 5000/5000
PS se aÏ dosud nabízely jako interiérové
tiskárny pracující se watter - based
inkousty. UÏivatelé mohli jejich pole
pÛsobnosti roz‰ífiit na exterierov˘ tisk
zakoupením UV kitu. Teì uÏ je moÏné
pofiídit si tyto stroje pouze jako tiskárny
pro exteriér a u‰etfiit tak aÏ 60.000 korun.

Tato nabídka se t˘ká pouze modelu o ‰ífice 60”,
protoÏe anal˘za trhu ukázala, Ïe zájem o UV kity
pro modely s ‰ífikou 42” je skuteãnû minimální.
Nabídku uvítají zejména signmakefii, ktefií se
chystají vyuÏít tiskárnu pouze pro exteriérové tis-
ky a dfiíve byli nucenu zakoupit se strojem i sadu
UV inkoustÛ. Spoleãnosti poskytujíci tiskové
sluÏby a ty, které primárnû nabízejí exteriérov˘ ãi
svûtlostál˘ tisk nyní koupí standardních UV tis-
káren získají úsporu cca. 60 000 Kã.

V ãem tkví úspûch?

Konstrukce tiskáren fiady  HP DJ 5000 /
5000 PS vychází z potfieb v˘robcÛ velko-
plo‰né grafiky. Plotry pfiedstavují takovou
kombinaci produkãní rychlosti a fotografic-
ké kvality, jaká nemá stále ve své tfiídû kon-
kurenci. Pfii nejrychlej‰ím módu HP Design-
Jet 5000 v 60“ provedení poskytuje v˘kon
aÏ 53 m2/hod. Rychlost tisku je v˘sledkem
pouÏití technologie HP JetExpress s tisko-
vou hlavou o ‰ífice 25 milimetrÛ. Spoleãnost
HP vyuÏila v‰echna svoje technická fie‰ení a
implementovala do plotru zatím nejrychlej-
‰í tiskové hlavy, které jsou na trhu dostup-
né. Tiskárny jin˘ch znaãek dosahují sice
obdobn˘ch produkãních v˘konÛ, ale s pou-

Ïitím dvojnásobného poãtu tisko-
v˘ch hlav a za citelnû vy‰‰í cenu.
Dal‰ím dÛvodem úspû‰ného etablování
tûchto tiskáren na trhu je zvolen˘ systém
prodeje pouze pfies autorizované prodejce
– DesignJet Partnery. Tyto spoleãnosti
zaji‰Èují v‰echny sluÏby pro uÏivatele,
vãetnû dodávek materiálÛ, konzultací a
podpory. Starostlivost o uÏivatele tûch-
to strojÛ tak má v rukou odpovûdná fir-
ma, která má zase ze strany firmy HP
zabezepeãen˘ pfiísun informací. 
Samotná tiskárna je ov‰em jenom polovina
cesty k úspûchu. HSW Signall nabízí i v˘born˘
software RIP Onyx PosterShop, ke kterému
jsou pro uÏivatele k dispozici ICC profily neje-
nom pro materiály HP, ale i pro mnoho alter-
nativních materiálÛ z produkce firem Neschen
a Rexam. V HSW Signall naleznete i fie‰ení pro
koneãnou úpravu grafiky a vÏdy se máte s k˘m
poradit. Na základû úzké spolupráce HSW Sig-
nall a uÏivatele tiskárny ze strojÛ HP DesignJet
5000/5000 PS vychází vÏdy brilantní grafika. 

Rozli‰ení

Technologie vrstvení barev, ‰est barevn˘ch
inkoustÛ (CMYK+,lC+lM) a rozli‰ení 1 200
dpi x 600 dpi poskytují dokonalou fotogra-
fickou kvalitu s plynul˘mi odstíny, hladk˘mi
pfiechody a ‰irok˘m barevn˘m gamutem.
V˘robce kladl dÛraz na obvykle kritické
oblasti odstínÛ oblohy a zvlá‰tû tûlov˘ch
barev. Tiskárny HP DesignJet 5000 PS mají
implementovanou automatickou kalibraci
‰kály Pantone a profily ICC pro platformy
Macintosh a Windows. 

Jednoduchá zmûna

Oproti minulosti se garde obrátilo. Pro zmû-
nu tiskáren z exteriérové na interiérovou jsou
k dispozici 60" dye-based Upgrade kity. Pfie-
stavbu lze zrealizovat za pfiibliÏnû 10 minut
jednoduchou v˘mûnou stávajících zásobníkÛ
inkoustÛ, rozvodového systému a tiskov˘ch
hlav za systém pro dye-based inkousty. K dis-
pozici je rovnûÏ ‰estibarevná technologie
(CMYK,+ lC+lM), která dosahuje gamut 
o nûco ‰ir‰í neÏ je gamut UV inkoustÛ.

Dodávka

Souãástí dodávky je stojan pod tiskárnu, dvû
navíjecí vfietena, inkoustové kazety, tiskové hla-
vy, napájecí kabel a souprava pro uÏivatelské
vykonávání údrÏby. Balíãek pfiiloÏeného soft-
waru a návodÛ obsahuje ovládaã AutoCAD 
a Windows, ZEHRaster Plus pro Unix a CD 
s makry a instalaãním softwarem. Pro lehãí
orientaci pfii instalaci je pfiibalen˘ prÛvodce HP
síÈovou instalací. Na zku‰ební tisk jsou ke kaÏ-
dé tiskárnû dodané dvû testovací role média.

frk

O nové
solvent-based tiskárnû
Mutoh NX Pro Toucan

ãtûte na stranû 10.

