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Kdo rychle dává – dvakrát dává! Moudrost
tohoto rãení se projeví zpravidla v krizov˘ch
situacích. 

Co voda vzala, to nevrátí. V HSW Signall jsme
v‰ichni svornû zápasili s nepfiízní vodního Ïivlu,
abychom následky povodní alespoÀ zmírnili.
Mysleli jsme na v‰echny signmakery, které Ïivel
postihl, a chtûli jsme jim co nejdfiíve pomoci.
KdyÏ v pátek opadly dva metry vody, dali jsme se
do práce a bûhem víkendu jsme roztfiídili zboÏí
podle stavu po‰kození. Díky na‰im skvûl̆ m tech-
nikÛm jsme jiÏ v pondûlí zprovoznili poãítaãovou
síÈ a datovou komunikaci. Poãítaãe perfektnû
„‰lapaly na benzín“ ( tj. na náhradní zdroj ener-
gie). Kabely od Telecomu byly opraveny s tfiít˘-
denním zpoÏdûním a elektfiina nefungovala mû-
síc, pfiesto jsme jeli na 100%. Na‰i technici jiÏ od
pondûlí poskytovali na‰ím zákazníkÛm spe-
ciální „povodÀov˘“ servis a pfiednostnû o‰et-
fiovali zatopené stroje.

Jak ale pomoci v‰em? 

Dospûli jsme k pfiesvûdãení, Ïe na‰í povin-
ností jako dodavatele pro signmaking je

udûlat nûco prospû‰ného pro v˘robce reklamy.
PoÏádali jsme koncern Alcan o konkrétní pomoc
pro cel̆  ãesk˘ signmakingov˘ trh – ve formû ná-
kupu desek Kapa za poloviãní cenu. Tento
nápad byl na‰ím dodavatelem pfiijat s absolutním
pochopením. Dostalo se nám velmi srdeãné od-
povûdi, ze které si dovolujeme ocitovat malou
ãást: „V televizi jsme mnohokrát vidûli niãivé ná-
sledky povodní, které zpÛsobily rozboufiené vody.
Úplnû jsme ale byli ‰okováni, kdyÏ jsme vidûli ob-
rázky zaplavené budovy HSW Signall. Byli jsme
tam nûkolikrát hosty, setkávali jsme se tam se
sv˘mi ãesk˘mi zákazníky a tudíÏ jsme si dokázali
pfiedstavit, jak˘m ‰kodám a problémÛm jste mu-
seli ãelit v posledních dnech. Rádi bychom po-
gratulovali celému t˘mu HSW za ukázku t˘mo-
vého ducha. ProtoÏe pfiátelé drÏí pohromadû
a zvlá‰tû ve ‰patn˘ch ãasech, souhlasíme plnû

s va‰ím návrhem,” pí‰e pan Andreas Heisig za
vedení koncernu Alcan.

Jak na to?

Realizace materiální pomoci koncernu Alcan ães-
k˘m v˘robcÛm bude provádûna na‰ím prostfied-
nictvím a t˘ká se v‰ech desek Kapa. Nákup za
poloviãní cenu mÛÏe b˘t uplatnûn pouze na jed-
nu hromadnou objednávku do 11. 10. 2002. Di-
stribuci tûchto zv˘hodnûn˘ch desek sv˘m zákaz-
níkÛm zabezpeãíme v rámci pravideln˘ch rozvo-
zÛ zboÏí. 

Díky za pomoc

Za toto velkorysé gesto ze srdce dûkujeme a jsme
pfiesvûdãeni, Ïe bude jedním z impulsÛ k rychlej-

‰í obnovû alespoÀ ãásti signmakingové v˘ro-
by. Myslíme, Ïe není v˘stiÏnûj‰ích slov neÏ:
„V nouzi pozná‰ pfiítele!”.
Jsme opravdu rádi, Ïe tûmito konkrétními
kroky firma Alcan / Kapa v praxi potvrzuje své
krédo, Ïe Ïije problémy sv˘ch zákazníkÛ.

Vá‰ t˘m - HSW Signall

Po pfieãíslování telefonních 
linek v âR se nám od 23. záfií
dovoláte na telefonní ãísla:

Praha:
241 029 411, 241 029 412,
241 029 413, 241 029 414

Brno:
543 217 213-4

Zahraniãní pomoc pro ãeské signmakery!
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Editorial
V Bratislave Dunaj uháÀal naplnen˘m korytom
a na nábreÏí sa spoza krehko vyzerajúcej zábra-
ny dalo dotknúÈ hladiny. Vtedy sme uÏ vedeli, Ïe
Praha je vydaná Vltave napospas, ale mocn˘ Du-
naj budil u väã‰iny ºudí len bezstarostn˘ záujem.
Dunaj opadol a málokto si na Slovensku do-
káÏe predstaviÈ, ão znamená návrat do zato-
pen˘ch domovov. âo to znamená, keì zavo-
lám priateºovi do Prahy a dozviem sa, Ïe sa má
dobre, lebo rodiãia v JuÏn˘ch âechách vyviaz-
li Ïiví a zdraví, len im voda vzala dom a tak sú
teraz u neho v jednoizbovom byte. Keì sa pri
dohováraní pracovného stretnutia dozviem,
Ïe pani, s ktorou som sa chcel stretnúÈ, môÏe
iba do 15:00, potom má t˘Ïdenné veºké pra-
nie u brata 30 km od Prahy, lebo u nich doma
nemajú elektriku, plyn ani teplú vodu...
Do Prahy sa snaÏím prísÈ do 6:00, lebo potom
ma zápcha zdrÏí na ìal‰ie nekoneãné hodiny.

To sú v‰etko momenty, ktoré si ãlovek nedo-
káÏe uvedomiÈ, pokiaº niã podobného nezaÏil. 
A predsa toto v‰etko Praha uÏ zaÏila a dosta-
la e‰te ÈaÏ‰iu ranu od osudu, keì si povodeÀ
vzala niekoºko oblúkov Karlovho mosta.
V slávnom románe Eduarda Bassa Cirkus
Humberto prichádza Va‰ek Karas otvoriÈ sláv-
ne Varieté Humberto, ale do Prahy vstupuje
tesne po tejto smutnej udalosti. Je z toho zro-
nen ,̆ lebo práve postihla katastrofa jeho cir-
kus a on prichádza k ìal‰ej katastrofe. Mlynár
Smetana, predt˘m známy ako tentár Bure‰
mu hovorí: „Nie tak, neprichádza‰ ku ka-
tastrofe, naopak, prichádza‰ k ‰Èastnej práci
záchrany. To je uÏ asi tak, Ïe katastrofy ne-
môÏeme odvrátiÈ, ale ani jedna z nich nie je
taká, aby je nemohla zmôcÈ odhodlaná ºud-
ská vôºa. KaÏdá pohroma len zobudí a upevní
bratstvo ºudského rodu.”
Verím, Ïe tieto slová sú pravdivé a to ako sa po-
stihnuté mestá stavajú na nohy ich iba potvrd-
zujú. Franti‰ek Kaveck˘
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Comix Informace:
Kde v‰ude nás najdete?
PRAHA:

