SIGN INVENT!ON
newsletter
09/2016

Signmaking • Polygrafie • POP/POS
www.reklama-fair.cz

Poslední záchvěvy léta máme za sebou a můžeme se s plným
soustředěním vrhnout do práce. V dnešní době informací musíme
neustále sledovat co se v našem dynamicky se rozvíjejícím oboru
děje. Podzim je plný veletrhů, které se našeho oboru dotýkají.
Nejdůležitější trendy a jejich praktický dopad na náš obor budou
hlavní náplní i programu Dne signmakingu Brno 2016, který pro
vás tradičně zorganizovalo Sdružení dodavatelů pro signmaikng.
Již 10. ročník prezentační a vzdělávací akce o zásadních
trendech a potenciálu vizuální komunikace dokazuje, že zájem
o informace mezi výrobci reklamy a poskytovateli tiskových
služeb z Moravy a Slovenska neutichá a koncept dne plného
přednášek a prezentací našel své věrné posluchače. Místo konání Dne signmakingu,
který se uskuteční 11. listopadu 2016, se fyzicky nezměnilo, je to stále galerie na ulici
Ve Vaňkovce 2 v Brně, dnes se ale jmenuje FAIT GALLERY. Program se zatím piluje
a v následujícím čísle našeho Newsletteru najdete všechny podrobné informace. Zatím si
jenom poznačte termín konání do kalendáře a rezervujte si čas od 9.00 do 17.00. Všichni
se na vás těšíme a věříme, že si najdete čas na toto setkání komunity z oboru. Je to
prostor, kde můžete v jeden den potkat spoustu kolegů a získat užiteční informace.

František Kavecký

Revoluční technologie UVgel
od Canonu
Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního
zpracování obrazu, oznámila svoji nejnovější tiskovou technologii... Celý článek zde

Navštivte showroom HSW Signall
v Brně
Zájemci o latexové tiskárny a technologie Mutoh a Summa střední a základní třídy mají nyní
možnost vyzkoušet si je i v moravské metropoli.
Seznámit se zde mohou... Celý článek zde

Novinky značky ImagePerfect
v Spandexe
ImagePerfect™ 2421 je viacúčelový flísový materiál, ktorý môže byť použitý na širokú škálu
interiérových a krátkodobých... Celý článek zde

MUTOH ValueJet 405GT – stolní
tiskárna k přímému potisku triček
Nová tiskárna z produktové dílny japonského
výrobce MUTOH je zcela nové koncepce. Disponuje pracovní šířkou... Celý článek zde

VÁŠ DODAVATEL TECHNOLOGIÍ
A SERVISNÍ STŘEDISKO ZNAČEK
www.c-print.cz

Ve dne i v noci
Jasně bílou nejen za denního světla, ale
i ve tmě, slibuje 3M (www.3m.com ) u své reflexní fólie typ Advanced... Celý článek zde

ImagePerfect™ 2558
bílá fólie MultiGrip

90µ polymerická bílá, hedvábně matná fólie
permanentní solventní akrylátové High-Tack lepidlo
použití interiér / exteriér, na těžce polepitelné rovné
a strukturované povrchy
vynikající rovinnost, vysoká kvalita tisku,
široký barevný gamut

