NEWSLETTER

Signmaking • Polygrafie • POP/POS

www.reklama-fair.cz

06/ 2015
Vážení čtenáři, přípravy skončily, veletrh začíná,
dostává se vám do ruky poslední číslo Newsletteru před letošním
veletrhem Reklama Polygraf! A protože je tematicky zaměřeno
k veletrhu, tak v tomto vydání není mimořádně řada pravidelných
rubrik, na které jste byli zvyklí. Tak jako v loňském roce informační
funkci elektronického časopisu opět převezmou tištěné Veletržní
noviny, které vás budou po tři dny jako deník provázet děním
na PVA EXPO PRAHA. Při přípravě letošního ročníku veletrhu
Reklama Polygraf, oborové prezentace, která si za 22 let své
existence vybudovala silný brand v rámci střední Evropy, jsme
se snažili hlavně o to, aby to byl veletrh zajímavých vystavovatelů
z tuzemska i ze zahraničí. A zároveň také, aby tento ročník naznačil, jaké jsou trendy,
přinesl zajímavosti a ukázal oborové a produktové novinky, které budou atraktivní pro
návštěvníky veletrhu. Přijďte se inspirovat, prohlédnout si veletrh, navštívit odborný
program nebo se seznámit s oceněnými firmami z doprovodných soutěží Duhový paprsek,
Kalendář roku nebo Hvězda 3D reklamy. Jste srdečně zváni.
Zdeněk Sobota

Tak jsme byli v Telfordu
Londýn zalitý odpoledním sluncem. V takové
atmosféře jsme přistáli na ostrovech v rámci
putování za novou tiskovou technologií. Našimi
hosty byla dvojice jednatelů, kteří projevili zájem
nahlédnout do evropské... Celý článek zde

Unikátní řešení od Canonu
na Reklamě

Integart představí novou tiskárnu
HP Latex 370

JETI MIRA

Canon bude na svém stánku (číslo 4B8) prezentovat unikátní řešení – vůbec poprvé v České
republice představí kompletní pracoviště na výrobu digitálně tištěných médií použitím UV vytvrzovaných inkoustů... Celý článek zde

Chcete zažít něco nového a opravdu převratného? Přijďte se podívat výstavu REKLAMA POLYGRAF 2015 a navštivte stánek... Celý článek zde

Jak již bylo avizované v předešlém čísle, jsme
připraveni představit vám další letošní novinku
od Agfa Graphics... Celý článek zde

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEMS
na veletrhu Reklama Polygraf
Společnost Ondrášek je na trhu již více než 20
let a loni rozšířila portfolio o tiskárny pro plnobarevný tisk - společnost Xanté, které jsou unikátní
svými technickými schopnostmi. Tiskárny patří
mezi nejefektivnější řešení na trhu pro potisk
obálek, skládačkové... Celý článek zde

UV LED tiskárny
REKLAMA
POLYGRAF 2015
STÁNEK č. 4A 8

VJ-426UF
VJ-1626UH

http://www.c-print.cz/eshop
Na veletrhu představíme dvě
zásadní novinky na českém trhu
Letošní veletrh Reklama Polygraf se nezadržitelně blíží. Jedním z vystavovatelů bude již
tradičně i společnost Xerox. V letošním roce
návštěvníky překvapí nejen skvělou možností si
na stánku užít nějakou tu zábavu, ale také špičkovými stroji... Celý článek zde

Spandex na
Reklamě Polygraf 2015
12.-14.května 2015 | PVA EXPO Praha – Letňany

Hala 4, stánek 4B 4
Piotr Cinski – mistr světa v carwrappingu poskytuje konzultace v polepu aut.
Konzultaci si dohodněte e-mailem: jozef.holes@spandex.com
Spandex SyndiCUT, s.r.o. Pražská 238, 250 66 Zdiby, Česká republika
Tel: +420 286 006 455 | Fax: +420 286 006 400 | www.spandex.com
Spandex, s.r.o. Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 3333 5555 | Fax: +421 2 3333 5500 | www.spandex.com
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hala č. 4
stánek č. 4C30
12-14.05.2015
PRAHA

BE UNSTOPPABLE with
Extrem quality, reliable efficiency.
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Přijďte se inspirovat!
10.00–18.00 hod.