HSW Signall
Modfianská 25
143 00 Praha 4
tel.: 24102 9411
fax: 24102 9499

Objednávky:
24102 9412 – Praha
24102 9414 – jiÏní a západní âechy
24102 9413 – severní a v˘chodní âechy

BRNO
HSW Signall
âechyÀská 9
602 00 Brno
tel.: 54321 7213-4
fax: 54321 7216

Objednávky:
Tel.: 54321 7213-4

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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Novou fieditelkou na-
‰í brnûnské poboãky
se stala Hanka Pán-
ková. I kdyÏ nastou-
pila do fiídící funkce,
je to dobrá parÈaãka
a pfiedev‰ím skvûlá
„hro‰ice”. 

MÛÏete nám prozradit nûco ze svého
profesního Ïivotopisu?
Urãitû. Stejnû jako spousta lidí i já jsem pro-
‰la cestou klikatou neÏ jsem se dostala k to-
mu, co dûlám teì a co mû baví. Vystudovala
jsem chemickou technologii, pak psycholo-
gii, pedagogiku , zab˘vala jsem se obcho-
dem a jazyky. Stihla jsem si odskoãit na ma-
tefiskou dovolenou a od té doby, co jsou klu-
ci samostatní tj.od roku 1995, se vûnuji ob-
chodu a marketingu. Zamûfiení od textilního
prÛmyslu, léãiva, zdravotnictví, techniku
a sluÏby. No, a teì v signmakingu.

Jak jste se dostala k signmakingu?
To je otázka! Asi bych mûla hledat pfiímé
souvislosti,… Ale nic takového. Musím pfii-
znat, Ïe po zku‰enostech z minulosti je to
pro mû pohled z druhé strany. Dosud jsem
byla vÏdy ten koncov˘ zákazník, kter˘ si vybí-
ral, vym˘‰lel a snil o nejlep‰í reklamû pro
svou firmu. Nyní se moje role obrátila. Mohu
se podílet na tom, co takovému zákazníkovi
nabídnout a jak pfiispût k dobrému v˘sledku
v‰ech továren na nápady. Ale zcela prozaicky
je to i o fiízení lidí, o budování vztahÛ, o na-
stavování funkãních procesÛ, o marketingu
obchodu a sluÏeb… 

Co ráda dûláte ve volném ãase?
Myslíte, doufám, na to samé, co já. Tedy na
to, co skoro nemám. Mám ráda jak˘koliv
aktivní odpoãinek. Od té doby, co nemusím
do ‰koly, za nûj povaÏuji i uãení. Ale abych
byla alespoÀ trochu konkrétní, z tûch vol-
nûj‰ích zálib jsou to: v létû kolo, hory, voda,

kolektivní sporty a v zimû lyÏování. Hroznû
ráda fiídím auto. Miluji ãaje se svou rodi-
nou, na‰e doma a také spoleãné dovolené.
A pak jsou to ty stavy, které máme kaÏd˘
nûjaké. KdyÏ to na mû pfiijde, tak i kreslím
a maluji, navrhuji obleãení a obãas i nûco
u‰iji. Zfiejmû pozÛstatky vztahu k volnému
umûní. Ale leno‰it umím taky. To pak se
mnou nikdo nehne. 

Jaké jste mûla pocity, kdyÏ jste se dozvû-
dûla, Ïe jdete „mezi hrochy” a stanete se
„hro‰icí”?
OkamÏitû jsem otevfiela v‰echny dostupné
encyklopedie a nauãné slovníky, abych zjisti-
la, co to bude obná‰et. V druhém kroku jsem
zajela do ZOO v Olomouci, abych se pfie-
svûdãila, jaká péãe je tûmto tvorÛm s pfiímou
vazbou na HSW vûnována. Vzhledem k to-
mu, Ïe se ·tûpánce dafií dobfie, usoudila
jsem, Ïe to risknu. A dnes jsem ráda, Ïe mo-
hu b˘t mezi nimi.

Otázky pro Hanku Pánkovou

Bez komentáfie . . .



Tiskárny HP DesignJet 5000/5000ps od svého uvedení na trh
pfied dvûma lety nepfietrÏitû ovládly segment termálního ink-
jetového tisku. Prosadily se díky své spolehlivosti, vysoké rych-
losti tisku a v˘borné kvalitû tisku. Nov˘ model dostal oznaãe-
ní HP DesignJet 5500/5500ps a konstruktéfii sáhli k nûkolika
podstatn˘m zmûnám, pfiedev‰ím v oblasti elektroniky. Tiskár-
na je postavena jako produkãní zafiízení pro oblast speciálních
tiskÛ.

Nová vlajková loì
v oblasti velkoplo‰né-
ho digitálního tisku
znaãky Hewlett – Pac-
kard HP DesignJet 5500/ 5500ps
vychází z oblíbeného modelu HP
DesignJet 5000/5000ps, ale realizo-
vané úpravy v sobû zhmotÀují prak-
tické poznatky tisícÛ uÏivatelÛ pfied-
cházejícího modelu. 

Nov˘ tiskov˘ mód

Ke tfiem standardním tiskov˘m mó-
dÛm modelu HP DJ 5000/5000ps
(max quality, productivity, max speed) pfiibyl ãtvrt˘ – production. Ten
vyplnil mezeru mezi nejrychlej‰ím tiskem 52,86 m2/hod. a tiskem
v módu Produktivity. S nov˘m módem lze dnes tisknout ve velmi dob-
ré kvalitû podle typu média rychlostí 9,29 – 17,56 m2/hod.
Mód production je asi tím prvním, co dosavadním uÏivatelÛm „pûti-
tisícovek” padne na nové tiskárnû do oka. 

Rychlej‰í datov˘ tok

HP DesignJet 5500/5500ps je citelnû rychlej‰í, neÏ pfiede‰l˘ model.
Není to dosaÏeno vy‰‰í tiskovou rychlostí, ale zkrácením celkového
ãasu potfiebného na vytvofiení tiskového v˘stupu. 
První zkrácení nastane uÏ pfii zpracování dat v poãítaãi, protoÏe
nová tiskárna dokáÏe tisknout nûkteré tiskové úlohy i bez ovla-
daãÛ. Rychlej‰í síÈová karta ‰etfií ãas potfiebn˘ na posílání dat.
Nové RIPovací algoritmy urychlují zpracování dat v tiskárnû. Tis-
kov˘ mód Production zas zv˘‰il v˘kon tiskárny v reÏimu kvalitní-
ho tisku.