Spandex SyndiCUT, s.r.o. Tel: +420 286 006 455, +420 545 422 355
Spandex, s.r.o. Tel: +421 2 3333 5555
www.spandex.com
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ROZHOVOR NA TÉMA:
V budoucnu budou digitálnímu
tisku dominovat speciality
a packaging
V loňském roce se v souvislosti se společností Xerox hodně mluvilo o produktu
Premium Never Tear, tedy médiu, které je
voděodolné a nedá se roztrhnout a je díky
tomu hodně využívané například v oblasti
gastronimie, hotelnictví, ale i těžkém průmyslu. Jaké novinky v oblasti papíru a tiskových médií má Xerox v tomto roce jsme
se zeptali Daniela Nováka, produktového
specialisty z oddělení tiskových médií společnosti Xerox.
Na veletrhu Drupa jsem nebyl, ale z informací, které mám, zrovna u klasické xerografie
k žádnému zásadnímu posunu nedošlo. Tento
trend částečně kopírují i tisková média – stále
platí, že opravdu převratných novinek je málo
a spíše se inovují a vylepšují stávající produkty, či se rozšiřuje jejich řada. Přesto zrovna
nyní uvádíme na trh jednu zajímavou novinku
a do konce roku bude ještě jedna následovat.
V prvním případě se jedná o netkanou syntetickou textilii speciálně vyvinutou pro digitální
tisk. Materiál je určen především na flexibilní
výrobu startovních čísel. V západní Evropě se
produkt již prodává pod názvem Xerox Revolution Premium Never Tear Textile, z čehož
vyplývá i to, že byl vyvinut ve spolupráci právě
s výrobcem legendárního Never Tearu. Mám
takový pocit, že pro digitální tisk na trhu podobný tisk není, ale jsem si jist, že konkurence
nebude spát dlouho, jak to tak bývá. A druhá
novinka se zatím prodává pouze v západní
Evropě. Před uvededením na trh u nás musejí proběhnout ještě další testování ve Velké
Británii a pár administrativních nezbytností.
Jedná se o produkt, který je zrcadlově stříbrný
a zrcadlově zlatý – opět něco, co pro digitální tisk na trhu není. Vypadá to opravdu velice efektně a my se budeme snažit přesvědčit
zákazníky, že zrovna tento produkt potřebují
na luxusní obaly či extravagantní vizitky. Snad
jen na okraj doplním, že díky uvedení dalších
inkoustových produkčních strojů Xerox, jsme
se obuli i do segmentu materiálů pro tuto technologii. Zatím je však vše pouze ve stavu testování, vylepšování a dohadování ceny.
Když jde o úplně nový materiál, nové médium, jak dlouho trvá jeho vývoj?
Velmi dlouho. Samotná inovace je dlouhý proces. Vyžaduje to mnoho testovacích dávek,
musí se najít formule, vhodná pro mnoho různých zařízení a stále při zachování všech hlavních charakteristik produktu. Třeba materiál
Premium Never Tear, což je v našem portfoliu
asi nejvíce inovovaný produkt, byl jen za mého
působení v Xeroxu vylepšen čtyřikrát. A jakmile se uvede na trh jedna verze, hned se začíná
ve spolupráci s výrobcem pracovat na další.
Stále existuje něco, co se dá vylepšit, co se
dá produktu přidat. Naposledy to byla napří-
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klad odolnost vůči tvrdému alkoholu, jako další
bude třeba statická elektřina. Ale pokud bych
to měl alespoň trochu zobecnit, tak bych řekl,
že od prvotního impulzu až po produkt zabalený v krabici s logem Xerox to bude minimálně 6
měsíců a většinou výrazně více.
Testování probíhá ve Velké Británii? A jak
proces vypadá?
Ano, v Anglii nebo USA. A co je paradoxní,
američtí kolegové nejsou zdaleka tak striktní co
se kvality produktů týká. V rámci Evropy je výrazně větší tlak na stálost výroby a především
na maximální kompabitilitu především s našimi
High-end zařízeními. Poslední verze Never Tearu u nás byla uvedena o celý rok později než
v USA a některé produkty se u nás do portfolia
ani nedostanou – minimálně ne s logem Xerox.
A výroba pak probíhá doslova po celém světě.
Nasmlouvaní výrobci jsou většinou světoví či
evropští leadři v daném segmentu – ne třeba
velikostí, ale především zaměřením na inovace,
kvalitu a neustálý vývoj. A to je pro jakýkoliv posun v portfoliu zcela zásadní. Xerox zase dobře
ví, co chce zákazník – tiskař a co obecně technologie xerografie médiu umožňí a co naopak
od média vyžaduje. Někdy je to Xerox, který dá
impuls výrobci a nastartuje proces vývoje, někdy je to zase výrobce, který cítí ve svém vývoji
potenciál a nabídne spolupráci Xeroxu. Následný proces je však vždy totožný – spousta testovacích dávek, mnoho tisíc potištěných archů
na různých zařízeních Xerox.
Teď se hodně mluví o tzv. „paper-less office“. Nevylučuje se jedna část služeb Xeroxu
s druhou?
Právě naopak. Navzájem se skvěle doplňují.
Papír z našich kanceláří v blízké době určitě
nezmizí. Jsou zkrátka dokumenty, které potřebujete mít vytištěné. A naopak ty, které je lepší
uchovávat v elektronické podobě. Xerox nabízí
obojí. Pokud zákazník papír či jiné médium chce
nebo potřebuje, můžeme mu ho s klidným srdcem nabídnout a často mu tím i vytvoříme konkurenční výhodu. Není to vždy jen o kancelářích
a jsou segmenty, v nichž spotřeba papíru neklesá a dlouho v nich nebude papír nahrazen.
Takže určitá míra papíru bude pořád třeba,
je to tak?
Dle mého budeme na papír tisknout pořád.
Emoční stránka použití papíru je stále velmi
silná. Zajímavá je třeba i informace, že letos se
po dlouhé době zvedl prodej tištěných skript
na univerzitách v USA. Zjistilo se, že lidé, kteří
čtou z tabletů, si pamatují méně. A možná ubývá studentů, kteří si tuto věc chtějí potvrdit až
u zkoušky. A i pokud to vezmu z globálního hlediska, český trh s papírem neklesá nijak zásadně – jsou to stále jednotky procent. I celosvětové trendové analýzy předpovídají do budoucna
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maximálně dvouprocentní poklesy – možná
tiskneme menší procento transakcí či dokumentů než dříve, ale těch dokumentů resp.
transakcí neustále přibývá. A také přibývá lidí,
kteří tisknout mohou.
Kde se vyrábí klasický papír?
Papír se vyrábí tam, kde se „vždycky“ vyráběl.
Postavit dnes papírnu na zelené louce, to by
chtělo hodně silný podnikatelský záměr. Jen
se mění struktura trhu, mnoho papíren v poslední době buď přechází na výrobu lepenek či
obalů, jiné jsou pohlceny silnějšími konkurenty. Pokud chce papírna v dnešní době uspět
s výrobou klasického xerografického papíru,
musí být velká, musí mít nejmodernější technologie a ideálně musí být alespoň částečně
integrovaná. Jinak ten obrovský tlak konkurence a globalizace nemůže ustát. Pokud
mohu mluvit za Xerox, tak my nakupujeme
pouze tam, kde nám to „Xerox“ dovolí a pouze ty kvality, které jsou řádně otestovány. Vždy
se jedná o větší papírny s maximálně ekologickým provozem a se zaměřením na kvalitu. Na rozdíl od klasických velkoobchodů si,
když to zjednoduším, nemůžeme koupit papír
všude. Dodavatele máme na Slovensku, v Rakousku, Německu či ve Skandinávii.
Projevilo se nějak loňské zdražení papíru?
To je trochu úsměvná otázka. Těch zdražení
totiž v loňském roce resp. i na začátku letošního roku proběhlo několik. Ta v loňském roce
byla dle mého úspěšná, ceny obecně opravdu
stouply – někdy byl nárůst v % až dvouciferný. A to se pochopitelně někde na trhu projeví. Narovnat se musely mnohé tendry, navýšily
se ceny obálek a určitě i jiných produktů, kde
papír tvoří převážnou část nákladové složky –
pokladní kotoučky, formuláře, sešity apod.
Nicméně, papírny se na začátku tohoto roku
pokusily zdražit ještě jednou – možná pod vlivem toho, že ta minulá zdražení trh vstřebal.
I přesto, že zdražení již nebylo nijak zásadní,
tak se nepovedlo a trh s xerografickým papírem byl opět vržen do mírného chaosu, jehož
výsledkem je to, že se ceny vrátily na ceny
výrazně nižší, než byly před tímto zdražením.
Konkurence, dovozy ze zámoří či Asie – trh si
prostě poradil.
Xerox se loni ohradil proti používání neoriginálních kazet ve svých tiskárnách. Jak
je to v tomto směru s papírem a ostatními
tiskovými médii?
Pochopitelně nemůžeme čekat, že zákazníci budou tisknout pouze na naše média.
Situace v tomto segmentu je přeci jen trochu odlišná. Na trhu jsou mnohé jiné kvalitní
produkty, některé materiály jsou ekvivalenty
těch našich. Xerox nemá i přes svou velikost
takovou sílu, abychom si mohli vyrábět papíry pouze pro naše tiskárny. Trh je příšli velký.
Garanci nejvyšší kvality ale zákazníkům dáváme jenom na média, která jsou naše, a která
jsou testována na daném konkrétním zařízení. Navíc, používaním originálních médií Vám
často odpadne i čas na přípravu. Dám jeden
hezký příklad – pokud má zákazník požadavek
na tisk na matnou křídu v 250g a bude tisknout na papír Colotech Silk Coated, nastaví si
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pouze v nastavení tiskárny, že tiskne na tento
papír a měl by dosáhnout optimální tiskové
kvality. Pokud bude používat jiné médium,
musí si často se strojem „trochu pohrát“. Papíry řady Colotech+ totiž slouží v USA k testování tiskové kvality našich strojů a tudíž
veškerá „defaultní“ nastavení vycházejí z této
kvality. Zaručit kvalitu výtisku umíme také právě u speciálních médií, která nabízíme. Zákazníci nám v tomto věří a my věříme, že se jim
to vyplácí. Umíme zkrátka fundovaně poradit
a zkombinovat to pravé médium pro danou
tiskovinu tak, aby výsledek dosáhl nejvyšší
možné tiskové kvality.
Jaké trendy se dají v současné době vypozorovat?
Ke třem obecně platným trendům současnosti
- plastům, obalům a samolepkám - bych přidal
ještě dva. Barvy a formát. Výrobci tiskových
strojů se nyní předhánějí, kdo jakou barvu
do svého zařízení přidá. Xerox začal čirou, přidal zlatou a stříbrnou, stroj iGen 150 si nyní
můžete koupit s oranžovou, modrou a myslím,
že zelenou. Jeden z našich konkurentů nabízí
fluorescentní barvu, někteří výrobci pak mají
bílou. To je pochopitelně něco, co částečně
mění i poptávku po tiskových médiích. Zkuste
si například vytisknout nějaký zajímavý motiv
stříbrnou barvou na černý nebo sytě červený
Premium Never Tear – to je bomba. Bílý, fluorescentní, zlatý i stříbrný toner na barevných
papírech vypadají, dá-li si s tím pan grafik práci, opravdu efektně. Takže i v tomto segmentu
bych určitý posun očekával.
A co se týká formátu, tak s rozšiřováním možností strojů roste pochopitelně i tlak na dodávky papírů v těchto formátech. Jen pro zařízení
Xerox nyní musíme hledat možnosti jak do-