Je tu horká novinka!

HP DesignJet 5000/5000 PS

pro exteriér
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Malej, ale ‰ikovnej...

V nabídce firmy HSW Signall se objevil
i nejmen‰í model z rodiny fiezacích plot-
rÛ od firmy Mutoh. Sympatick˘ strojek
s oznaãením Mutoh JuniorPlus patfií mezi
pomocníky, které si mÛÏete vzít pod paÏi
a donést kamkoli.

Junior doplÀuje segment men‰ích fiezacích
plotrÛ v nabídce na‰í spoleãnosti. Je to stolov˘
typ plotru urãen˘ pro profesionální vyuÏití. Má
integrovan˘ systém odvíjení média, které
mÛÏe mít ‰ífiku do 650 milimetrÛ. 
Dosahuje vysokou rychlost i zrychlení. Vyfie-
závací hlava je oznaãena jako hlava ãtvrté
generace a poskytuje konstantní kvalitu fiezu
po dobu mnoha let. Pfiístroj má minimum
nastavovacích prvkÛ a velmi jednoduché
ovládání, takÏe za‰kolení obsluhy si vyÏaduje
skuteãnû jenom chviliãku. Pomocí jednoho

ovládacího prvku
se plynule regulu-
je rychlost a kvali-
ta fiezu.
S plotrem dosta-
nete i ovládací
software Junior
Cut, kter˘ je kom-
patibilní s grafic-
k˘m balíkem
C o r e l D r a w .
Základní v˘bavu
kromû vlastní jed-

notky tvofií automatick˘ odvíjecí systém,
drÏák s jedním noÏem a dvûma náhradními
ãepelkami. Kromû toho uÏivatel u strojku
nalezne i sadu dvou kreslicích per, síÈov˘
kabel, datov˘ kabel RS 232, adaptér a balík
softwaru JuniorCut.
Mutoh JuniorPlus je urãen pro zákazníky, kte-
fií poÏadují rozmûrem mal ,̆ ale v˘konn˘ fieza-

cí plotr. Konstrukce plotru JuniorPlus navazu-
je na oblíben˘ model Junior 24 a díky nízké
hmotnosti ho mÛÏete vzít sebou i mimo díl-
nu. Hodí se to zejména pfii realizaci v˘stav-
ních expozic, kdy máte svÛj pracovní nástroj
ihned po ruce. Jako doplnûk je k Junioru
moÏné objednat i stojan.

ve

Model Mutoh JuniorPlus

V˘robce Mutoh, Ltd.

Dodavatel HSW Signall

Max. ‰ífika média 650 mm

Max. fiezná ‰ífika 600 mm

Max. fiezná délka 4 m

Max. tlou‰Èka média 1 mm

Max. rychlost 848 mm/s

Pfiítlak 20 – 250 g

Max. zrychlení 2,8 G

Datové rozhraní RS 232 Seriál

Programovací jazyk MH-GL/2 (HP-GL/2 kompatibilní)

Nástroje fiezací noÏe, kreslící pera

Tisk na samolepicí papíry velmi urychlí
aplikaci vyti‰tûné grafiky a sniÏuje náro-
ky na skladování jin˘ch materiálÛ.
Popsané 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 …) a proto nacházejí ‰iroké uplat-
nûní a velkou oblibu u v˘robcÛ velkoformá-
tové ti‰tûné grafiky.

Neschen Printlux Paper
adhesive 90g

Oblíben˘ materiál poskytuje ãásteãnou vodo-
vzdornost a rozmûrovou stabilitu bûhem tis-
ku. Samolepicí vrstva na rubu bílého papíru
dovoluje jeho snadnou aplikovatelnost na
hladké povrchy. Pfii lepení na plasty je obecnû
nutné brát v úvahu rÛzné roztaÏnosti plastÛ a
papíru. Díky nízké cenû po nûm v˘robci vel-
koformátové grafiky ãasto sáhnou.
Materiál je velmi vhodn˘ pro v˘stavní systémy
a krátkodobé vnitfiní aplikace. Své místo

nalezne i pfii tisku plakátÛ, prodejních upou-
távek, ale i divadelních kulis.
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,37 m, a na
objednávku i 1,27 m a 1,52 m

Neschen Printlux Glossy
Paper adhesive 160g

Leskl˘ fotopapír má povrch upraven˘ rych-
leschnoucím coatingem. Bíl˘ saténov˘
povrch zaji‰Èuje velmi kvalitní tisk a brilant-
ní barevnost. Polyetylénová vrstva mezi
coatingem a podkladov˘m papírem zabra-
Àuje vsáknutí inkoustu do podkladu a tím i
kroucení papíru. Díky tomu poskytuje zaru-
ãenou rovinnost i pfii vysokém pokrytí
inkoustem.
Tento papír umoÏÀuje ‰piãkovou kvalitu tisku
a je urãen pro nejnároãnûj‰í prezentace 
a reprodukce fotografií. Své uplatnûní najde 
i pfii tvorbû grafiky pro v˘stavní systémy a tisk
plakátÛ a prodejních upoutávek.
Na objednávku je dostupn˘ v ‰ífi-
kách: 0,91 m, 1,27 m, 137 m, 1,52 m.