Tiskárna s Ïehliãkou
Zcela nov˘ konstrukãní prvek, kter˘ rovnûÏ v˘znamnû zrychluje do-
stupnost tiskov˘ch v˘stupÛ z pûttisícpûtistovek, je „Ïehliãka” média.
Toto zafiízení je umístûno na v˘stupu média z tiskárny. Poti‰tûné mé-
dium se v ní zahfiívá a zrychluje odpafiování báze nesoucí barvivo.
V „Ïehliãce” navíc vzniká pomûrnû sloÏit˘ fyzikální proces, díky kte-
rému jsou tiskové v˘stupy naprosto rovné a jako vyÏehlené.

S pomocí tohoto kon-
strukãního prvku lze do-
sáhnout rychlej‰í posuv
tiskov˘ch médií na bázi
papíru bez rizika moÏ-

n˘ch deformací. Bez
pouÏití tiskového softwaru mÛÏe

v‰ak b˘t „Ïehliãka” vyuÏita
pouze pfii tisku na média na
bázi papíru v módu Producti-

on. 

Nová média

HP uvedl s touto tiskárnou na
trh i nová média s rychl˘m

schnutím inkoustu. Jsou schop-
na i pfii vy‰‰ích rychlostech tisku absorbovat dostateãné mnoÏství
inkoustu, aniÏ by do‰lo k jejich po‰kození. Li‰í se povrchovou
strukturou a jsou oznaãována jako „coated”, „heavywighth coa-
ted” a „productivity glossy”. Nejdokonalej‰í v˘sledky pfiiná‰ejí pfii
vyuÏití „Ïehliãky”.

Inteligentní workflow

U nového modelu se pfiebudovalo tiskové workflow a vylep‰ila
se pfiipojitelnost do multiplatformních prostfiedí. Otevfiela se fia-
da nov˘ch moÏností pro ovládání tiskárny prostfiednictvím tisko-
vého softwaru jako je ve svûtû nejroz‰ífienûj‰í Onyx PosterShop.
Tiskárny HP DJ 5500/5500ps uÏ mohou za urãit˘ch podmínek
pracovat i bez ovladaãÛ. Pfiede‰l˘ model HP DJ 5000/5000ps
umoÏÀoval dálkovou správu a ovládání pomocí internetového
prohlíÏeãe pfies zabudovan˘ HP DJ Web Access. UÏivatel mûl
k dispozici náhled tisku, informace o stavu a spotfiebû inkoustÛ
a média a také správu tiskov˘ch front. Nyní byly tyto funkce do-
plnûny o novou funkci: Web File Sender. Staãí spustit interneto-
v˘ prohlíÏeã, nastavit tiskové parametry, vzít pfiipraven˘ grafick˘
soubor a jednodu‰e ho odeslat do tiskárny. HP DJ 5500 mÛÏe
takto tisknout soubory TIFF, JPEG, CALS/4, HP-GL/2 a HP-RTL.
Model HP DJ 5500ps navíc zvládá pfiím˘ tisk souborÛ PDF 1.3
a PS3. Díky tomuto zpÛsobu odesílání souborÛ k tisku, vylep‰e-
nému serveru a rychlej‰í síÈové kartû má nyní tiskárna vy‰‰í pro-
pustnost datového toku. 

Franti‰ek Kaveck˘
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HP s novou vlajkovou lodí

Mechanická rychlost tisku v m2/hod.na 60“ tiskárnách

Tiskov˘ mód Typ média

productivity glossy heavyweight coated coated

Max speed 13,66 26,76 52,86

Production 9,29 11,33 17,56

Productivity 7,06 7,06 9,29

Max quality 5,57 5,57 9,29

Model HP DesignJet 5500/5500ps

V˘robce Hewlett – Packard

Dodavatel HSW Signall

Technologie Termální ink-jet

Provedení 42“ ‰ífika tisku 1 067 mm

60“ ‰ífika tisku 1 520 mm

Maximální rozli‰ení 1200x600 dpi

RAM HP DJ 5500 128 MB

HP DJ 5500ps 256 MB

Hard disk HP DJ 5500/5500ps 40 GB

Ovladaãe HP-GL/2, HP-RTL, Windows & AutoCAD

Pfiím˘ tisk TIFF, JPEG, CALS/G4, HP-RTL & HP-GL/2

Dálková správa nov˘ hp JetDirect 615 10/1000 Base –TX print server

Model míchání barev ‰est barev CMYK+lC+lM

Inkousty dye-based

pigment
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Tisk na velkoplo‰n˘ch tiskárnách od je-
jich vzniku pro‰el nûkolika v˘znamn˘mi
etapami. V první fázi se dolaìovala kva-
lita tisku aÏ do stavu, kde dne‰ní tiskár-
ny poskytují nekompromisní fotokvali-
tu. Dal‰í fází bylo zvládnutí hromadného
zpracování tiskov˘ch zakázek. Nov˘ tis-
kov˘ software Onyx PosterShop 5.6 jich
dnes zvládne najednou nûkolik desítek.
Kdyby se tak obrázky nemusely je‰tû
pracnû rozfiezávat… Nemusí! ¤ezaãky
Fotoba s optick˘m rozpoznávacím systé-
mem je bleskovû rychle pfiesnû naformá-
tují.

V‰e je pfiipraveno k dal‰ímu zv˘‰ení produk-
tivity a pfiedev‰ím pohody. HSW Signall tím
i pfiiná‰í dal‰í vûc pro „pohodu v signmakin-
gu”. V‰ichni uÏivatelé ink-jetov˘ch tiskáren
to dÛvûrnû znají, kdyÏ se nad‰ení z tvofiivé
práce najednou vytratí a ãlovûku zÛstanou
my‰lenky pouze na nevyhnutnou, mechanic-
kou a nevdûãnou práci. 
Tohle se stane vÏdy, kdyÏ se na jednu roli mé-
dia vytiskne nûkolik grafik s rÛzn˘mi rozmûry
a je zapotfiebí je pfiesnû vyfiezat. Manipulace
s ‰irokou a dlouhou rolí není jednoduchá
a ãasto se pfii separaci médium pokrãí, nebo
dokonce znehodnotí. Stojí ale za to investo-
vat do dal‰ího technologického vybavení? 