dávat, ke standardnímu SRA3 formátu, média
ve formátech 364x660 (iGen), 330x660 (Versant)
či 488x330 – věřte mi, že při šíři našeho portfolia
to je velmi nesnadný úkol.
Objevily se poslední dobou nějaké novinky
třeba v zahraničí?
Pokud bych se měl dívat po novinkách, tak určitě ve Spojených státech. Ale nemám pocit,
že by tam v tom produktovém main streamu
bylo aktuálně něco, co není v Evropě, potažmo
u nás. Přesto platí pro každý trh určitá specifika
a třeba trh v USA či Velké Británi je určitě mnohem otevřenější k používání atypických materiálů a zákazníci za ně jsou ochotni zaplatit. Pokud
opět půjdu cestou „podobenství“, tak Xerox má
ke každému svému stroji tzv. Seznam doporučených materiálů, které byly pro daný stroj otestovány. A tento seznam je v každém regionu jiný
– z mnoha důvodů. Ale v USA je v tomto seznamu 100 materiálů, ve Velké Británii 75 a u nás
dejme tomu 40. Prostě tolik, co trh ekonomicky
dovolí.
Máte nějaký konkrétní příklad?
Dal bych s dovolením dva. Jeden se týká šíře
portfolia. U nás máme jedno magnetické médium, které je maximálně univerzální. V USA
mají tři nebo čtyři média – různé tloušťky,
různá síla magnetismu – a zákazníky mají pro
všechny. U nás máme jeden magnetizér – ruční. V USA nabízejí tento a asi 3 další – strojové. Na mnohatisícové objemy. To je u nás
v našem segmentu nereálné. Druhý se pak
týká větší ochoty si zaplatit za zakázkové
a originální materiály, které jsou připraveny
pro konkrétního zákazníka s cílem maximální
efektivity média. Podobný trend je ale dobře
vidět i třeba ve Skandinávii či Holandsku –

i tam je komunikace směrem k zákazníkovi
posunuta na úplně jinou úroveň.
A jak vypadá situace Xeroxu v oblasti packagingu?
Stejně jako ostatní OEMs cítíme obrovský
potenciál a nabídka našich strojů nám určitě
umožní ho naplnit. V oblasti médií je toto pro
výrobce zařízení trošku složitější segment. Oblast obalových materiálů je stále zaměřená hodně na ofset. Rozhodně není moc výrobců, kteří
by vyráběli kartony už určené pro digitální tisk,
balené na digitální formáty a třeba otestované (a certifikované) výrobci tiskových zařízení.
Z toho důvodu i Xerox spolupracuje při dodávkách těchto materiálů spíše s velkoobchody,
které mají tyto materiály ve velkém množství
a v mnoha kvalitách právě pro své ofsetové
zákazníky. Naše role v tomto segmentu je především dát zákazníkovi technickou podporu,
vysvětlit mu výhody a nevýhody každého materiálu a mít na skladě to, co potřebuje.
Jak byste závěrem shrnul situaci na trhu
v digitálním tisku a tiskových materiálů
na trhu?
Stále platí několik zásadní věcí. Ofsetový tisk
v objemu dominuje, ale digitál si ukrajuje čím
dál tím více. Ale v té části, kterou si digitál
ukrojil, tvoří stále drtivou většinu tisk standardních merkantilních produktů na běžné
papíry – lesklá, matná křída, hlazené digitální
papíry. Nicméně i ta druhá část, oblast specialit, začíná být natolik významná, že se do ní
začínají aktivně zapojovat prakticky všichni
významní hráči na trhu. Pokud někde čekat
v oblasti médií pro digitální tisk růst, pak právě zde – v plastech, obalových materiálech či
samolepkách.

POPAI NEWS
Soutěž POPAI AWARDS 2016
představí nejlepší realizace
v prodejních místech
Soutěž POPAI AWARDS, kterou každoročně
pořádá asociace POPAI CE, je mezinárodně
uznávanou událostí v oboru marketingové
komunikace pro tvůrce i zadavatele realizací
v místech prodeje. Soutěžní expozice je jedinečnou příležitostí, kdy se zástupci odborné
veřejnosti mohou seznámit s novými způsoby
a formami komunikace se zákazníky v hlavních segmentech trhu a získat přehled o nejvýraznějších trendech na trhu in-store komunikace. Letošní ročník soutěže proběhne
24. 11. 2016 v Konferenčním centru hotelu
GRANDIOR (dříve U Hájků), Na Poříčí 42, Praha 1. Do soutěže budou zařazeny POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D),
prostředky pro vybavení obchodů, nástroje
světelné komunikace, inovativní a ekologicky
šetrná in-store řešení, integrované in-store
kampaně a další. Součástí soutěže budou rovněž nové digitální projekty v prodejních mís-
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tech, interaktivní komunikační prostředky apod.
Soutěž je součástí tradiční mezinárodní
akce POPAI DAY, jejíž celodenní program zahrnuje kromě soutěže také konferenci POPAI
FÓRUM 2016 o současných výzvách a potenciálu místa prodeje a gala večer, na kterém budou vyhlášeny vítězné projekty soutěží POPAI
AWARDS 2016 a POPAI STUDENT AWARD
2016. Akce probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR. Celkem ji navštíví
více jak 500 zástupců odborné veřejnosti. (top
a střední management výrobců značkových výrobků, maloobchodu, výrobců POP prostředků,
reklamních agentur, médií atd.).
Více informací o soutěži zde http://www.popai.
cz/popai-awards-2016 .

| 3 |

POPAI CE má nové členy
Novými členy středoevropské pobočky POPAI
se staly společnosti L‘Oréal ČR a CHEP CZ.
L‘Oréal ČR s.r.o je českou pobočkou světového lídra v oblasti vývoje, výroby a distribuce
kosmetických výrobků.
CHEP CZ s.r.o. je součástí přední nadnárodní
společnosti ve sféře pronájmu palet a kontejnerů, které jsou využívány pro distribuci
zboží do obchodů. Kromě standardních palet
se společnost CHEP zaměřuje na dodávky
půl a čtvrtpalet pro merchandisingová řešení
v místech prodeje.
Asociace POPAI CE sdružuje v současnosti 83
členů, ke kterým patří přední společnosti působící v různých sférách oboru komunikace
v prodejních místech.