Rexam Univ. Self Adhesive
Low Glare Photopaper
170g

·piãkov˘ prezentaãní fotopapír je k dispo-
zici jako polomatn˘ i vysoce leskl .̆ Je
opatfien˘ samolepicí vrstvou s permanent-
ním lepidlem. Je to ideální materiál pro
aplikace typu „Print and Paste”. Staãí
jenom vytisknout motiv a naka‰írovat gra-
fiku na desku. Dovoluje potisk pouze Dye
Based inkousty. Povrch je upraven˘ rych-
leschnoucím coatingem a velmi dobfie se
laminuje.
Materiál je urãen pro fotografick˘ tisk 
s nejvy‰‰ími nároky. Najde svoje uplatnûní
v nejnároãnûj‰ích prezentacích i pfii tisku
fotografick˘ch reprodukcí. Mezi ãasté
aplikace pafií i tisk plakátÛ a prodejních
upoutávek.
Dostupné ‰ífiky: 0,91 m, 1,37 m, a na
objednávku i 1,52 m

frk

Samolepicí papíry pro digitální tisk



HSW INFO

6

Reklama aÏ na Mûsíc
Ateliér Luna se u odborné vefiejnosti
spojuje s v˘robou atypick˘ch reklam,
v˘robou reklamních bannerÛ a jejich
montáÏí, svûtelnou reklamou, plotro-
vanou grafikou a velkoplo‰n˘m digi-
tálním tiskem. V roce 2002 se firma
doÏívá svého jubilea. Nûkolik otázek
jsme proto poloÏili majitelÛm Martinu
Plandorovi a Jaroslavu Burgerovi.

Letos pro Vás konãí první „pûtiletka”.
V roce 1997 jste zaãínali jako firma na
v˘robu orientaãních a navigaãních
systémÛ. Do roku 2002 vstupujete
jako produkãní dÛm pro v˘robu rekla-
my. MÛÏete popsat tuto cestu?

Martin Plandor: ProtoÏe jsme zaãínali
v dobû, kdy na trhu pÛsobilo
jiÏ nemalé mnoÏství stejnû
zamûfien˘ch firem, museli
jsme získat „ty své” zákazníky.
To se nám podafiilo díky kvali-
tû na‰ich sluÏeb, pfiístupem
ke klientÛm a komplexním
servisem. Zákaznici ãasto
vyÏadovali i v˘robky ãi sluÏby,
na které jsme se pÛvodnû
nespecializovali, ale postupem
ãasu bylo nutné i tyto potfieby
zákazníkÛ naplnit.
V roce 1997 jsme zaãali podni-
kat na ÎL, v roce 1999 byla
zaloÏena spoleãnost Luna Ate-
liér s.r.o. Po pûti letech exi-
stence se ukazuje, Ïe to byla
správná volba,  ale stále je co zdokonalo-
vat jak po stránce technického vybavení,

tak po stránce neustálého zvy‰ování
odbornosti zamûstnancÛ. 

Trh signmakingu se postupnû profilu-
je a ukazuje se, Ïe místo na slunci pat-
fií komplexnû vybaven˘m produkãním
domÛm. Jaká je va‰e prognóza dal‰í-
ho v˘voje?

Jaroslav Burger: Rádi bychom samozfiej-
mû stále roz‰ifiovali na‰e strojní a technic-

ké vybavení. KdyÏ jsme zaãínali,  vystaãili
jsme s fiezacim plotrem a grafick˘m studi-
em. Postupnû jsme na‰í v˘robu roz‰ífiili na
oblast velkoformátového digitálního tisku
a laminace, zaãali jsme s navrhováním 
a v˘robou hliníkov˘ch a ocelov˘ch kon-
strukcí, stojanÛ a atypick˘ch reklamních
projektÛ. Myslím, Ïe pokrok a v˘voj tech-
nologií bude pfiiná‰et stále dal‰í zlep‰ení 
a inovace. 
Vût‰ina na‰ich zákazníkÛ vyÏaduje  komplex-
ní reklamní servis. SnaÏíme se proto  mini-
malizovat subdodávky a vût‰inu produkce
fie‰íme vlastními stroji a zamûstnanci. Doká-
Ïeme tak nabídnout krátké dodací lhÛty a
optimální ceny. Vlastní produkce znamená i
minimální poãet nezdarÛ a to samozfiejmû
taky ‰etfií náklady.

Která z va‰ich sluÏeb je
v souãasnosti nejvíce
Ïádaná?

Martin Plandor: ¤ekl bych,
Ïe je to vÏdy nûco jiného a
my se stále snaÏíme pfiichá-
zet s nov˘mi produkty pro
na‰e zákazníky. Velkou ãást
produkce tvofií bannery (od
grafického návrhu, zamûfie-
ní, v˘roby aÏ po koneãnou
montáÏ na fasádu) a svûtel-
né reklamy (opût od návrhu
aÏ po v˘robu, montáÏ a
revizi). Pfied koncem roku
jsou to návrhy a tisk novo-

roãenek a reklamní pfiedmûty, ale také
zprostfiedkováváme velk˘ objem inzerce.
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Na‰í kolegové David, Jirka a Fanda se
vrátili z produktového ‰kolení firmy
Rexam – v˘znamného v˘robce materiálÛ
pro digitální tisk. V nabídce této znaãky
se objevilo nûkolik zajímav˘ch materiá-
lÛ, které pfiiná‰ejí v˘znamnou úsporu
v porovnání se stávající nabídkou na
trhu.