HALA č. 6
Nové materiály u Bitconu

EXPERIENCE
SEE THE

Firma Bitcon pro osvěžení a inovaci nabídky
tiskových materiálů začala spolupracovat s italským výrobcem tiskových materiálů GuanDong.
Je to logické propojení... Celý článek zde

INNOVATIONS IN
LARGE FORMAT
PRINTING
Inovace a inspirace pro Vaše podnikání
REKLAMA-POLYGRAF 2015
12.–14. KVĚTNA
STÁNEK Č. 4B8

Laminátory EMBLEM EXPERT C

FESPA DIGITAL 2015
18.–22. KVĚTNA
STÁNEK Y10, HALA 9

Znáte laminátor světové značky EMBLEM, kompletně vyráběný v České republice? Přijďte se
na něj podívat do... Celý článek zde

C BIG Reklama Polygraf DL inzerce 120x50.indd 1

29.4.2015 11:58:00

CHIPLITE pro light boxy
Zvyšování efektivity, zlepšování termoregulace
LED čipů a k tomu chytrá optika jsou hlavní směry inovace, kterými se dnes posouvají vpřed LED
moduly do světelných reklam. Plně v tomto trendu jsou i nové moduly CHIPLITE s označením
EL3 a EL4, určené pro tzv. stranové prosvícení
světelných boxů... Celý článek zde

Jeti Mira
Skutečná flatbed tiskárna Jeti Mira je velkoformátová UV tiskárna
se šesti barvami a bílou, která poskytuje výjimečnou kvalitu
a produktivitu při výkonu až 206 m2 za hodinu. Připojitelný modul
pro role umožňuje tisk na širokou paletu flexibilních materiálů.

Canon se v květnu představí
na prestižních akcích z oblasti
profesionálního tisku
Canon bude během letošního května účastníkem několika významných akcí, které jsou zaměřené na profesionální tisk a zpracování dokumentů. Zejména... Celý článek zde

www.reklama-fair.cz

| 3 |

06/2015

Efi™ H1625 LED

…“maLý VUtEk “
Vedle vysoce produkčních
tiskáren Vutek®, vyrábí firma
Efi™ velkoformátové UV
tiskárny vhodné pro provozy
se střední produkcí, řady Wide
Format (WF). Efi™ WF splňují
ty nejnáročnější požadavky na
kvalitu tisku, stabilitu produkce
a univerzální využití. Typickým
zástupcem je tiskárna Efi™
H1625 s LED vytvrzováním
inkoustu. Oficiálního uvedení
na trh se dočkala na výstavě
Fespa 2014 a první instalace
na českém trhu, ve firmě
Print Point,
www.printpoint.cz.

®

Přijďte se podívat na novinku z produktové řady firmy Efi™ WF, tiskárnu
H1625 s LED vytvrzováním UV inkoustů, která dostala do vínku příznačné
označení „malý Vutek®“.
Tiskárna Efi™ H1625 je zkonstruovaná jako hybridní model, umožňující tisk na
rolová a desková média s maximální šířkou tisku 1650 mm, do tloušťky 50,8 mm
a hmotnosti 45,4 kg.
Vytvrzování inkoustu probíhá za pomoci LED UV lamp a je konstantní.
Při opakovaných zakázkách je zaručena stejná barevnost výtisku. Při provozu
tiskárny je úspora elektrické energie až o 70 % a nedochází k uvolňování škodlivých
VOC látek. Tisk je možné realizovat na tisková média citlivá na teplo bez rizika
zvlnění a zachycení tiskové hlavy o médium. Po zapnutí je tiskárna připravena
k okamžitému provozu. Při provozu není tiskárna vystavena působení tepla,
chod je stabilní a předpokládaná životnost delší.
Tiskárna je osazena 6-ti tiskovými hlavami s proměnlivou velikostí tiskového bodu
od 6 do 42 pl a barevnou kombinací CMYK + 2× White. Maximální tiskové rozlišení
je 1200 × 600 dpi. Využívá UV inkousty 3M s širokým barevným gamutem.
Produkční rychlost tiskárny se pohybuje v rozmezí od 7,4 do 42,3 m²/hod.