09/2016
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Kolik stojí designér?
Pokud vás zajímá, kolik doopravdy stojí služba
interiérového designéra, můžete se to dozvědět
na přednášce, která... Celý článek zde

HSW Signall vás zve na FachPack
2016
V Norimberku se v termínu 27.–29. září uskuteční
oborový veletrh obalového průmyslu. Můžete zde
vidět digitální produkci... Celý článek zde

Co si dáte na zeď v roce 2017?
Že jste o tom do této chvíle vůbec nepřemýšleli?
Tak teď už se té otázky nebudete moct zbavit.
Nabízejí se třeba hodiny s kukačkou, která umí
lidskou řeč a během... Celý článek zde

Neonový trubadůr Palladia zase
svítí
Téměř 10 let shlížel z hodinové věže Palladia
neonový okřídlený trubadůr. Společnost REX
dostala z obchodního... Celý článek zde

Originální Metaxa party
Společnost Dago společně s Rémy Cointreau
přišli s nápadem, jak originálně ozvláštnit letní
party. Zákazníkům v... Celý článek zde

Blíži sa seminár Bill 12
12 ročník Medzinárodného seminára sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 12 sa uskutoční
07. - 08. októbra... Celý článek zde

Co je nového na retailblog.cz?
Na blogu Petra Šimka zase najdete nové postřehy. Redakci zaujal nejvíce příspěvek Lulu
Lemon Toronto NBA... Celý článek zde

Nový shop-in-shop Starobrno
od MORIS design
Pro značku Starobrno ve společnosti MORIS
design navrhli a postavili shop-in-shop v konkrétním hypermarketu. Úkolem bylo zcela nový
koncept zviditelnění... Celý článek zde

Rex pracuje pro Exx
„Na konci roku 2015 jsme byli osloveni společností Exx, zda bychom uměli v rámci jejich designových úprav... Celý článek zde

TAPETOMANIE – seminář
a školení nejen o tapetování
Asociace výrobců signmakingu (AVS) připravila 7. 10. 2016 seminář pro interiérový design.
Přijďte načerpat... Celý článek zde

Vyšlo nové číslo HSW infa
Zde máte k dispozici elektronickou verzi časopisu o velkoplošném digitálním tisku a signmakingu HSW info... Celý článek zde

Proměna prodejny digitálním
tiskem
Video společnosti HP ukazuje, jak lze oživit
a modernizovat obchodní prostory. Španělská
návrhářka Mercedes... Celý článek zde
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Nová řada TrueVIS SG – skutečná kvalita a hodnota
Začátkem září rozšířil flotilu tiskáren Roland
nový model TrueVIS SG-540 (1371 mm) a SG300 (762 mm). Navržením této řady uvedla
firma Roland DG na trh svoji vyhlášenou kvalitu a spolehlivost tisku v kombinaci s funkcí řezu, a to za výjimečnou cenu. Přijďte se
přesvědčit do Bitconu a otestujte náš nový
demo stroj SG-540!
TrueVIS SG obsahuje uživatelsky přívětivé nové
funkce pro optimalizaci produkce velkoformátového tisku. Ať začínáte nebo již dlouhodobě
působíte v oblasti tisku, řada TrueVIS Vás může
posunout na požadovanou pozici na trhu.

Přehled funkcí
•• Velkoformátová tiskárna s integrovaným
řezem ve velikosti modelů 54 „(1371 mm)
a 30“ (762 mm).
•• Nový GREENGUARD Gold certifikát TrueVIS
INK přichází s 500ml sáčky opakovaně použitelných kazet
•• Dvě nové tiskové hlavy Roland DG FlexFire,
vystřelující přesné kapičky s maximální rychlostí, kvalitou a účinností.
•• Nový Bluetooth Roland DG Mobile Panel
umožňuje ovládání provozu přes smartphone
nebo tablet.
•• Nová konstrukce řezací hlavy zvyšuje hodnotu přítlaku a škálu médií.
•• Barevné složení CMYK.
•• Nový software VersaWorks Dual RIP pro lepší
zpracování souborů v jednoduchém a přesto
pokročilém rozhraní.
•• Volitelně dodávané navíjecí zařízení pro
dlouhé náviny

Až o 60% rychleji *
Nejnovější generace FlexFire tiskových hlav
poskytuje větší plochu tisku na jeden průchod
s výjimečnou kvalitou. Řada SG má nový systém ekologického zásobování inkoustem, kdy
měníte pouze 500ml inkoustové sáčky, které
přesně pasují do plastových krabiček obalů,
čímž přispíváte ke snižování odpadu.
* V závislosti na režimu tisku a to až o 60% rychleji než předchozí řada VersaCAMM SP-i
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Správná investice

Ohromující kvalita výstupu
Nové FlexFire tiskové hlavy v kombinaci s TrueVIS inkoustem dodají Vašim tiskům úžasně živé
barvy ostré jako břitva.
FlexFire tiskové hlavy vystřelují přesné kapičky
ve 3 velikostech a nabízejí široký tiskový pás
v perfektní kvalitě.
TrueVIS inkousty jsou k dispozici v 500ml sáčcích v barvách CMYK pro sérii SG. Jedná se
o další vývoj eko-solventní inkoustové technologie, splňující požadavky zákazníků pro široký barevný gamut a přísné ekologické normy.
Inkoust dosáhl GREENGUARD certifikaci Gold
za kvalitu vnitřního ovzduší, aby se zajistilo, že
je výrobek přijatelný i pro použití v prostředích,
jako jsou školy a nemocnice.

S působivým poměrem cena / výkon a integrovaným řezem dává TrueVIS SG Serie obchodní
smysl jako investice správným směrem. S tímto kombinovaným strojem ušetříte za prostor
i nákup samostatného řezacího plotru. Rychlé
a snadné nastavení a intuitivní ovládání stroje
přináší návratnost investic od prvního dne.

Robustní konstrukce pro stabilitu
a výkon
Tuhá a pevná konstrukce SG minimalizuje vibrace, čímž optimalizuje přesnost tisku a řezání.
Vylepšení motorů a pohonů napomáhá trvalé
kvalitě pro kontinuální výrobu. Nově navržená přítlačná kolečka zajišťují přesnější vedení
médií. Jako volitelné příslušenství pro zvýšení
výkonnosti lze dodat navíjecí zařízení a externí
sušící jednotku.