Matn˘ papír
Rexam Magic DPMG 170 

Tento papír nahradil ve v˘robním programu
firmy Rexam oblíben˘ papír Rexam Magic
DPMG 150. Cena nového tûÏ‰ího 170 gra-
mového papíru bude dokonce niÏ‰í, neÏ byla
cena 150 gramového. Nov˘ papír je díky své
gramáÏi dostateãnû neprÛsvitn˘ a velmi dob-
fie drÏí tvar. Pokud vyti‰tûnou grafiku upevní-
te napfiíklad do rámovacích li‰t Snapfix,
mÛÏete ji ihned umístit na urãené místo
v interiéru. Materiál se velmi dobfie laminuje.

Potiskovatelná laminovací
fólie PrintLam
Fólie PrintLam je vyrobena tak, Ïe dokáÏe
u‰etfiit dva pracovní kroky a pouÏití dvou
materiálÛ v porovnání s dosud bûÏn˘m
postupem. PrintLam se potiskuje ze zadní

strany a aplikuje se pfiímo na desky. Fólie
je urãena na laminaci za tepla. Její sloÏení
ale zabezpeãuje snaz‰í manipulaci neÏ 
s bûÏnou laminovací fólií pro teplou lami-
naci a nemusí ji vykonávat ‰kolená obslu-
ha. Tento materiál je urãen pro umístnûní
v interiéru a protoÏe poskytuje obrazové-
mu motivu UV ochranu a je dostateãnû
odoln˘ vÛãi po‰krábání, grafika dosahuje
trvanlivost aÏ 4 roky.

Tekuté lamino
ve fólii – Fluorex

Zní to tak trochu jako ten vtip. Îe libyj-
sk˘m vûdcÛm se podafiilo vyrobit vodu
v prá‰ku, kterou získate rozpu‰tûním
prá‰ku v pfiíslu‰ném mnoÏství vody.
Fluorex ale dosahuje opravdu podobn˘ch
vlastnosti jako tekutá laminace. Dokonale
pfiilne k povrchu a ani v místech, kde se
podklad pfii skládání oh˘bá, nadochází 
k delaminaci. 
Tato fólie je urãena na ochranu tiskov˘ch
v˘stupÛ na materiály firmy Rexam pfiede-
v‰ím z oblíben˘ch tiskáren HP DesignJet
5000/5000 PS. Silnou stránkou fólie Fluo-
rex je pfiedev‰ím ochrana bannerovin.
Grafika vyti‰tûná interiérov˘mi inkousty
po aplikaci fólie Fluorex získává vynikajíci
vlastnosti.
Díky antigrafitti povrchu poskytuje Fluo-
rex v˘bornou ochranu také pfied vandaly.
Materiál je odoln˘ vÛãi po‰krábání a na
grafiku se aplikuje snadno a rychle. Po-
skytuje roãní Ïivotnost reklamû v exterié-
ru. Aplikuje se za tepla pfii teplotû kolem
110 °C.

frk

Úspory ãasu a materiálu pfii pouÏití fólie PrinLam
BûÏn˘ postup Aplikace fólie PrintLam
1) Tisk grafiky na fotopapír 1) Tisk grafiky na zadní stranu fólie PrintLam
2) Laminace 2) Aplikace na desku
3) Ka‰írování na oboustrannû lepící fólii ... a je to hotovo
4) Aplikace na desku

S Rexamem ušetříte!

Pro úspûch v˘robce reklamy je dÛleÏi-
t˘m faktorem i volba dodavatele
materiálÛ a technologií. Proã jste se
rozhodli pro HSW Signall?

Jaroslav Burger: Jsme mladá dynamická
spoleãnost, coÏ znamená, Ïe se snaÏíme
pro na‰e klienty b˘t k dispozici témûfi
nepfietrÏitû, a to ssebou nese potfiebu mít
silného a stálého dodavatele materiálÛ se
‰irok˘m sortimentem neustále na skladû.
Po pûti letech na trhu zji‰Èujeme, Ïe spo-
leãnost HSW nejvíce splÀuje na‰e poÏa-
davky a pfiedstavy o dodavateli a snaÏí se
nám vÏdy vycházet maximálnû vstfiíc jiÏ od
na‰ich zaãátkÛ. Myslím, Ïe je pro nás
dÛleÏitá i komunikace s dodavatelem.
S HSW jsme zkrátka spokojeni.