Poptávka roste, musí rÛst
i produktivita

Technologick˘ v˘voj postupuje kupfiedu tak
rychle, Ïe cel˘ segment velkoplo‰ného digi-
tálního tisku jde kupfiedu skoky. Technologie
morálnû velmi brzy zastarávají a tak mají di-
gitální tiskafii relativnû krátk˘ ãas, kdy jsou je-
jich tiskárny na technologické ‰piãce a hrnou
se k nim lukrativní zakázky. Za toto období
musí zafiízení produkovat co nejvíc, aby se
zabezpeãila rentabilita jeho nákupu. 

Onyx PosterShop 5.6 je prvním krokem k snad-
nému hromadnému zpracování tiskov˘ch zaká-
zek. Funkce Nesting shromaÏìuje jednotlivé tis-
kové zakázky a spou‰tí tisk odesílan˘ch úloh
soustfiedûn˘ch tfieba i z více pracovi‰È. Pfii snad-
né a rychlé separaci s pomocí fiezaãek Fotoba
lze uvolnit pracovní sílu pro jiné úkoly a v˘tisk je
zákazníkovi dostupn˘ mnohem dfiív. 

Nové trhy

Tak jako se neustále zvy‰uje produktivita
a kvalita tisku solventních tiskáren, ub˘vá
klasick˘ch zakázek pro tiskárny pracující
s dye based ãi pigmentov˘mi inkousty. Pro nû
se ale otvírají zcela nové trhy. Prudce roste
zájem o nejkvalitnûj‰í fototisky a mnoÏí se
i zakázky z oblasti Fine Art. A právû pro ten-
to druh zakázek je kombinace moÏností Pos-
terShopu 5.6 a rychlé dostupnosti pfiesnû na-
formátovan˘ch grafik a fotografií fiezaãkami
Fotoba tou nejlep‰í investicí.

Jak fiezaãky Fotoba pracují?

Pro uÏivatele velkoplo‰n˘ch tiskáren pfiichází
do úvahy nej‰ir‰í, 62“ model z fiady Digitrim.
Poti‰tûné médium se vloÏí do fiezaãky, která
je vybavena rotaãními noÏi pro fiezání napfiíã
smûru posuvu média. 
Pohyb noÏÛ se fiídí podle vyti‰tûn˘ch fiezacích
znaãek. Stroj kontroluje správné zaloÏení
a pfiesn˘ posun média, takÏe v‰echny fiezy jsou
pfiesnû rovnobûÏné s fiezacímí znaãkami. Tole-
rance pfiesnosti má hodnotu +- 0,1milimetru.
Inovovan˘ optick˘ rozpoznávací systém
a schopnost rychlého naãítání dat dovolují
spustit fiezání témûfi ihned po navinutí poti‰-

tûného média do stroje. Rotaãní ãepele jsou
samobrousitelné, takÏe v˘kon fiezaãky je sta-
bilní i pfii vysokém nasazení. 
¤ezací znaãku tvofií dvojice rovnobûÏn˘ch vo-
dících linek. Tyto fiezací znaãky jsou ve v˘bavû
tiskového softwaru Onyx PosterShop a staãí
je pouze pfied tiskem aktivovat. V‰echny gra-
fiky jsou pak jiÏ tûmito znaãkami olemovány.
O ostatní se jiÏ postará optick˘ rozpoznávací
systém. ¤ezaãka fieÏe jen ve smûru napfiíã po-
suvu média, takÏe po prvním fiezání vzniknou
pásy, které se opûtovnû vloÏí do stroje. 

Co fiezaãka zvládne? 

DokáÏe si poradit s médii do tlou‰Èky 0,5
mm. Mohou to b˘t polykarbonáty, vinyl, fo-
tografick˘ papír, PVC, ink-jetová média, plot-
rové fólie a mnoho dal‰ích. 
¤ezaãky Fotoba jsou ideálním doplÀkem v‰ech
v˘konn˘ch velkoplo‰n˘ch tiskáren, které do-
konale zvládají fotografickou kvalitu tisku. No-

vá tiskárna HP DesignJet 5500/5500ps, stejnû
jako tiskárny HP DesignJet 5000/5000ps,
v spolupráci s fiezaãkou tvofií technologick˘ fie-
tûzec pro nové trhy – tisk fotografií a grafik
z oblasti Fine Art.

Pfiijìte si ji prohlédnout

O v˘hodách tohoto zpÛsobu zpracování grafic-
k˘ch zakázek se nejlépe pfiesvûdãíte, kdyÏ fie-
zaãku Digitrim uvidíte pfii práci. Stroj je instalo-
ván v na‰em showroomu a kdyÏ si domluvíte
termín prezentace, uvidíte, jak snadno se ovlá-
dá a jaké mnoÏství práce v okamÏiku zvládne. 

frk

Fotoba - svût pln˘ obrázkÛ



Tiskárny s osmi sloty
pro inkousty – jaké to
veliké moÏnosti pro
kombinace inkoustÛ
a v‰estranné vyuÏití
velkoplo‰né digitální
tiskárny. Jednou z tûch-
to moÏností je vyuÏití
Falcona II pro tisk subli-
maãními inkousty.

Rychlost zvítûzí

V˘roba textilní reklamy
tvofií specifickou oblast
signmakingu. Aplikace
reklamních motivÛ na
textil je ale tak Ïáda-
n˘m artiklem s defino-
van˘m podílem trhu, Ïe
se mnoho svûtov˘ch fi-
rem snaÏí najít a nabíd-
nout své nové fie‰ení.
Podstatná je trvanlivost
aplikace, proto nejvût‰í
podíl v oblasti v˘roby
textilní reklamy má stále
je‰tû sítotisk. Tato tech-
nologie je rentabilní jen
u stfiedních a velk˘ch v˘-
robních sérií. Pro situa-
ce, kdy je nejdÛleÏitûj‰í
rychlost, mají uÏivatelé velkoplo‰n˘ch ink-
jetov˘ch tiskáren s vodou fiediteln˘mi in-
kousty k dispozici ‰irokou paletu speciál-
ních pfiímo potisknuteln˘ch textilÛ, nebo se
mÛÏe vyuÏít tisk solventními inkousty.
Nejvût‰í trvanlivost aplikovaného motivu do-
sahuje technologie sublimace, protoÏe pfii ní
se barvivo naváÏe do struktury polyesterové-

ho vlákna a stane se jeho souãástí. Motiv se
pfii této technologii vytiskne sublimaãními
inkousty na pfiená‰ecí papír a následnû se za
pÛsobení tlaku a tepla v termolisu barva
„napafií” do textilu. I tu se dá vyuÏít sítotisk.
Je v‰ak ekonomicky únosn˘ jen u vût‰ích v˘-
robních sérií. Jak ale zabezpeãit u men‰ích
a kusov˘ch zakázek dostateãnou rychlost

a pfiijatelné nákla-
dy? Tady právû ví-
tûzí rychlost tisku,
kterou nabízí tis-
kárna Mutoh Fal-
con II RJ-8000.