Leave
a greener
footprint
with EFI™
UV inkjet
solutions.
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LED

Srdečně Vás zveme na výstavu

REkLama POLYGRaF 2015

StÁNEk
č. 4a 8

12.–14. května Letňany

POUkÁzka Na VStUPENkU
zDaRma Na www.c-print.cz
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Doprovodný program veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2015
12. 5.

13. 5.

Přednášející: Jakub Mastík, obchodní ředitel, Respiro

Vstupní hala I, Konferenční sál 1

Hala 4, stánek 4B 4 - expozice Spandex
SyndiCUT

15.00 – 16.30 hod.
• Slavnostní vyhlášení soutěže Hvězda 3D
reklamy
Soutěž o nejlepší reklamní předmět roku 2014

11.30 – 11.40 hod.
• Česká marketingová společnost slaví
25. výročí od svého vzniku.
Jitka Vysekalová
• Informace o jubilejním desátém ročníku
soutěže Marketér roku. Gustav Tomek

10.30 – 12.00 hod.
• Nové trendy využití materiálů
v architektuře a designu
Seminář Sdružení dodavatelů pro signmaking
a POPAI CE

11.40 – 12.20 hod.
• ČEŠI A REKLAMA – Jak se vyvíjejí postoje
české veřejnosti k reklamě
Účastníci panelu: Jitka Vysekalová, ČMS, Rená
ta Doležilová, ppm factum

Hala 4, stánek 4A 1 - expozice DataLine
technology

12.20 – 12.45 hod.
• Křest a představení knížky JAK BÝT
PŘESVĚDČIVÝ A NEZTRATIT SE V DAVU
Účastníci: autoři publikace: Karel Voříšek a Jit
ka Vysekalová, za nakladatelství Grada: Kateři
na Drongová, Křtít budou: prof. Gustav Tomek,
Zdeněk Sobota

Vstupní hala I, Konferenční sál 1

12.45 – 13.15 hod.
• Kouzelný svět QR kódů
Přednášející: Ing. Jan Bartoš, Smartdata s.r.o.
14.30 – 15.30 hod.
• From Shelf-Ready Packaging to RetailReady Displays – POS Design between
logistics and emotions
Přednášející: Claudia Rivinius, Marketing Direc
tor STI Group
17.00 – 18.30 hod.
• Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kalendář roku
Soutěž o nejlepší kalendář roku 2014

13.00 – 13.30 hod.
• Vyhlášení výsledků Velké grafické soutěže
Scodix
11.00 – 11.45 hod.
• Kalibrace barev / Pantone, X-Rite
Přednášející: Pavel Maňas, QUENTIN
12.00 – 12.30 hod.
• OlymPOS 2016 – Higher – Faster – Further
– How to create olympic spirit at the POS
Přednášející: Matthias Jahn, Marketing Ma
nager, STI Group
• Odborný program o trendech a novinkách
v oblasti 3D reklamy
13.00 – 13.30 hod.
• 3D reklama a současnost
Přednášející: Viera Černá, obchodní ředitelka
B2C, REDA a.s., garant: POPAI CE
13.30 – 14.00 hod.
• Účinnost reklamních předmětů
Přednášející: Pavel Černý, Asociace 3D reklamy
14.00 – 14.30 hod.
• Upcyklované reklamní předměty

17.00 – 18.00 hod.
• Slavnostní vyhlášení soutěže Duhový
paprsek
Soutěž o nejlepší signmakingovou realizaci roku
2014

14. 5.
Vstupní hala I, Konferenční sál 1
11.30 – 12.00 hod.
• POS Trends 2015 – From Insights to
Action
Přednášející: Martin Prokop, Key Account Ma
nager STI Česko

Nenechte si ujít vyhlášení
výsledků soutěží
Nemůžu vám sice nic prozradit o výsledcích
soutěží Duhový paprsek a Kalendář roku, ale
jako člen poroty vám mohu naznačit, že atmosféra byla velmi ohnivá a výsledky stojí
za to. Zatímco Duhový paprsek je především
o spolupráci signmakera a klienta, mnoho
kalendářů vzniká jako prezentační materiál tiskáren. Obliba kalendářů jako reklamního média je však překvapivě stále silná...
Celý článek zde