Dûkuji za rozhovor
Franti‰ek Kaveck˘

Kontakt:
Atelier Luna 

Nad Kuli‰kou 9 / 571
150 00, Praha 5

tel./fax: +420 2 57 21 86 63
tel.: +420 2 57 21 86 64

Mobil: 0602/180374, 0602/180376
luna@luna.cz
www.luna.cz 
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Pro dokonalou prezentaci je potfieba zaujmout co nejvíce
smyslÛ oslovovaného publika. A protoÏe nejvût‰ím nepfiítelem
absorbce nabízen˘ch informací je nuda, musí se prezentující
postarat o udrÏení pozornosti sv˘ch posluchaãÛ. To je úkol
právû pro prezentaãní systémy. Zb˘vá si jenom vybrat ten
správn .̆

Prací pfiedná‰ejícího je pfiedev‰ím zaujmout své publikum. Prv-
ním úkolem je proto zvládnutí zásad fieãnictví a práce s modula-
cí hlasu. Je v‰ak velmi dobfie známo, Ïe pokud má ãlo-
vûk k dispozici jenom informace zprostfiedkované slo-
vem, zÛstane mu v pamûti z nich jen 20%. Jakmile jsou
tyto informace podpofieny i vizualizací, zapamatovatel-
nost informací se prudce zvy‰uje. V‰echny ostatní pre-
zentaãní pomÛcky slouÏí k pfiitaÏení zájmu publika 
o prezentovanou tématiku. Prezentace se ve valné 
mífie konají na neutrální pÛdû, nebo u zákazníka.
Postavením prezentaãního systému se vytvofií ústfiední
prvek v prostoru, kter˘ ale patfií prezentující stranû 
a tak se vpliv neutrálního, nebo dokonce cizího pro-
stfiedí eliminuje.

Zaujmout i zbloudilou mysl 

Plná pozornost publika se urãitû nedá udrÏet v prÛbûhu celé
prezentace. Ve chvilkách, kdy uÏ posluchaã podvûdomû
bloudí ve vlastních my‰lenkách, jeho mysl bloudí za zrakem.
KdyÏ pohled spoãine na prezentaãním systému, kter˘ svou
dominací v prostoru zrak pfiirozenû pfiitahuje, vrátí se i mysl
zpût k prezentaci. PouÏití prezentaãních systémÛ má proto
pfiím˘ vliv na efektivitu prezentace. Informace zvefiejnûná
na plo‰e prezentaãních systému dosahuje u publika vyso-
kou zapamatovatelnost. 

Co nejménû starostí

Prezentaãní systém je sice dÛleÏitou souãástí prezentace, ale je jenom
doplÀkem. Proto je velmi dÛleÏité, zvolit si takov˘ typ prezentaãního
systému, kter˘ klade minimální nároky na prostor pfii své pfiepravû a

jeho sestavení je jednoduché. Prezentující nesmí myslet
na sestavení systému jako na obtíÏn˘ úkol.

Chronoexpo 2

Systém Chronoexpo 2, kter˘ HSW Signall nabízí, splÀu-
je v‰echny v˘‰e uvedené poÏadavky na prezentaãní
systém. Na první pohled kaÏdého zaujme propracovan˘
dizajn. Konstrukãní fie‰ení je chránûno svûtov˘m paten-
tem. Jeho hmotnost je pouhé 4 kilogramy a pro tran-
sport systému je urãen nylonov˘ kufr na koleãkách,
nebo plastov˘ kufr na koleãkách, kter˘ se po vybalení
systému dá zmen‰it na polovinu.

Konstrukce

Na první pohled velmi jednoduchá konstrukce je propra-
covaná do nejmen‰ích detailÛ. Systém Chronoexpo 2
totiÏ dovoluje vytváfiet i paravanové stûny a tím i fie‰it
reklamní poselství pro velkou plochu. Grafika je upnuta
do dvou li‰t na spodním i horním okraji. Oporu systému
tvofií tyã, která je sloÏená ze dvou ãástí. Na horním okra-

ji se napojuje pfiímo na horní li‰tu. V spodní ãásti je opûrná tyã spojená
se spodní li‰tou pomocí vzpûry, která zabezpeãuje systému stabilitu.

Paravan

Tvorba reklamní stûny z jednotliv˘ch panelÛ systému Chronoexpo 2
je stejnû snadná, jako stavba jednotliv˘ch panelÛ. Pootoãením patky

8

Chronoexpo 2
pro elegantní
prezentaci

Sestavení panelu Chronoexpo 2 je otázkou nekolika sekund.
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Prezentaãní systémy Roll up si získaly na
ãeském reklamním trhu velkou oblibu.
Pan Pavel Vondrák z firmy DTP Agentura
se s námi podûlil o své zku‰enosti s vyu-
Ïitím materiálu Polypropylene Banner
od firmy Rexam v systémech Roll up.

¤e‰ení, které splÀuje poÏadavky na kvalitu tis-
ku a potfiebnou Ïivotnost, je uÏ osvûdãené a
zájem o nûj stoupá. Pro vût‰inu zadavatelÛ je
rozhodujícím faktorem pfii hledání vhodného
fie‰ení pomûr ceny a uÏitkov˘ch vlastností. 
Jednou z typick˘ch aplikací pro prezentaãní
systémy je jejich vyuÏítí pfii zavádûcích kampa-
ních sluÏeb a produktÛ. DÛleÏitá je proto kva-
lita tisku a odolnost povrchu na mechanické
namáháni v rolovacím mechanismu. VyuÏití
jednoho grafického motivu pro prezentaci
neb˘vá del‰í neÏ nûkolik mûsícÛ a tak je pÛl
roãní Ïivotnost grafiky víc jak dostateãná.
„V podstatû to byl takov˘ mÛj experiment,

jak bez pouÏití laminace a pigmentovan˘ch
inkoustÛ dosáhnout spokojenosti zákazní-
ka,” vysvûtluje Pavel Vondrák. „Zvolil jsem