Optimalizujte své produkce s RIP
programem VersaWorks Dual
Intuitivní technologie pro snadné
používání
S Roland DG mobilním panelem můžete spravovat vybrané funkce své tiskárny se smartphonem nebo tabletem při připojení přes Bluetooth. **
** Tablet / chytrý telefon není součástí balení
tiskárny.
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Výkonný a intuitivní software VersaWorks Dual
RIP je již zahrnut v ceně SG. VersaWorks Dual
používá nejnovější přepočet PDF a PostScript
souborů. Obsahuje také užitečné funkce, jako je
spojení zakázek, panelování, variabilní tisk dat,
prediktivní kalkulačku inkoustu, vestavěný Pantone vzorník, Roland paletu přímých barev ad.
Pavel Osten – Product manager, Bitcon
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TÉMA: MODRÁ BARVA

Říká se, že modrá je dobrá. K tomu bych ráda
dodala, že jak, kde a na co přesně. Ale to platí o jakékoli barvě. Pojďme se tedy na tuto
základní a velmi oblíbenou barvu podívat pod
lupou ...

Modrá je barva ze všech
nejstudenější a také nejhlubší
Působí osvěživě a chladivě, klidně a elegantně
a je příjemným kontrastem ke všemu rozpalujícímu, vnucujícímu se, nápadnému a hlasitému.
Poskytuje uvolnění, duševní soustředění, silné
interní prožitky a spokojenost. Evokuje představu širokého moře, tajemných hlubin, nekonečna a průzračného nebe. Dokáže snížit počet srdečních tepů, svalové napětí, dechovou
činnost a stres. V některých odstínech je také
dobrá proti nespavosti. Působí desinfekčně, tiší
bolest a odpuzuje hmyz. (Skvělá volba na čisticí přípravky, hygienické prostředky a některé
typy léků). Vyzařuje vážnost, vnitřní klid, volnost,
ticho a zdrženlivost. Také touhu, odevzdanost,
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víru a idealistické, zasněné a důvěřivé myšlení.
Je však i znakem moudrosti a přemýšlivosti,
proto ji rádi používají bankéři a businessmani. Modrá podporuje vyváženost a umírněnost
a stává se tak cennou pomocí pro stresované
a neklidné lidi.

Modrá kuchyň pomáhá hubnout
Symbolizuje svěžest a harmonii, a to hlavně
ve světlých a jemných odstínech. Z psychologického hlediska je barvou introvertů. V prostoru zdánlivě ustupuje, prolamuje pocit uzavření,
rozšiřuje obzory. To však neplatí o tmavé modré,
která má opačné účinky. Vedle bílé působí silněji,
ale také věcně a chladně. Modrá se žlutou (která
leží v barevném kruhu naproti) a také s plochami
přírodního dřeva v sobě skrývá pohyb a aktivitu, cosi povzbuzujícího a oživujícího. Tato barva
oproti červené a oranžové drží spolu se zelenou
apetit na uzdě, proto se do kuchyní nedoporučuje. Hodí se tam jedině v případě, že hledíte
na štíhlou linii a máte problém s nadváhou.
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Které barvy kombinovat?
Jako doplňková barva k modré je nejlepší
oranžová, červená nebo žlutá, která pokoj oživí a proteplí. Modrá je ideální do interiérů, kde
potřebujeme vyvolat pocit čistoty a uklidnit. Používá se na rozšíření prostoru (světlá modrá), ale
neměla by být v interiéru dominantní. Nejlepší
je tuto barvu zvolit na doplňky - jak v jednom
odstínu, tak i pomocí metody tón v tónu.
Modrá se nejvíce hodí do ložnic, popřípadě
do některých typů pracoven a kanceláří. Používá se tam, kde chceme místnost ochladit, například pokud je pokoj směrován na jih a západ
nebo v posledním patře panelákového domu.
V našich končinách však není tak oblíbená, jako
v jižních státech, kde potřeba pocitové ochlazení prostoru je mnohem častější. Do pokojů pro
děti je vhodná po jejich dvanáctém roce, kdy
se dítěti vyvíjí více abstraktní myšlení. Tmavá
modrá se nedoporučuje pro malé děti vůbec,
protože je může deprimovat. Modrá na podlahu
není nejlepší volbou téměř nikam, protože vzbu-
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zuje pocit nejistoty a představu chůze po vodě.
Potlačuje chuť k delšímu pobytu, avšak působí
velkorysým dojmem.
Tato barva se spojuje nejen s obory jako obchod, bankovnictví, pojišťovnictví, ale také politika, doprava, IT a automobilový průmysl, proto
vyvolá spíše sterilní pocit z interiéru než cokoli
útulného.

Nejoblíbenější barva
Když se zeptáte lidí na celém světě, jaká je jejich nejoblíbenější barva, zjistíte, že modrá jasně
vede a u mužů to platí dvojnásob (42% uvádí
tuto barvu jako nejoblíbenější). Možná je to způsobeno našimi kořeny. Když naši předci viděli
jasně modrou oblohu, bylo to dobré znamení.

Opatrně u potravin
U potravin, jak už bylo zmíněno u kuchyní, se
s ní musí zacházet velmi opatrně. Protože jestli
něco opravdu nechceme, tak aby prodeje šly
směrem dolů díky špatně zvolenému obalu.
Modrá je také komunikace - jen si letmo přehrajte loga skypu, facebooku nebo instagramu?
A navíc - modrá je základní barva (spolu s červenou a žlutou). Tato trojice nebo různé kombinace těchto primárních barev evokují často
i něco základního - levného. To je také důvod,
proč ji často používají na svá loga různé řetězce.
Než tedy barevně obměníte svůj soukromý interiér, interiér svého obchodu, restaurace nebo
loga, pečlivě se nad tím zamyslete, co chcete
touto barvu sdělit a získat.

Modrá není jen jedna:
Ultramarín
Tmavá a střední modř působí pevněji, uzavřeněji, kompaktněji, často dokonce až tvrdě. Je
introvertní a podporuje poznání a inspiraci.
Šmolková
Světle modrá naopak podporuje komunikaci.
Vzbuzuje pocity dálek, ticha, odhmotněnosti,
ve velké ploše působí chladně a je třeba ji vyvážit teplejšími barvami a dřevem.
Indigo
Tato modrá je tmavá s nádechem až do fialova.
Je složená ze směsi ostatních barev a zaujímá
mezi sedmi spektrálními barvami zcela zvláštní
pozici. Má velký význam pro meditaci a pro rozšíření vědomí. Uklidňuje, je vážná a distancovaná. Podporuje intuici a mimosmyslové vnímání.
Navíc je tato modrofialová dobrou volbou pro
slavnostní a mimořádné aranžmá.
Ing. Iva Bastlová DiS.
atelier Loxo
Převzato z
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Přihlaste svoje
koncepty do světové
soutěže EuroShop
RetailDesign Award
2017!

obchodů vybírá každoročně mezi mnoha kandidáty tři nejlepší koncepty. Kritérii výběru jsou
povedený design, konzistentní koncept obchodu s jasným poselstvím oslovujícím cílovou skupinu a také jednoznačně rozpoznatelnou korporátní identitou. Neboť pouze při splnění všech
těchto aspektů oslovuje idea prodejny zákazníky. Mezi vybranými do užšího kola výběru byly
v minulých letech české koncepty – brněnská
Galerie Miele, POTTEN &PANNEN - STANĚK
COOKING CINEMA, showroom společnosti Lasvit, Chrám čaje Dilmah a koncept české kosmetické značky MANUFAKTURA – Vaše domácí lázně. I vy máte možnost přihlásit do soutěže
EuroShop RetailDesign Award 2017 svůj nový
koncept prodejny do 1.října 2016. Více informací vám sdělí na redakce@pribehyznacek.cz.
Časopis Brands&Stories věří, že účast českých
konceptů v mezinárodním klání přispěje k povědomí, že i v oboru shop konceptů má náš design
světu co říci. Proto bude velmi potěšen vašimi
přihláškami do této soutěže!