¤e‰ení ‰ité
na míru

VyuÏití tiskáren
Mutoh Falcon na
tisk sublimaãními
inkousty není

Ïádnou novinkou. V HSW Signall jsme
s touto my‰lenkou úspû‰nû pracovali jiÏ
od ãtyfibarvového modelu Mutoh Falcon
RJ-4100 a dále tyto zku‰enosti rozvinuli
s ‰estibarvovou tiskárnou Mutoh Falcon
RJ-6100. Jejich v˘kony poskytovaly v˘rob-

ní potenciál pro ku-
sovou v˘robu ãi sé-
rie s velmi mal˘m
poãtem kusÛ, nebo
slouÏily jako tech-
nologick˘ doplnûk
pro v˘robu perso-
nalizujících prvkÛ.
Falcon II RJ-8000
sv˘m v˘konem aÏ
40 m2/hod. zvládne
uÏ i vût‰í zakázky.
„U kaÏdého uÏiva-
tele jsou na tiskárnu
kladeny jiné poÏa-
davky, které se odví-
její od nejãastûji re-
alizovan˘ch zaká-
zek,” hovofií Václav
Poselt, specialista
HSW Signall na sub-
limaãní tisk. „Proto
se ke kaÏdé instala-
ci musí pfiistupovat
pfiísnû individuálnû.
Po dÛkladné anal˘-
ze zakázkové sklad-
by vybereme nejãas-
tûji realizované typy
tiskÛ a tiskárnu zaã-
neme na tyto zakáz-
ky dolaìovat. 

Zahofiování

„Tiskárna musí pfied odevzdáním uÏivateli
prokázat svou naprostou spolehlivost
a schopnost zvládnout i nárazové vût‰í za-
kázky,” vysvûtluje Václav Poselt. „Absolvu-
je pod pozorn˘m dohledem fázi zahofiová-
ní. V HSW Signall vytiskly tyto stroje pfied
první instalací u zákazníka v prÛmûru ko-
lem 300 m2. UÏ v té dobû ale tiskne i úko-
ly podle pfiání svého budoucího majitele.
MÛÏe tedy pfiijímat i zakázky vhodné pro
Mutoh Falcon II. V ãase zahofiování se uÏ
za‰koluje i obsluha tiskárny takÏe po insta-
laci je její nov˘ majitel pfiipraven okamÏitû
pracovat na pln˘ v˘kon. Tento pfiístup se
setkal s velk˘m nad‰ením a díky schopnos-
tem tiskárny Mutoh Falcon II RJ-8000 se
pro digitální sublimaãní tisk rozhoduje stá-
le více v˘robcÛ textilní reklamy, sportov-
ních dresÛ, ale i v˘robce snowboardÛ.”

Franti‰ek Kaveck˘
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KÛÀ pro sublimaci
Tiskárna Mutoh Falcon II se ukázala jako ideální fie‰ení pro tisk sublimaãními in-
kousty. Rychlostí tisku odpovídá potfiebám zpracovatelÛ textilní reklamy
a v HSW Signall kaÏd˘ stroj ladíme na konkrétní podmínky u klienta.
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Historie PVC desek se zaãala psát v ro-
ce 1954, kdy se vyrobila vÛbec první
extrudovaná PVC deska na svûtû. Víte
která to byla? Ano, uhodli jste, byla to
deska Forex, kterou v âR dodává v˘-
hradnû HSW Signall. Není proto divu,
Ïe své uplatnûní na‰la i v mnoha ne-
tradiãn˘ch aplikacích.

Desky Forex jsou ve svûtovém mûfiítku nej-
roz‰ífienûj‰ím znaãkov˘m
produktem, kter˘ se povaÏu-
je za produkt nejvy‰‰í kvality.
Díky tomu, Ïe jsou velmi
dobfie tvarovatelné, nacháze-
jí své uplatnûní ve stále se
roz‰ifiujícím okruhu kreativ-
ních ãi technick˘ch fie‰ení.
Uveìme pro ilustraci alespoÀ
dva pfiíklady.

Forex zachraÀuje
Ïivoty

V˘robci reklamy desky Forex
vyuÏívají pfiedev‰ím jako
podklad pro fiezanou rekla-
mu, nebo na ka‰írovaní vel-
koplo‰n˘ch v˘tiskÛ. Své mís-
to si v‰ak na‰ly i pfii speciál-
ních úpravách dodávek. Vyt-
vofiit ze sériové dodávky mobilní ordinaci

dá hodnû práce, ale tvarovû poddajn ,̆
snadno dezinfikovateln˘ povrch Forexu se
vzácnû hodí do interiéru sanitních a po-
travináfisk˘ch vozÛ. Tak vlastnû Forex po-
máhá zachraÀovat lidské Ïivoty.

Vybavení prodejen

Kvalitní orientaãní a informaãní systém je
velmi dÛleÏit˘ zejména ve velkoplo‰n˘ch
prodejnách. Investice do dobrého systému
se urãitû vyplatí, protoÏe ãím snadnûji 
najde zákazník zboÏí, tím vût‰í útratu
udûlá. 
Urãitû to znáte. KdyÏ nemÛÏete najít zbo-
Ïí, musíte vyhledat prodavaãku, zeptat se
a není v˘jimkou, Ïe za ní musíte jít je‰tû
jednou a poãkat, neÏ vám zboÏí sama
ukáÏe. Pfii pfiedstavû dal‰í a dal‰í podobné
tortúry kupující vezme chléb a mléko a co
nejrychleji utíká z prodejny. 

Desky Forex jsou ideálním materiálem pro vy-
budování dobrého a jasného orientaãního
systému v prodejnách v‰eho druhu. Z nej-
tlust‰ích desek se mohou dokonce dûlat i re-
gály. Tenké desky se zase snadno zkroutí do

informaãních sloupÛ. 

Forex se dobfie formátuje
a tak je ideálním materi-
álem pro tvorbu tabulek
v‰eho druhu. V prodej-
nách se mÛÏe Forex vyu-
Ïít v maximální mífie.
Desky Forex se v‰ak
uplatnují i v chladících
boxech a potravinov˘ch
regálech. Je to materiál,
kter˘ nekoroduje, snad-
no se ãistí a desinfikuje. 