bûÏn˘ postup tisku s HP DesignJet 5000 na
materiál Rexam Polypropylene Banner a jeho
následné “zalakování” pomocí laku Print
Guardd od firmy Lyson v aerosolovém balení.
Tahle kombinace se osvûdãila, protoÏe vrstva
laku dostateãnû chrání tisk proti pfiípadnému

odírání pfii zasouvání a vytahování grafiky do
Roll upu. Navíc se polypropylen po nataÏení
grafiky témûfi nekroutí v délce jako je tomu
napfi. pfii pouÏití jednostranné laminace. Rexam
Polypropylen Banner je v˘born˘ materiál a já ho
mÛÏu jen doporuãit - je dostateãnû pevn˘ 
a pruÏn .̆ RovnûÏ se délkovû nevytahuje. Zkou-
‰el jsem i mechanickou odolnost tohoto mate-
riálu. Pfiekvapilo mû, jak velmi jeho coating odo-
lává pokusÛm o po‰krábání. Na závûr ale podo-
t˘kám, Ïe se jedná o fie‰ení na dobu asi 6 mûsí-
cÛ a v˘hradnû do interiéru. Nemusel jsem v‰ak
vyuÏít pigmentované inkousty a laminaci.”
Dûkujeme panu Pavlovi Vondrákovi za pfií-
klad z jeho praxe a vûfiíme, Ïe tento vyzkou-
‰en˘ nápad pomÛÏe i ostatním v˘robcÛm
reklamy k dal‰ím zakázkám.

kk 

Roll up a jeden nápad...

na spodní upínací li‰tû se ukáÏe místo pro napojení spodní li‰ty dal‰í-
ho panelu. Na vertikální okraj grafiky, ze strany, kde budou jednotli-
vé panely spojeny do paravanu, se umístní magnetická páska. Toto
fie‰ení zabezpeãuje rovnomûrné spojení ploch jednotliv˘ch panelÛ. 

Osvûtlení

K eleganci a vysoké uÏitkové hodnotû systému pfiispívá i jednoduchá
aplikace halogenové lampiãky. Pro systém Chronoexpo 2 jsou k dis-
pozici elegantní osvûtlovací tûlíska. Pro pevné vedení elektrické ener-
gie a stabilitu umístnûní lampiãek zvolili konstruktéfii teleskopick˘
systém, kter˘ se mechanicky upne na opornou tyã. Pfii paravanové
stûnû se lampiãky umístí na kaÏd˘ jednotliv˘ panel. To zabezpeãí
dokonalé osvûtlení celé grafiky.

Nabídka 

HSW Signall nabízí jednostranné panely systému Chronoexpo 2 o ‰ífi-
ce 80 cm a v˘‰ce 200 cm. Tyto panely budou k dispozici k odbûru
v na‰í prodejnû. V˘robce má k dispozici i panely s v˘‰kami 160 cm,
180 cm a 220 cm. Panely systému Chronoexpo 2 jsou vyrábûny i jako
oboustranné. Vzhledem na v˘sledky prÛzkumu, zamûfieného na
poptávku v segmentu prezentaãních systémÛ jsme ale tyto typy pane-
lÛ nezafiadili do na‰í standardní nabídky. 

kk

ZpÛsob uchycení vizuálu.

MontáÏ osvûtlovacího tûlíska.

ZpÛsob spojení jednotliv˘ch panelÛ.

Kontakt:
DTP Agentura, Pavel Vondrák
Krouzova 3051Tou‰enská 579

143 00 Praha 4 
tel.: 0603 418 682

e-mail: vondrak@dtpagentura.cz
www.dtpagentura.cz
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Na veletrhu Reklama 2002 si mÛÏete v na‰em stánku prohléd-
nout netrpûlivû oãekávanou novou solvent-based tiskárnu
Mutoh Toucan. Tato tiskárna doplÀuje souãasn˘ typ Albatros
54 a vyrábí se v provedení NX-PRO Toucan 64“ a NX-PRO Tou-
can 87“.

Mutoh Toucan

¤ada Toucan pfiedstavuje v˘razné zdokonalení úspû‰ného modelu
Albatros. Tiskárna je urãena pro dlouhodobé venkovní aplikace. Stroj
vyuÏívá solvent-based inkousty, zaji‰Èující vysokou exteriérovou Ïivot-
nost tiskÛ (UV odolnost aÏ 3 roky) a odolnost proti otûru. Jako médi-
um mÛÏe slouÏit nepfieberná ‰kála necoatovan˘ch materiálÛ s pfiízni-
vou cenou. 
Toucan nalezne své uÏivatele v‰ude tam, kde se oãekává moÏnost tis-
ku na klasické PVC folie (bílé a transparentní), scrim vinyl, PVC ban-
nery, backlity ãi billboardov˘ papír bez jakékoli dal‰í povrchové úpra-
vy. V praxi se uplatní na nejrÛznûj‰í aplikace jako jsou transparenty na
‰títech domÛ, cel˘ch fasádách, le‰eních, reklama na dopravních  pro-
stfiedcích, potisk autoplachet, dlouhodobé a krátkodobé billboardy,
svûtelná reklama atd.
Toucan má v˘‰kovû nastavitelnou tiskovou hlavu, díky které dává
moÏnost tisknout na materiály rÛzné tlou‰Èky aÏ do 1,5 mm. Vyso-
k˘ komfort pfii obsluze poskytuje automatická detekce hladiny
inkoustu, ãi‰tûní a stírání tiskov˘ch hlav. Zásobníky inkoustÛ s
objemem 2 000 ml jsou konstruovány tak, Ïe dovolují doplÀování
bûhem tisku. 