Kompletní nabídka UV technologií Roland DG

potisk reklamních pøedmìtù - øada LEF

kombinace tisk a øez - øada LEC

flatbed UV tiskárna - LEJ-640F

hybrid na potisk rolí i desek - LEJ-640

www.bitcon.cz
www.reklama-fair.cz
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ROZHOVOR NA TÉMA: Rozvoj produktů řady ImagePerfect™

Úspěch a vytrvalost řady ImagePerfect™
od firmy Spandex, která už je na trhu 18
let, je výsledkem úzkého dialogu s grafiky, jejichž zpětná vazba a kreativní nápady jsou pro rozvoj této značky zásadní. O rozvoji těchto produktů souběžně
s rychle se měnícím digitálním trhem hovoříme s Category Managerem Stevem
Jacquesem. Pan Steve Jacques bude
dne 12. 5. 2015 osobně přítomen na veletrhu Reklama Polygraf - expozice společnosti Spandex (Hala 4, stánek 4B4),
kde rád odpoví na vaše případné dotazy.

Kompletní nabídka UV LED
technologií Roland DG v Bitconu
Firma Bitcon, jediný autorizovaný dealer UV
tiskáren Roland DG pro Českou republiku, vám
může nabídnout... Celý článek zde

Jak se podle vás vyvíjel velkoformátový tisk
v průběhu uplynulých 18 let?
Když jsme uvedli na trh řadu ImagePerfect™,
digitální technologie se v oblasti velkoformátového tisku teprve začínala prosazovat. Zákazníci se sháněli po větší rozmanitosti výrobků,
než jaká byla tehdy k dispozici, což nás přivedlo
k vývoji vlastní produktové řady.
Ze začátku náš sortiment tvořily převážně digitálně potisknutelné bílé a průhledné vinyly.
Protože tehdy začaly přicházet na trh tiskové
jednotky schopné spolehlivě tisknout na různé
podklady, přidali jsme produkty jako potisknutelné bannery a textilie. Do poloviny prvního
desetiletí rostla poptávka po materiálech umožňujících větší kreativitu v reklamních aplikacích,
proto jsme do sortimentu zařadili produkty
ImagePerfect Signage.
Do jaké míry vaši zákazníci ovlivňují vývoj
produktů?
Hrají zásadní roli při podněcování inovací produktů; jak se vyvíjejí jejich potřeby a potřeby jejich klientů, vyvíjí se i ImagePerfect.

Nová okenní fólie u Antalisu
Perforovaná okenní fólie Symbio One Way Vision New, novinka v nabídce společnosti Antalis. Symbio One Way Vision New má certifikát
Ministerstva dopravy pro použití na dopravních
prostředcích v ČR včetně únikových východů
vozidel kategorie M2 a M3. Je určena pro ES/S/
UV/LX tiskárny... Celý článek zde

Odborníci na reklamu a vizuální komunikaci,
s kterými spolupracujeme, jsou tvořiví a vynalézaví a tlačí nás k hledání řešení, která jim
pomohou uskutečnit jejich nápady, a to jak
pokud jde o reprodukci obrazů, tak pokud
jde o účelnost instalace. Jejich zpětná vazba
a podněty jsou absolutně klíčové pro proaktivní rozvoj produktové řady a dbáme na to,
abychom s nimi zůstali v úzkém kontaktu, připraveni na průběžnou zpětnou vazbu.
Jaké trendy na trhu ovlivňují inovaci produktů dnes?
V důsledku nárůstu produktivity výstupních
zařízení začaly být pro velkoformátové tiskárny klíčové dvě věci: zlepšení manipulace pro
zajištění vysokého výkonu a optimální absorpce inkoustu, aby nedocházelo k „zaplavení“
povrchu podkladu inkoustem nebo k pomalému schnutí, což oboje připravuje tiskárnu
o drahocenný čas.
Úkolem pro výrobce exteriérových reklam je
dosáhnout větší trvanlivosti, proto jsme se
soustředili na zlepšení... Celý článek zde

Agfa Graphics představila nové
stroje na akci RED CARPET EVENT
Ve dnech 27. 4. - 30. 4. Agfa Graphics uvedla
na trh v Evropě nové modely roku 2015. Představení se uskutečnilo... Celý článek zde