- kk -

Desky Forex Classic trochu jinak

Desky Forex se nejãastûji pouÏívají jako pod-
klad pro exteriérové reklamní tabule s fieza-
nou reklamou, nebo na ka‰írování velkoplo‰-
né exteriérové grafiky.

Forex je materiál splÀující pfiísné hygienické
normy a je ho moÏno pouÏít i na místech,
kde jsou skladovány potraviny. V chladících
boxech vyhovuje pro snadnou omyvatelnost.

Desky Forex jsou velmi pruÏné a proto jich je moÏno vyuÏít i jako podklad pro re-
klamu na sportovních stadionech. Nehrozí jejich rozlámání a tak jsou bezpeãné
i pro sportovce.

Své uplatnûní najdou i ve v˘stavnictví a scé-
nografii. Jsou velmi pruÏné a dovolují vytvá-
fiet pÛsobivé expozice.

Mezi netradiãní vyuÏití desek Forex patfií i v˘-
stavba bazénÛ. V tomto pfiípadû byly pro ba-
zén osazen˘ v ocelové konstrukci pouÏity
desky Forex Classic s tlou‰Èkou 10 mm. 

Forex na‰el uplatnûní i pfii tvorbû parku, kde
jsou z nûho vytvofieny modely nejslavnûj‰ích
francouzsk˘ch architektonick˘ch dûl. Byl vy-
brán pro mimofiádnou exteriérovou odolnost
a stabilitu.
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Matematické znamén-
ko rovnosti v názvu
ãlánku nejpfiesnûji vy-
jadfiuje, proã se od záfií
budete setkávat na
osvûdãen˘ch produk-
tech firmy Rexam s no-
v˘m názvem – InteliCo-
at. Právû se totiÏ reali-
zuje první fáze rebran-
dingu vûhlasné znaãky
Rexam. 

Firma Rexam má za se-
bou ‰edesátiletou tradici
v oblasti v˘voje a v˘roby
potahovan˘ch materiálÛ
pro rÛzné vyuÏití. Dnes
patfií k nejvût‰ím v˘rob-
cÛm coatovan˘ch médií.
Na svûtovém trhu domi-
nuje v segmentu médií
pro digitální tisk. V této
situaci není obvyklé mû-
nit znaãku a tak pfii své
ãervnové náv‰tûvû Men-
no Bos, regionální zá-
stupce firmy InteliCoat, vysvûtlil dÛvody,
které vedly vedení spoleãnosti ke zmûnû
jména.

Nov˘ název je symbol nové
pÛsobnosti

„Zmûna jména spoleãnosti je dÛsledkem ka-
pitálového vstupu pfiedního svûtového inves-
tora – finanãní skupiny
SUN Capital,” vysvûtluje
Menno Bos. Ta provedla
akvizici 60% akcií a pfii-
pravila prostfiedky na in-
vestice do v˘voje a tech-
nologií. Nov˘ název Inte-
liCoat symbolizuje roz‰í-
fiení v˘roby a smûfiování
do nov˘ch segmentÛ tr-
hu. Pfied námi se otvírají
stále dal‰í odvûtví, kde
roste poptávka po coa-
tovan˘ch médiích. 
Prudce roste poãet in-
stalací XXL digitálních
tiskáren a my musíme
reagovat na potfieby je-
jich uÏivatelÛ. 
Úplnû novou oblastí,
kam InteliCoat smûfiuje

je Proofing. Digitální nátis-
kové systémy jsou k dispo-
zici ve velmi pfiijateln˘ch
cenov˘ch hladinách a tak
se dá oãekávat prudk˘
rÛst vyuÏívaní nátiskÛ. Je
to nároãná oblast, která si
vyÏaduje nejenom investi-
ce do v˘voje, ale úzkou
spolupráci se v‰emi spo-
leãnostmi, které mají roz-
hodující vliv na moÏnou
obecnou akceptaci digitál-
ních nátiskov˘ch systémÛ.
My chceme do tohoto
obecného snaÏení pfiispût
kvalitními médii, která naj-
dou své uplatnûní ve
v‰ech prepressov˘ch studi-
ích a usnadní i práci ofse-
tov˘m tiskafiÛm.
Nov˘m segmentem, které-
mu chce InteliCoat vûnovat
je‰tû více pozornosti, je trh
kvalitních fotopapírÛ pro
stolní tiskárny. Prudce totiÏ
narostl zájem o snadnou,

rychlou a kvalitní dostupnost fotek z digitální-
ho fotoaparátu. 

Znaãka Magic 

Oblíbená média pro ink-jetov˘ tisk se nadále
beze zmûny budou nabízet pod znaãkou Ma-
gic. Zmûna firemního názvu se projeví doãas-
n˘m oznaãením logem InteliCoat spoleãnû

s logotypem Rexam. Ten po pfiechodném ob-
dobí zmizí. Ochranná znaãka Magic zÛstane
stálou zárukou vysoké kvality. „Jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe mnoho uÏivatelÛ si tohoto pfiechodu
ani nev‰imne,” hovofií David Hlaváã, ná‰ pro-
duktov˘ manaÏér pro v˘robky InteliCoat.
„V‰e zÛstává pfii starém, kaÏd˘ zákazník bude
postupovat jako dosud, protoÏe mnozí z nich

poznají svá osvûdãená
média jen pod jejich
oznaãením. Matematic-
ky se dá rebranding
znaãky Rexam na Inteli-
Coat vyjádfiit znamén-
kem rovnosti.”
To nejjednodu‰‰í fie‰ení
b˘vá ãasto nejlep‰í.
Pouhé matematické
znaménko dokáÏe vy-
jádfiit, Ïe za znaãkou In-
teliCoat najdete dÛvûr-
nû známy Rexam, kter˘
má pouze nové plány.
Plány tak veliké, Ïe se
rozhodl zmûnit 60 let
budovanou znaãku a za
nov˘mi cíli se vydal
s nov˘m jménem. 

frk

Rexam = InteliCoat

Menno Bos
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Polystyrén je materiál natolik univerzální,
Ïe vyfiezávaãky polystyrénu pro v˘robce
reklamy otevfiou nové trhy. Jejich vyuÏití
v signmakingu a v˘stavnictví se vûnoval
ãlánek v pfiedcházejícím ãísle HSW info.
Dnes zaostfiíme pohled na jejich nasazení
ve stavebnictví a architektufie.

Ve stavebnictví je vyuÏití polystyrénu jako te-
pelného izolantu zcela bûÏné. Jak tu mÛÏe
pomoct pfiesn˘ digitální stroj? Pomocí horké-

ho drátu se z bûÏného a nijak zvlá‰È necenû-
ného materiálu stává vzácná a starostlivû
chránûna ozdoba. 
Ovládání je pfiitom tak snadné. Návrh vytvo-
fien˘ v bûÏn˘ch grafick˘ch programech se po-
mocí ovládacího softwaru promûní v 3D ob-
jekt. 