K dispozici jsou dva modely

Z parametrÛ tiskárny, a to pfiedev‰ím u vût‰ího modelu, je patrné,
Ïe Toucan je zafiízení stavûné na velké objemy zakázek. Vût‰í 
z ToucanÛ je schopen pracovat s maximální rychlostí tisku témûfi
80 m2/hod. VyuÏívá osvûdãenou piezoelektrickou tiskovou tech-
nologii. Maximální ‰ífie tisku u 64“ modelu je 1 600 mm a u 87“
modelu 2 159 mm, coÏ v˘raznû roz‰ifiuje oblasti vyuÏití, napfiíklad
potisk autoplachet bez nutnosti materiál dále spojovat, tak jak to
bylo u Albatrosu.
Do tiskárny Toucan 64” se dá zaloÏit médium o ‰ífice 1 626 mm a
aktivní ‰ífika tisku je 1 600 mm. Stroj pracuje se ãtyfibarevn˘m
modelem míchání barev CMYK. Souãástí dodávky je startovací
sada inkoustÛ, automatick˘ navíjecí systém a pevn˘ disk s kapaci-
tou 20,3 GB. Kromû toho dostane uÏivatel i uÏivatelskou pfiíruãku,
napájecí kabel, odvíjecí cívky a noÏní spínaã. Ten slouÏí pro ovlá-
dání pfiítlaãného systému tiskového média a nahrazuje fie‰ení zná-
mé z modelÛ Albatros a Falcon, tj. ruãní ovládaní pfiítlaãn˘ch
váleãkÛ.

Model Toucan 87” pracuje s médiem o ‰ífice aÏ 2 210 mm a aktivnû tisk-
ne na ‰ífice  2 159 mm. Vût‰í Toucan poskytuje ‰estibarevn˘ systém
míchání barev CMYK+lC+lM. Zákazník spolu s tiskárnou obdrÏí stejnou
v˘bavu jako u men‰ího modelu. Stroj je ale navíc vybaven automatick˘m
systémem zakládání média. U obou modelÛ tiskárny Mutoh Toucan HSW
Signall poskytuje záruku na stroj 1 rok a na tiskové hlavy 6 mûsícÛ.

Technické pfiednosti

Mutoh Toucan poskytuje odolnost tisku tfii roky bez nutnosti lamina-
ce. Povrch pfiitom dosahuje dobrou mechanická odolnost. Stroj pra-
cuje s nízk˘mi náklady na tisk, protoÏe dokáÏe potisknout v podstatû
libovolné nepotahované médium. Je to uÏ skuteãnû produkãní tiskár-
na s vysokou rychlostí tisku. Rozli‰ení v rozmezí od 180 do 720 dpi
dává velkou moÏnost volby pfiizpÛsobit kvalitu tisku potfiebám zákaz-
níka a typu zakázky. 
Mutoh zmínûn˘mi modely dob˘vá kategorii strojÛ donedávná dedi-
kovanou pfiedev‰ím v˘robcÛm XXL tiskáren. Mutoh Toucan je pro-
dukãní zafiízení v pravém slova smyslu. Vzhledem k pomûru
cena/v˘kon se Toucan jistû prosadí i v oblastech, kde dnes znûjí pou-
ze jména Vutek,  NUR a Scitex.
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Model Mutoh NXPro Toucan

V˘robce Mutoh

Dodavatel HSW Signall

Technologie Drop-On-Demand piezoelektrická tisková hlava

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

Rychlost tisku Mód Toucan 87“ Toucan 64“

360 x 180 80,3 m2/hod 37,7 m2/hod

360 x 360 40,1 m2/hod 18,9 m2/hod

360 x 720 20,1 m2/hod 9,4 m2/hod

Inkousty Solvent-based

Zásobníky inkoustu 2000 ml

Manipulace s mediem Automatick˘ navíjecií systém, automatick˘ su‰íci systém,

automatick˘ systém podávaní media (Toucan 87“)

Standardní pfiíslu‰enství 20,3 Gb pevn˘ disk, elektronicky fiízen˘ navíjecí

a su‰ící systém

Toucan pfiiletí do Prahy



HSW INFO

Ke kompletnímu fie‰ení tiskové zakázky patfií i zarámování
reklamní grafiky. Jak ale tuto práci co nejvíc zjednodu‰it?
Rámovací li‰ty Snapfix z produkce firmy Neschen jsou tím pra-
v˘m ofiechov˘m. A proã?

ProtoÏe není nic snaz‰ího neÏ vsunout poti‰tûné médium do plastové
zaklapávací rámovací li‰ty, kterou staãí jenom rozmûrovû pfiizpÛsobit,
zasunout do dráÏky závûsné oãko a v‰e je hotovo. Na popsání celého
rámování tedy staãí jedna vûta. 
Li‰ty Snapfix jsou v nabídce firmy HSW Signall k dispozici ve dvou
konstrukãních variantách. Skladem jsou oba typy v délce 3 000 mili-
metrÛ.