Nová neočekávaně výhodná cena
u materiálu FOREX PRINT
FOREX®print je deskový materiál z pěněného
PVC speciálně navržený tak, aby splňoval požadavky v oblasti tisku. Extrémně lehké desky
vybočují z řady zejména... Celý článek zde

ARGONIC UMÍ 360°
Skutečně revoluční v prosvětlování zejména
oboustranných světelných boxů, jako například
výstrčí a citylight vitrín, se mohou ukázat nové
LED trubice typu T8, které poprvé představí firma ARGONIC na svém... Celý článek zde

KOMPONENTY
JIŽ SKLADEM
profil o síle pouhých 8 mm
formát až 1250 x 2450 mm
vysoká svítivost
nízká spotřeba
snadná montáž

STAND:

Ultratenký LED
plakátový panel

Posviť si na to na

www.plexisklo.eu

4C 2
OUTDOOR & INDOOR SOLUTIONS

www.dotcolor.eu
office@dotcolor.eu
www.reklama-fair.cz
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(PMMA, PVC, PET, PC, HPS, Alu sendviče, ... )

Tel.: 312 242 375
info@axom.cz
www.axom.cz

Oficiální distributor akrylátového skla PersPex®

NOVINKA

PRINTA na veletrhu
Reklama Polygraf
Společnost PRINTA s.r.o. vás srdečně zve
k návštěvě svého stánku na veletrhu Reklama
Polygraf (Hala 3, stánek 3B41), kde vám představí tyto produkty: TECHKON, špičkové nejrychlejší přesné spektrometry a denzitometry
pro tiskárny, studia, agentury, fotostudia a design.... Celý článek zde

Občerstvení ve stylu X-module
Pokud se chystáte navštívit výstavu Reklama Polygraf 2015, zastavte se jistě na stánku
3C32. Najdete zde kompletní představení výstavního a prezentačního... Celý článek zde

DIGITÁLNÍ ŘEZACÍ
SYSTÉMY VHF
•
•
•
•
•

Stolový modulární systém
Výměnné nástroje
Vysoká přesnost
Plast, nerez, dřevo, karton, Al, plexi, měď atd.
Vyrobeno v Německu

www.paperlinx.cz

ANTALIS s.r.o.
Zákaznické centrum
Visual Communication
tel. 233 113 222
viscom@antalis.cz
www.antalis.cz