Lehk˘ a tvárn˘

Polystyrén je velmi snadno tvarovateln˘ a dí-
ky své nízké cenû nabízí prostor i pro jinak
velmi nároãné architektonické ztvárnûní sta-

vebního díla. Dovoluje doko-
nale imitovat sloÏité tvary ‰tu-
kové v˘zdoby v interiéru ãi ex-
teriéru. Dne‰ní architekti, díky
Bohu, se snaÏí vtisknout stav-
bám peãeÈ originality. Vyfiezá-
vaãka polystyrénu je pro nû
ideálním pracovním nástro-
jem. Digitální technologie do-
voluje rychle vytvofiit prvky
pro rodinn˘ domek stejnû ja-
ko pro stavbu hotelu. 
Polystyrén velmi dobfie odolá-
vá povûtrnostním vlivÛm
a povrchovou
úpravou se
v nûkolika oka-

mÏicích zmûní na jin˘ u‰lech-
til˘ materiál, jako je kámen,
cihly, tvarované dfievo ãi plast. 
BûÏnou aplikací jsou ozdobné
fiímsy, balustrády, portály ãi
prvky exteriérového oznaãení
obchodních prostorÛ. V pfiípa-
dû odváÏn˘ch návrhÛ udivené
kolemjdoucí ani nenapadne,
Ïe jednotlivé architektonické
prvky mohou b˘t tak vzletné

a kfiehké jen
díky tomu, Ïe
jsou vytvofieny
z polystyrénu.

Pracuje rychle
a pfiesnû

Vyfiezávaãky zvládnou samo-
statnû vyfiezat i tak sloÏité tva-
ry, které aÏ dosud pfii ruãním
vyfiezávaní museli dûlat dva li-
dé s pomocí pfiedem vyfieza-
n˘ch papírov˘ch nebo kovo-
v˘ch ‰ablon.
Tímto zpÛso-
bem se sice
daly vytváfiet

divadelní ãi televizní kulisy,
nebo interiérová v˘zdoba pro-
dejen, v˘kladních skfiíní ãi ex-
teriérové znaãení, ale urãitû to
nebylo vyhovující pro stavební
v˘robu.
Majitel fiezaãky polystyrénu
Croma se mÛÏe plnû vûnovat
kreativním fie‰ením a pfiesn˘
stroj zatím vytváfií poÏadova-
né tvary. Mnoho majitelÛ
tûchto zafiízení ãásteãnû vyu-
Ïívá jejich v˘robní kapacitu

i na v˘robu standardizovan˘ch ozdobn˘ch
profilÛ pro stavebnictví.
Aplikace polystyrénu je je‰tû snadnûj‰í neÏ

jejich v˘roba. Staãí jednotlivé ãásti pfiesnû na-
lepit vhodn˘m lepidlem a vyspárovat tme-
lem. Pak se uÏ jen nanese interiérová nebo
fasádní barva a v‰e je hotovo. Aplikaãní rych-
lost je neporovnatelnû vy‰‰í neÏ u klasické
‰tukové v˘zdoby.

Nové trhy

Kromû klasického signmakingu se pfied uÏi-
vateli vyfiezávaãek polystyrénu Croma otvírá

i spolupráce se stavebními firmami a archi-
tekty. Trh ve stavebnictví si stejnû jako sign-
making vyÏaduje kreativitu a vysokou profe-
sionalitu. Je to odvûtví, kde se dá hodnû kro-
kÛ pfiedem naplánovat a objednat zboÏí se
znaãn˘m ãasov˘m pfiedstihem. V˘robní kapa-
city tak mohou slouÏit i pro v˘robu dal‰ích
polystyrénov˘ch prvkÛ.

kk
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Vyfiezávaãky polystyrénu Croma II
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Pro wallcovering reklamu se vÏilo ãeské
pojmenování „tapeta”, ale tento zpÛsob
aplikace reklamní grafiky má mnoho
spoleãného i s freskou. Je to pfiece „digi-
tální nástûnná grafika” a uplatní se ne-
jen v interiérech, ale i na fasádách bu-
dov. Firma HSW Signall pfiiná‰í pro tuto
oblast v˘roby reklamy fie‰ení postavené
na materiálech firmy InteliCoat Techno-
logies (dfiívûj‰í Rexam).

Na oba zpÛsoby vyuÏití uÏ mÛÏeme získat re-
ference i v âeské republice. Proã ale tolik ra-
dosti nad nov˘m fie‰ením? AÏ dosud byly stû-
ny vyhrazeny pro re-
klamy realizované
technologií air-brush.
Ta má svá technolo-
gická omezení a ne-
dovoluje vytvofiit vûr-
n˘ obraz ve fotogra-
fické kvalitû. Právû
emotivní náboj doko-
nalé grafiky je pro po-
zitivní vjem reklamní-
ho poselství velmi dÛ-
leÏit˘ a jeho umístûní
na stûnû tuto emotiv-
ní stránku je‰tû víc po-
siluje. Proã? Stûny
jsou pfiece plochou,
na které vznikly první
zachované grafiky vy-
tvofiené ãlovûkem. By-
ly to sice stûny jeskyní,
ale pouto podvûdomí
s tímto zpÛsobem
grafického vyjadfiová-

ní se pfies Sixtínskou kapli vine aÏ k digitální
nástûnné grafice. V‰ichni víme, Ïe stûna pfií-
mo magicky pfiitahuje dûtskou mysl a láká jí
k prvním v˘tvarn˘m projevÛm. Digitální ná-
stûnná grafika je proto vysoce efektivní re-
klamní prostfiedek.

¤e‰ení od InteliCoat

Wallcovering fie‰ení firmy InteliCoat najednou
zpfiístupnilo pro reklamu novou plochu, která
je v‰ude kolem nás k dispozici. Reklamní gra-
fika vytvofiená digitálním tiskem ve fotogra-
fické kvalitû se chová jako standardní tapeta.

Její aplikace není o nic sloÏitûj‰í neÏ lepení ta-
pet, vyÏaduje jenom peãlivé napasování pásÛ
s jednotliv˘mi ãástmi grafického motivu. 
Wallcovering fie‰ení spoãívá ve vyuÏití sladû-
n˘ch produktÛ – materiálu InteliCoat IBOP
a speciální tenké laminovací fólie Fluorex. Ta-
to povrchová úprava má vlastnosti velmi po-
dobné tekuté laminaci. Povrch má antigrafitti
úpravu a chrání grafiku i pfied po‰krábáním. 