Časopis Brands&Stories má tu čest nominovat české a slovenské nové koncepty obchodů do soutěže o nejlepší prodejní koncept
světa – EuroShop RetailDesign Award

Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje každoročně německý EHI Retail Institute
ve spolupráci s National Retail Federation USA
jako soutěž o nejlepší koncepty světa. Šéfredaktorka časopisu Brands&Stories – Blanka
Bukovská - byla přizvána mezi dvacet expertů,
zástupců jednotlivých zemí, kteří se soutěže
účastní. Udílení cen letošního ročníku se bude
konat v rámci mezinárodního veletrhu EuroShop
2017. Mezinárodní porota expertů na vybavení

SERIÁL REKLAMACE

Reklamace PVC desek – teplota skelného přechodu

Na předchozí díl „Když milimetry znamenají
centimetry“ naší reklamační rubriky navážeme jedním ze starších článků na toto téma.
Týká se kroucení PVC pěněných plastových
desek všech typů (známých pod značkami
Forex, Komatex, různé PVC Foam atp.). Kromě vysoké tepelné roztažnosti těchto desek,
která má značný vliv na jejich zkroucení (více
viz předcházející díl), je u PVC materiálů dalším kritickým parametrem ovlivňujícím jejich
chování tzv. teplota skelného přechodu.

ve svůj prospěch. Napovědět může vysvětlení,
že jde o teplotu, při níž PVC ztrácí své mechanické vlastnosti, dostává se do tzv. kaučukovitého stavu. Už tušíte, kdy překročení teploty
skelného přechodu rádi využíváme? Ano, je to
při nahřívání samolepicích PVC fólií u tvarových
polepů, nejčastěji u aut. Pokud totiž při lepení
nahřejeme fólii tak, že překročíme teplotu skelného přechodu, fólie se mnohem snáz tvaruje,
a co je ještě důležitější, díky částečné ztrátě
svých mechanických vlastností nemá snahu
vrátit se po nalepení a vychladnutí do původní
(rovné) podoby ani když je značně protažená
(například na nárazníku či v hlubokém prolisu).
Tato vlastnost, která je při lepení fólií velmi víta-

Teplota skelného přechodu je možná pro mnohé signmakery neznámým pojmem, přesto její
nízkou hodnotu u PVC dnes a denně využívají
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ná, je však u PVC desek nepříjemným faktorem,
jenž ještě zhoršuje negativní vliv již tak vysoké
tepelné roztažnosti. Jakmile je totiž deska (například pokud je vystavena slunci) zahřáta už
na teploty okolo 70 °C, nejen že se deformuje
vlivem roztažnosti, ale takto vzniklá deformace
je trvalá. Potom stejně jako samolepicí fólie ani
deska nejeví po ochlazení snahu vrátit se do původní polohy. Jednoduše zůstane zkroucená.
Pokud se toto výrazné zahřátí desky opakuje
častěji, jednotlivé deformity se sčítají a mohou
vyústit až v podivně zkroucené tvary, které dokážou nepříjemně překvapit. Více již v článku
v časopise HSW info 3/2010.
Více informací ZDE
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Agfa Anapurna H3200i LED
Hlavními exponáty stánku společnosti Agfa
v Los Angeles byly také flatbed Anapurna
FB2540i LED a rolová... Celý článek zde

Neschen, tabule a křída
Křída a klasická černá tabule zůstanou ještě
dlouho nejsnazší cestou ke sdělení vzkazu či
myšlenky. K oblíbené... Celý článek zde

Podpořme český signmaking
v mezinárodní soutěži
Do soutěže MACtac Awards přihlásila společnost Grapo projekt Realizace původní výmalby
místnosti na zámku... Celý článek zde

Fujifilm Acuity Select HS30
Dvojnásobně vyšší rychlost ve srovnání s předchozím modelem Select 20 určitě přivítají fanoušci tohoto... Celý článek zde

UV lampy u Diprinteru

Na tapetě tapety

Diprinter CZ exkluzivní dealer Nazdar produktů
přidal do svého portfolia UV lampy pro všechny
typy tiskových strojů... Celý článek zde

Dvouletá záruka na Mimaki
TS300P-1800
Sublimační tiskárna s pracovní šířkou 1,8 metru
Mimaki TS300P-1800 byla představena na veletrhu FESPA 2015... Celý článek zde

Znovu oživenému zájmu o fototapety vychází
vstříc výrobce Stihl ( www.stihl.de ) s digitálně
potisknutelnými... Celý článek zde

Mimaki premiéra v Paříži
Na právě skončeném Viscom Paris ( 6. – 8. září
2016) představila Mimaki poslední generaci UV
flatbedů UJF-3042... Celý článek zde
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Knihovna dopravních prostředků
Polepy osobních a nákladních aut, dodávek, autobusů, tramvají, ale i vlaků, letadel a nebo lodí
mohou být značně... Celý článek zde
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Axom nabízí nové typy desek Perspex pro světelné aplikace

Prismex, uvedený na trh v roce 1991, byl první deskou speciálně vyvinutou pro nasvícení
hranou. O 10 let později byla nabídka výrobcem doplněna o Perspex S-Lux.
Nyní Lucite International přichází také s deskami Perspex G-Lux a Perspex Edge. Nové typy
reagují na vývoj světelné techniky posledních
let a jsou optimalizovány zejména pro nasvícení LED diodami. Pro rozptyl světla při nasvícení
pomocí LED, a to hranou či zezadu, jsou určeny desky Spectrum LED. Ty jsou nyní doplněny
o satinovaný typ Perspex Diffuse. Novinkou je
též Perspex Reflect, který lze použít jako reflexní
zadní stěnu jednostranného světelného panelu.
A jak se liší novinky od dříve existujících typů?
Zatímco S-Lux se standardní tloušťkou 8
a 10 mm je určen pro větší světelné boxy a má
matný povrch, G-Lux s lesklým povrchem lze