V˘robci reklamní grafiky asi nejãastûji sáhnou k ploch˘m zaklapáva-
cím li‰tám Snapfix 18. Ty jsou vhodné pro zavû‰ení papírÛ ãi textílií do
1 milimetru. MÛÏete si vybrat ãerné, bílé, ‰edé nebo ãiré. Barevné
odstíny jsou k dispozici pouze na objednávku za zvlá‰tních podmínek.
Robustnûj‰í oválná zaklapávací li‰ta Snapfix pro poslouÏí v‰ude tam,
kde se vyÏaduje optické zdÛraznûní ohraniãení reklamního motivu,
nebo vût‰í zatíÏení poti‰tûného média. Tento typ li‰ty mÛÏete estetic-
ky doladit plastovou koncovkou. Snapfix pro umoÏÀují zavû‰ení
média aÏ do tlou‰Èky 2 milimetry. V nabídce jsou v bílém, ãerném 
a ‰edém provedení. Barevné odstíny jsou k dispozici i u této rámova-
cí li‰ty pouze na objednávku za zvlá‰tních podmínek. 

kk

11

Rámovací li‰ty Snapfix – záruka spokojenosti
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OdstraÀovaã naÏehlovacích fólií
Poli - Tape

UÏ jste nûkdy odstraÀovali nûkolik let pfiile-
penou grafiku ze samolepících fólií? Urãitû
pfii tom padlo i nûkolik ostfiej‰ích slov. Pak
vám mÛÏe pfiipadat odstraÀovaã fólií Poli-
Tape jako zázrak, kter˘ je pÛvodnû urãen pro
odstraÀování naÏehlovacích fólií Poli-Tape 
z látkov˘ch materiálÛ. Po nanesení na vût‰inu
typÛ bûÏn˘ch samolepicích fólií dojde k jejich
rychlému smr‰Èování a samovolnému odle-
pování od podkladu. ZároveÀ také dochází k
naru‰ování lepidla, podklad pak staãí om˘t
benzínem. Není v‰ak vhodn˘ na nûkteré
materiály, pfiedev‰ím plastové, které mÛÏe
naru‰it. Pokud chcete u‰etfiit ãas a nervy pfii
odlepování fólií, mÛÏete si pofiídit v HSW Sig-
nall tento „zázrak“.

Pfiená‰ecí fólie Poli-Tape 165
Firma HSW Signall roz‰ífiuje svoji nabídku 
o pfiená‰ecí fólii s podkladov˘m papírem Poli-
Tape 165.
Fólie Poli-Tape 165 je vyrobena z polypropy-
lénu o tlou‰Èce 0,11 mm s akrylátov˘m lepid-
lem.
Nejvût‰í pfiedností této fólie je povrch s jem-
nou strukturou, která zabraÀuje protaÏení

fólie pfii pfiená‰ení vût‰ích aplikací. Její prÛ-
hlednost umoÏÀuje pfiesné polohování vyfie-
závan˘ch motivÛ.

Flokovací fólie Poli-Flex
NaÏehlovací fólie Poli-Flex jsou novinkou od
firmy Poli-Tape. Jedná se o velmi tenkou
polyuretanovou fólii, která je v˘jimeãná
zachováním elastick˘ch vlastností podklado-
vého textilu i s naÏehlen˘m motivem. Je
vhodná na v‰echny druhy textilu kromû nylo-
nu a impregnovan˘ch materiálÛ. Spektrum
pouÏití je vzhledem k nízké tlou‰Èce a vysoké
pruÏnosti ‰ir‰í neÏ u ostatních materiálÛ 

a hodí se
pro naÏeh-
lení jak na
triãka, bun-
dy a trans-
parenty, tak
napfiíklad i na
ta‰ky, ãepice,
vlajky a dal‰í. Vzhle-
dem k bezpeãnému materiálu se
mÛÏe pouÏívat i na dûtské obleãení! Textil je
moÏno prát aÏ do 80°C. Spoleãnost HSW
Signall jí nabízí v deseti barevn˘ch odstínech,
z toho ve tfiech barvách fluorescentních.

Krátké zprávy aneb „kraÈasy“ na závûr
REXAM VGV garanãní systém na lit˘ vinyl
Garantovan˘ systém REXAM VGV pro grafiku na dopravní prostfiedky znamená prÛlom v mate-
riálech pro ink-jetové tiskárny. UmoÏÀuje Vám vyrobit grafiku na auta, ze které jste mûli do dne‰-
ního dne strach a to s garancí 18 mûsícÛ. ·rouby, n˘ty, prolisy a prohyby? Není co fie‰it. Máte 
k dispozici 75 mic siln ,̆ lit ,̆ polymerick˘ Vinyl s ‰ed˘m solventním lepidlem umoÏÀujícím lepení
„na vodu“ a 100% krycím efektem vÛãi barevnosti karoserie. Tisk je moÏn˘ na libovolné ter-
mální nebo piezoelektrické tiskárnû (HP, Mutoh, Mimaki, Colorspan, EPSON, Roland, Kodak, aj.)
v˘hradnû pigmentov˘mi inkousty. Laminaci zabezpeãuje lesklá, nebo matná 50 mic silná lami-
naãní fólie. Garance je spojena se systémem certifikace a pro‰kolení, které zaji‰Èuje firma HSW
Signall. Pokud máte zájem o bliÏ‰í informace, kontaktujte prosím HOT-LIne HSW Signall.

Novinky od spoleãnosti Poli-Tape