Coala WallDesign

nová řada tapet pro dekoraci interiérů

www.reklama-fair.cz
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Jedním z nejoblíbenějších materiálů ve výrobě reklam je PMMA (polymetylmetakrylát) známý pod
názvem plexisklo. V základní formě jde o čirý materiál, který má lepší transparentnost než sklo a je
netečný vůči UV záření.
Z technologického hlediska se podle způsobu výroby desky dělí na extrudované (vytlačované), lité
a popřípadě kontinuálně lité. Ty potom mají rozdílné některé technické parametry, které je nutné zohlednit při dalším zpracování. Jde například o jiné
optimální teploty při tepelném tvarování, rozdílnou
požární odolnost a velikost materiálového pnutí
či rozdílné tloušťkové tolerance. Výroba extrudovaných desek je levnější, ale vyplatí se pouze při
velkých objemech. Proto jsou v extrudované verzi
standardně vyráběny zejména desky v základních
provedeních - čirém a mléčném (opálovém). Naopak barvy a speciality jsou na trhu dostupnější
v litém provedení. Technologie extruze má také
výraznější limity ohledně maximální tloušťky. Proto
se silné desky a bloky vyrábějí jen v lité variantě.
PMMA desky mají v základním provedení hladký
a lesklý povrch. Barevných odstínů se dosahuje pigmentací materiálu a výsledkem je barevná
deska, která může být průhledná (transparentní),
průsvitná (transluscentní) nebo neprůsvitná. Jednotlivé varianty se liší propustností světla. Pokud je
propustnost světla důležitá, tak lze použít širokou
nabídku opálových odstínů v kombinaci například
s barevnými fóliemi. Firma Axom Kladno nabízí
opálové desky Perspex ve 13 různých variantách
s referenční propustností světla ve 3 mm od 1 %
do 70 %.
Speciálním barevným provedením jsou fluorescentní plexiskla. Hrana desek Perspex Fluo při
nasvícení jasně září a efekt je možné zvýraznit nasvícením UV lampou. Jinou barevnou specialitou
jsou metalické a perleťové desky. Perspex Duo má
na černé desce zlatou nebo stříbrnou vrstvu určenou pro gravírování.
Zrnitost a struktura povrchu se dosahuje pomocí
speciálních válců extrudéru nebo skleněných desek s dezénem při lití, které se obtisknou do plexiskla. Oblíbené jsou zejména desky se satinovaným
povrchem jako je Perspex Frost. Výhodou oproti
hladkým deskám je snadnější údržba, desky nehází odlesky a nejsou na nich vidět drobná škrábnutí.
Mezi satinované desky patří i plexisklo typu Black
&White, které je tmavé, ale při prosvícení se jeví
světlé, až téměř bílé. Na zakázku se vyrábí také
varianty v kombinaci černé s červenou, modrou či
zelenou.
Pro LED prosvícení je určen například Perspex
Spectrum. Toto plexisklo má optimalizovanou
propustnost a rozptyl pro světlo vyzařované LED
diodami. Při velkoplošném nasvícení hranou lze
využít desky Perspex S-Lux, které obsahují částice
rozvádějící světlo rovnoměrně v ploše. Pro interiérový design a speciální efekty byly na trh uvedeny
také desky s dekorem v hmotě. Perspex Coral má
hloubkový 3D efekt připomínající pohled do moře
s korálovými útesy. Perspex Impressions Linear
má v povrchové vrstvě dekorativní síť lineárních
čar. Poslední novinkou v nabídce desek Perspex
je typ Naturals, který má matný povrch a imituje
přírodní materiály.
Nabídka na trhu je opravdu široká. S výběrem
vhodného materiálu vám rádi poradí naši specialisté.
Radim Ptáčník, Axom Kladno s.r.o.
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Typy a druhy plexisklových desek
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EFI hlásí rekordní tržby za 1. kvartál

dodavatel materiálů a řešení

Za čtvrtletí do 31. března 2015 vykázala společnost EFI tržby ve výši 195 milionů USD, což představuje nárůst 3% ve srovnání se stejným obdobím roku 2014... Celý článek zde
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PaperlinX uvádí čtyři nové odstíny SWF
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První stolní tiskárna
t e c h n o lMutoh
o gi e | f o n t
na potisk textilu
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Právě vychází nová odborná
publikace PDF/X-1a PDF/X-4
GRAFIE CZ vydává v těchto dnech knižní novinku
autorského týmu Petra Lozana a Víta Kulky, která
by neměla chybět na... Celý článek zde

Společnost Avery ve spolupráci se společností
PaperlinX uvádí na trh čtyři nové odstíny populárNa veletrhu FESPA 2015 se uskutečnila evropská
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/ 041
ních VINK-Plasty
folií pro s.r.o.
... Celý
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zde • F. V. Veselého 2635/15, Prahapremiéra
nových
tiskáren
japonské značky Mutoh. Všechny nesou... Celý článek zde
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Zoner Photo Studio nabízí test
výkonu počítače pro každého

t e ch n o lo gi e | f ont 132 | 45

HP ukáže všestrannost

Kiian uvádí řadu inkoustů Digistar

FESPA 2015 bude pro HP velkou příležitostí ukázat hned několik tiskáren. Bude to mimo jiné 1,6
metrová tiskárna HP 370... Celý článek zde

Veletrh FESPA 2015 bude pro společnost Kiian
příležitostí pro uvedení nové řady waterbased inkoustů pro sublimaci... Celý článek zde

Prezentace nových zařízení
Mimaki CJV 150/300 a JV150/300
Mike Horsten
General Manager Marketing EMEA Mimaki

Oblíbený český fotografický software Zoner Photo Studio nabízí v nové aktualizaci verze 17 možnost otestovat si vhodnost svého počítače pro
práci s fotografiemi. Takzvaný Zoner Benchmark
je jednoduchý krátký... Celý článek zde

Dne
12.5.2015
v 11:15 hod
Spandex – hala 4,
stánek 4B 4
PVA Letňany Praha.
12.-14.května 2015