použít i pro menší panely a vyrábí se standardně již od tloušťky 4 mm. Navíc je optimalizován
zejména pro LED nasvícení. Perspex Edge je
určen zejména pro relativně malé světelné rámy
a panely. Standardně se vyrábí ve 2 základních
typech. První je optimalizován pro šířku panelů
okolo 300 mm a druhý pro šířku 600 mm. V nabídce jsou tloušťky 4, 5 a 6 mm.
Opálový Perspex Diffuse má na rozdíl od desek
Spectrum LED matný povrch, který umožňuje
ještě dokonalejší rozptyl při nasvícení hranou.
Tyto desky se vyrábí v tloušťce 2,5 mm.
Výše uváděné desky tvoří kolekci, kterou výrobce nazval Perspex Illumination. Axom jako
oficiální distributor desek Perspex pro ČR
však nabízí celou řadu dalších desek určených
pro nasvícení. Mezi speciální typy pro světelné efekty však lze zařadit také skupinu desek

s názvem Secret Sign, z nich je nejznámější typ
Black&White, která je tmavá za denního světla
a světlá při prosvícení v noci. Existují však i jiné
barevné kombinace – Black&Red, Black&Green
a Black&Blue. Další specialitou jsou desky Perspex Fluo ve fluorescentních barvách a s jasně zářící hranou po nasvícení. Tento efekt lze
umocnit použitím UV lampy. Pro výrobu 3D písmen s integrovanými LED osvětlením je určen
opálový blok Perspex 1T77. LED diody jsou přitom skryty ve vyfrézovaných drážkách v zadní
stěně či po obvodu. Na všechny uvedené typy
dává výrobce záruku 10 let. Více informací lze
získat od specialistů firmy Axom Kladno s.r.o. www. axom.cz

11. 11. 2016
9.00–17.00 hodin
10. ročník prezentační a konferenční akce o současných
výzvách, potenciálu a budoucnosti vizuální komunikace
Zajímá vás jaké nové kreativní řešení nabídnout svým zákazníkům?
Jaká jsou současná kritéria a právní aspekty platné při výrobě reklamy?
Nabídneme vám řešení a představíme úspěšné koncepty.

FAIT GALLERY, Ve Vaňkovce 2
602 00 Brno
www.signinvention.com

Odborný veletrh eventových služeb EVENT DAY BRNO
představí nejnovější možnosti v oblasti
zážitkového marketingu

11. 11. 2016
FAIT GALLERY
www.eventdaybrno.cz

www.reklama-fair.cz
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JetPress 720S dokazuje úspěšný nástup digitálního tisku

Srovnání tiskového bodu (magenta 20%) - vlevo ofset 175 lpi,
vpravo stochastický rastr JetPress 720

JetPress 720S v reálném provozu

Seznamte se – JetPress 720S je i nadále jediným reálně komerčně dostupným strojem
v nové kategorii digitálních tiskových strojů,
které spojují svět ofsetu s výjimečnou tiskovou kvalitou špičkového digitálního tisku.
Poprvé byl JetPress 720 představen na Drupě 2008 v podobě technologického konceptu,
a šlo tehdy o revoluci, která zásadně předběhla
všechny ostatní konkurenty na trhu. Dnes stroj
existuje ve třetí generaci, a má za sebou více
než sto instalací po celém světě. Technicky stroj
těží z vlajkových technologií společnosti Fujifilm. Je osazen tiskovými hlavami Samba, které
poskytují vysoce stabilní a rychlý tisk. Speciálně
vyvinuté pigmentové inkousty na vodní bázi VIVIDIA nabízejí velmi široký gamut a jsou schopny formovat mikroskopické, prostým okem
nerozeznatelné tiskové body. To, ve spojení se
speciálním stochastickým rastrováním, propůjčuje JetPressu tiskovou kvalitu, která je ofsetem
nedosažitelná. Stroj je schopen potisknout většinu běžných papírů, jak je známe z ofsetových
tiskáren, v nejnovější verzi přibyla i možnost
tisknout na skládačkové kartony a na strukturované materiály. Po náročném testování stroj
získal mimo jiné certifikace FOGRA, Toy Safety
a GRACol.
JetPress 720S obsahuje zcela nový, unikátní
systém pro zpracování a tisk variabilních dat,
který umožňuje plnou personalizaci výtisků
i když stroj tiskne jednostranně. Na každý jeden
tiskový arch je v netisknoucí oblasti vytištěn čárový kód. Po obrácení stohu archů stroj přečte
čárový kód a vytiskne správná tisková data pro
konkrétní arch, dokonce i kdyby byly archy zamíchané. Díky vysoce výkonným serverům to
zvládá za neuvěřitelné 1,3 vteřiny – jinými slovy,
personalizovaný tisk je možný při plné tiskové
rychlosti 2700 archů B2 za hodinu s doplněním
dat druhé strany v reálném čase.
Stroj si pořizují ofsetové tiskárny i tiskárny, které se zaměřují na specifické produkty z oblasti
propagačního tisku, merkantilu nebo i malonákladové obalové výroby. Všem bez rozdílu přináší náskok před konkurencí v segmentu malo-

www.reklama-fair.cz

nákladových zakázek a rozšiřuje portfolio jejich
služeb o nové atraktivní produkty. Pro příklady
a inspiraci není nutné chodit na druhý konec
světa, instalace rychle přibývají i v sousedních
zemích.
Svůj první JetPress 720S si pořizuje vedoucí evropská firma zaměřená zejména na tisk fotografií a fotoknih, CEWE Stiftung & Co. KGaA., která
je i u nás dobře známá, ať už pod mateřskou
značkou, nebo jako Fotolab. Hlavním motivem
bylo posílit digitalizaci firmy, a hlavním důvodem byla vysoká kvalita tisku stroje. Dokonce
dva stroje najednou kupuje společnost posterXXL, inovativní firma, založená před jedenácti lety aby zaplnila mezeru na trhu v poptávce
po personalizovaných plakátech na míru, dodávající mimo jiné do Německa, Rakouska, Francie a dalších zemí. Zde byly hlavními důvody
vysoká pružnost a rychlost tisku i v kusových
nákladech a zejména vysoká kvalita tisku – doposud firma používá velkoformátový tisk, ale ten
je pro potřeby firmy - pokud mají být nastaveny
tiskové módy ve vysoké kvalitě – pomalý; tento
problém JetPress 720S nezná.
Svůj druhý stroj si pořizuje německá komerční tiskárna Straub Druck + Medien AG. První
JetPress 720S z roku 2014 se osvědčil, a společnost díky němu zaznamenala vysoký nárůst
zadávané digitální produkce; její podíl vzrostl až
na 65% celé produkce firmy. Pilířem produkce
jsou časopisy a kalendáře, kde se vysoká kvalita
tisku, převyšující běžný ofset, výborně uplatní.
Jako poslední příklad jsme si nechali belgický
start-up, založený dokonce výhradně na unikátních výhodách stroje JetPress 720S. Firma