Reference

První exteriérová digitální nástûnná grafika
byla poprvé v âeské republice exteriérovû
aplikována na fasádû prodejny náhradních
dílÛ na automobily firmy Elit v âesk˘ch Bu-
dûjovicích. Tisk realizovala firma Ateliér
Spektrum na tiskárnû HP DesignJet 5000
s UV inkousty. 

âeskou premiéru v interiéru mûlo wallcove-
ring fie‰ení firmy InteliCoat v autosalonu Vol-

vo v Praze PrÛhonicích.
Pro spoleãnost Volvo
Auto Czech – v˘hrad-
ního importéra auto-
mobilÛ Volvo v âR vy-
robila digitální nástûn-
nou grafiku na tiskárnû
ColorSpan firma Post
Scriptum.

Jak na to?

„Îivotnost tohoto fie‰e-
ní pro exteriér je jeden
rok a v interiéru vydrÏí
tfii roky,” hovofií David
Hlaváã, product mana-
ger pro v˘robky Inteli-
Coat. „Tento nov ,̆
v Evropû velmi popu-
lární zpÛsob sdûlování
reklamního poselství
jistû zaujme i na‰e do-
mácí zadavatele rekla-
my a digitální tiskafie.

V HSW Signall máme pro wallcovering vytvo-
fiené komplexní zázemí, takÏe pro v‰echny
zájemce je tento zpÛsob reklamní tvorby
okamÏitû k dispozici.”

Franti‰ek Kaveck˘

Wallcovering fie‰ení od HSW
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Systém záruk InteliCoat VGV Waranty
Právû jsme zahájili certifikaci partnerÛ, ktefií se rozhodli vyuÏít garan-
tovaného systému InteliCoat (REXAM) VGV Warranty, v jehoÏ rámci
mají v˘robci grafiky na dopravní prostfiedky moÏnost nabídnout sv˘m
zákazníkÛm garanci 18 mûsícÛ na své exteriérové aplikace. 
Systém VGV je postaven na vyuÏití litého 75mic silného vinylu, tisku pig-
mentov˘mi inkousty a 50mic hrubé lesklé, nebo matné laminaci. Systém je
otevfien ,̆ tzn. Ïe není omezen pouze na skupinu zákazníkÛ vlastnících pe-
riferie Hewlett Packard. Prvním certifikovan˘m partnerem projektu se stala
spoleãnost City MB z Mladé Boleslavi. V pfiípadû, Ïe máte zájem o VGV cer-
tifikaci Inteli Coat, kontaktujte prosím svou nejbliÏ‰í poboãku HSW Signall.

Novinky InteliCoat (REXAM)
Bûhem podzimní sezóny uvádíme na trh nûkolik novinek pro ink-jetové
tiskárny z produkce spoleãnosti InteliCoat (REXAM) Mezi nejzajímavûj‰í
patfií 255g Instant Dry Photobase Paper, kter˘ se vyrábí v lesklém a ma-
tovém provedení, a je urãen˘ pro potisk pigmentov˘mi inkousty na
v‰ech typech tiskáren, které jsou na na‰em trhu bûÏné. Nejvût‰í v˘ho-
dou je jeho témûfi okamÏité zasychání a ‰irok˘ gamut. Roz‰ifiuje se i na-
bídka bannerovin. Leto‰ní podzim zpestfií ekonomick˘ banner SCRIM 4,
oboustrannû potisknuteln˘ Polyethylenov˘ banner, nebo samolepicí Po-
lypropylene. O v‰ech novinkách vás budeme podrobnû informovat.

Krátké zprávy aneb
„kraÈasy“ na závûr

exterierová solvent - based tiskárna 

Mutouh Toucan 
je to správné řešení

• 6 barev
• tisková šířka až 2 159 cm
• rychlost až 80,3 m2/hod.
• rozlíšení až 360 x 720 dpi.
• standardně pevný disk 20,3 Gb
• elektronicky řizený navíjecí

a sušící systém

S p o l e ã n o s t
Hewlett-Packard
pfiipravila v ãer-
vnu tohoto ro-
ku v tureckém
Istanbulu akci
s názvem Large
Forma Printing
(LFP) Academy.
Na tomto fóru
se setkali nejv˘-
znamnûj‰í ob-
chodní partnefii firmy HP v oblasti vel-
koplo‰ného tisku. Znaãka HSW získala
od HP v˘znamné ocenûní.

Event LFP Academy zpfiístupnil nejv˘-
znamnûj‰ím distribuãním partnerÛm firmy
HP v oblasti technologií a materiálÛ pro
velkoplo‰n˘ tisk z regionu Evropy, Afriky
a Blízkého V˘chodu nejnovûj‰í informace
o v˘voji na svûtov˘ch trzích. Hosté se po-
drobnû seznámili i s novinkami z produk-
ce spoleãnosti HP. Znaãce HP patfií v ob-
lasti termálního ink-jetu absolutnû domi-
nantní postavení, a tak jsou pro v‰echny
zpracovatele velkoplo‰ného barevného
tisku tyto informace urãující.

Dokonalá pfiíprava

Tradiãnû vysoká úroveÀ pfiípravy v‰ech detai-
lÛ akce pfiispûla k velmi efektivnímu odevz-
dání poznatkÛ. Zázemí, které poskytlo pro-
stfiedí hotelu Conrad, dovolilo naplno vyuÏít
v‰echen ãas. Obecnû platné informace byly
prezentovány pfied plénem, ale pak se úãast-
níci rozdûlili do pracovních skupin, kde se
vûnovali specifick˘m okruhÛm, jako signma-
king, GIS ãi CAD.

Ocenûní pro HSW

V prÛbûhu gala veãera, kter˘ se uskuteã-
nil v stylové restauraci Divan Kurucesme,
byla nûkter˘m spoleãnostem udûlena oce-
nûní od spoleãnosti Hewlett-Packard. Me-
zinárodní uznání si vyslouÏil redaktor
Franti‰ek Kaveck˘ za tvorbu firemního ãa-
sopisu HSW info.

ka

HSW má mezinárodní ocenûní od HP

☺ HP obsadilo Osmanskou fií‰i a na trÛn
usedla dynastie rodÛ HP a HSW. Vlevo je
Princ. (zleva v fiadû za HP D. Princ a E.
Lindauerová, za HSW J. W. Drnek a na-
hofie F. Kaveck˘)

Gala veãer nav‰tívil i nejslavnûj‰í panovník
Osmanské fií‰e – sultán Sulejman Velkole-
p˘ a udûlil ocenûní.