Packaging for Professionals (P4P) byla založena
na jaře 2015 malým týmem s dlouholetou zkušeností v obalářském průmyslu. Idea je jednoduchá – dodávat malé série vysoce kvalitních
obalů, ať už půjde o vzorkování pro designéry
a výrobce, nebo o malé exkluzivní série obalů
pro prémiové produkty. Zde se naplno projeví
všechny výhody stroje, nejen špičková a absolutně stabilní kvalita tisku, ale i vysoká produktivita a minimální ztráty času i materiálu i při tisku
jen kusových sérií.
Více informací o stroji JetPress 720S najdete
na následujících adresách:
http://www.powerofinkjet.com/products/jetpress-720/
https://www.fujifilm.eu/cz/produkty/graficke-systemy/commercial-digital-printing/p/jet-press-720-s
Názornou prezentaci stroje přináší video:
https://youtu.be/Ksm4qcQgngM

Hlavní technické parametry stroje
JetPress 720S
tiskové hlavy FUJIFILM Dimatix SAMBA
inkousty na vodní bázi se širokým gamutem VIVIDIA - CMYK
rozlišení 1200x1200 dpi ve 4 úrovních šedi
speciální stochastický rastr s okem neviditelnými drobnými tiskovými body
tiskový výkon až 2700 archů B2 za hodinu
tisk variabilních dat (personalizace) s online
kontrolou čárového kódu
rozměr archu 545 x 394 mm až 750 x 532 mm
tisk na běžné potahované papíry lesk/mat/silk
nebo nepotahované materiály, strukturované
materiály
tloušťka papíru 0.105 až 0.34 mm, 127 g/m2 až
300 g/m2, v garantované kvalitě, obalářská verze do cca 650 g/m2
workflow XMF v5.5, jiná workflow lze přes XMF
Processor

Celkový pohled na stroj
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Polygrafické múzeum Gutenberg

Prvé polygrafické múzeum na Slovensku
nájdete v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej ulici č. 190
v Bratislave. Otvorené bolo začiatkom marca
2013 a je to jedna z aktivít školy, ktorá má
predovšetkým žiakom základných a stredných škôl predstaviť polygrafiu a jej vývoj.
Múzeum pomáha v poznávaní polygrafickej histórie, ktorá do návštevníka vdýchne kúsok spomienok a nových poznatkov. Prostredníctvom
vystavených historických strojov a zariadení
má návštevník možnosť zoznámiť sa s vývojom
hlavných tlačiarenských technológii a sledovať
ich vývoj až po súčasnosť. Originálne dobové
exponáty sú uložené v reálnej vekovej línii.

www.reklama-fair.cz

Nachádza sa tu široká škála historických tlačiarenských strojov – od najstaršieho ručného
príklopového stroja, tastera, monotypovej lejačky, sádzacieho stroja Linotype až po novú éru
– fotosadzbu.

Vývoj počítačov
Osobitý priestor je venovaný vývoju počítačov
používaných pri sadzbe textov. V časovej línii tu
nájdete počítače neobvyklých tvarov, skenery
aj notebooky. Nechýbajú ani rozličné litografické kamene, štočky, sádzadlo, šičky, knihárske
zariadenie, ukážky rozmanitých typov písiem,
rôznych pomôcok pre tlač a výrobu kníh. Exponáty dopĺňa textovo-ilustračná časť o vývoji
kníhtlače, ilustrácií či typov písma.

| 13 |

V múzeu poznáte:
– počiatky grafiky na Slovensku
– počiatky grafiky vo svete
– vývoj zariadení na grafickú úpravu
– sádzacie stroje
– históriu našej školy
– dobové polygrafické výrobky
– a veľa iného

Ako môžete múzeum navštíviť?
Pred návštevou múzea sa treba nahlásiť na
sekretariáte školy (02/4488 4429, 4920 2921).
Otvorené je v pracovné dni od 8.00–13.00
(Račianska 190, 835 26 Bratislava).
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SIGN INVENT!ON
OFICIÁLNÍ PARTNER
MEAN WELL
CERTIFIKOVANÉ
NAPĚŤOVÉ
A PROUDOVÉ ZDROJE
www.facebook.com/dencoplighting

Fórum Polygrafů II
Společnost tisku a Svaz polygrafických podnikatelů chce v letošním roce navázat na úspěšné
Fórum polygrafů I... Celý článek zde

AKCE NA VYBRANÉ DRUHY
PLEXISKEL CRYSTAL
čiré - 3, 4, 5, 8 mm / opál - 3, 4, 5, 10 mm

Akce je platná od 1.9. - 30.9. 2016
nebo do vyprodání zásob!

www.signinvention.com
HP DesignJet slaví 25 let
V roce 1991 společnost HP uvedla na trh první
inkoustovou velkoformátovou tiskárnu HP Designjet, která nahradila perové plotry a navždy změnila způsob zpracování technické dokumentace.
Původní jednobarevný model nabídl snadnější,
rychlejší a cenově... Celý článek zde

| obchod@dencop.cz
Více na

www.dencop.cz

Viscom Frankfurt 2016 se dělí na
dvě výstavy
Při příležitosti 30. výročí veletrhu Viscom Frankfurt se organizátoři rozhodli rozdělit jej na dvě samostatné výstavy. Ve... Celý článek zde

Kiian Digital představuje
udržitelné sublimační inkousty
Na veletrhu SGIA, který se uskutečnil 14. – 16.
září 2016 v americkém Las Vegas, představila
společnost Kiian Digital novou řadu ekologických
sublimačních... Celý článek zde

4.–6. října 2016 se uskuteční
The Inkjet Conference
The Injkjet Conference (TheIJC) se uskuteční v
německém Düsseldorfu a naváže na směry, které
v květnu nastínil veletrh... Celý článek zde

Durst Alpha mění globální trh
Nové pigmentové inkousty, kterými lze snadno ve
vysoké kvalitě potisknout metráž z bavlny a jejích
směsí přináší výrazné změny na trhu. Celosvětová produkce digitálně... Celý článek zde

Ems Awards nevynechala
společnost EFI
Ani letos porota ceny „To musíte vidět“ Ems
Awards nevynechala společnost EFI. Na letošním
veletrhu Graphic Arts... Celý článek zde

Epochální premiéra v Norwich
Fotbalový stadión v anglickém Norwich se stal
premiérou LED panelu s vysokým rozlišením
značky Epoch... Celý článek zde

Nové možnosti s PopUp Magnetic
Výstavní a prezentační systém PopUp Magnetic
od společnosti Expolinc patří k ikonám mobilní
prezentace. Jeho švédský výrobce užitné vlastnosti systému ještě vylepšil a nové konstrukční
prvky udělaly z PopUp... Celý článek zde

SUMMA F-SERIES

stolový obráběcí plotr
s kompletní řadou nástrojů

tel.: 601 329 638
e-mail: techno@hsw.cz

pro více informací klikněte

LED MODULES GERMANY
Font: Swis721 BlkEx BT

zde

