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Nemusí pršet, jen když kape… Mám rád tuto okřídlenou hlášku
z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! Hodí se ke všem aktivitám
a činnostem, se kterými si organizátoři dali práci. V případě
Sdružení dodavatelů pro signmaking to tentokrát vypadalo, že
bude možná i pršet. První Mistrovství ČR v Car Wrappingu totiž
nebylo jenom ukázkou zručnosti aplikátorů, ale také možností
porovnat své dovednosti pod dohledem rozhodčích. Zároveň
také napomohlo zviditelnit tuto disciplínu odborné veřejnosti.
Car Wrapping je totiž sám o sobě jistou formou subkultury.
U specializovaných firem si sice můžete nechat polepit automobil
reklamou, ale jejich životní láskou je tunning. Vyšperkování auta
do zcela individuální podoby je možné nejen podle vkusu zákazníka, ale často i samotného
aplikátora. Tato subkultura žila až dosud často mimo klasický signmaking, i když byla
v úzkém kontaktu s dodavateli. Zorganizování soutěže přivedlo tyto kolegy v řemesle blíž
ke klasickým signmakerům. Podle ohlasů je to cesta správným směrem a v dalším ročníku
se vzájemný kontakt určitě prohloubí. Krásná auta mají rádi všichni, takže dík všem, kdo
se této soutěže účastnili. Carwrapperům přeji pevnou ruku, bohatou invenci a děkujeme
za ochotu podělit se s námi o zkušenosti získané praxí. Tento Newsletter vždy rád uveřejní
fotografie hezkých realizací.
František Kavecký

Spandex pridal do svojho
portfólia novinku - papierovú
dosku DISPA®
DISPA® má jadro vytvorené z embosovaného
papiera. Unikátna štruktúra jadra je výsledkom
rozsiahlej analýzy a... Celý článek zde

Latexové roll-to-roll tiskárny
Ricoh Pro L5130 / L5160
Nová generace latexových roll-to-roll tiskáren
Pro L5130 / L5160 od firmy Ricoh je určena tiskařům, kteří jsou zaměřeni... Celý článek zde

Papyrus Bohemia přichází
s dalšími LFP produkty SIHL
Divize Viscom přidala do nabídky nové tiskové
materiály tradičního partnera firmy SIHL. Skupinu papírů pro (eco)... Celý článek zde
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100% recyklována, zářivě bílá a hladká, vynikající grafika
pevná a stabilní, rovinný povrch
vynikající potisknutelnost
nízká hmotnost, snadná manipulace
vynikající řešení pro krátkodobé reklamní kampaně

potiskněte, vyřízněte, nalepte
Spandex SyndiCUT, s.r.o. Tel: +420 286 006 455 | e-mail: objednavky.cz@spandex.com
Spandex, s.r.o. Tel: +421 2 3333 5555 | email: objednavky.sk@spandex.com
www.spandex.com

Mimořádně výhodné nabídky
na technologie MUTOH
S nastupujícím podzimem připravila firma MUTOH mimořádnou cenovou nabídku na své
technologie. Akce se vztahuje na osvědčené
řady eco solventních tiskáren Valuejet a na Print&Cut, jejich kombinaci... Celý článek zde

Avery Supreme Wrapping Film
RADOST Z DOKONALÉHO POLEPU
Více informací na: produkt.viscom.cz@papyrus.com

www.reklama-fair.cz

| 1 |

11/2018

Soutěž v Car Wrappingu
Den signmakingu Brno 2018 - nový formát
na starém místě. To je asi nejstručnější charakteristika 12. ročníku prezentační a konferenční akce, kterou připravuje Sdružení dodavatelů pro signmaking. Obsah zaměřený
na ukázku mistrovství v polepu vozidel a užitečné informace se navrátil do kongresového
centra hotelu Voroněž v Brně.
Ihned po vstupu do prostor kongresového centra bylo jasné, že se zde koná něco neobvyklého.
Sdružení dodavatelů pro signmkaing připravilo
první ročník Mistrovství České republiky v Car
Wrappingu a mistři polepu sebou přinesli i kreativní obsah akce. Kromě signmakerů jste zde
mohli potkat i plnokrevné tuningáře. Vylepšená
auta mají svůj vlastní svět, a i když se zde jednalo o důkaz konzervativní dovednosti dosažené
změnou barvy vozidla, performance soutěžících
Car Wrapperů automaticky přitahovala zrak.

Koncepce soutěže
Organizátorům se povedla zorganizovat soutěž zajímavého konceptu. Soutěže v polepu aut
jsou totiž téměř vždycky přehlídkou dovednosti
aplikátorů, pracujících s jednou značkou fólií.
To naše mistrovství bylo postaveno na dovednosti aplikátorů a mohli pracovat s tím druhem
fólie, na který jsou zvyklí. Do soutěžní atmosféry tak byli zapojeni i dodavatelé. Každý soutěžní tým měl dva aplikátory a jednoho zástupce
od dodavatele. Ten byl k dispozici návštěvníkům,
aby představil soutěžící a používaný materiál.

Dvě kola a finále
Na 1. Mistrovství České republiky v Car Wrap
pingu se přihlásilo 8 týmů. Ty byly losováním
rozděleny na dvě skupiny po 4 týmech a vítězové z těchto kol postoupili do finále. Polepovaly
se čtyři vozy Škoda Octavia.
Podrobné výsledky a představení jednotlivých
soutěžních týmu je součástí tohoto článku.
Porota ve složení Anna Hurbanič, Robert Po-
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ttman st. a Robert Pottman ml. pozorně sledovala každý krok soutěžících a průběžně je
bodovala. Konečný výsledek byl výsledkem
sečtení všech bodů. Hodnotil se čas, komplexnost a důkladnost očištění dílů v rámci přípravy.
Velký pozor se kladl na bubliny a kvalitu polepu. Pozorné oči sledovali každé poškození laku
a týmovou spolupráci aplikátorů. O pohledu členů poroty se dočtete v rozhovorech, které jsme
pro vás připravili.

částí Dne signmakingu. Nutností je také přítomnost experta v roli komentátora, který bude průvodcem celé soutěže. Dostatečný časový prostor musí být věnován výsledkům jednotlivých
soutěžních kol.
Podle názoru poroty byla úroveň soutěže velmi
slušná, a zajímavé je, že výsledková listina byla
opravdu těsná. „Nejméně čtyři soutěžní týmy by
své schopnosti mohli srovnat na evropské úrovni,“ řekl člen poroty Robert Pottman st.

Pilotní projekt

Druhý ročník se již připravuje

Cílem soutěže bylo přinést více popularity tomuto oboru, předvést kvalitu v této oblasti a v neposlední řadě také možnost pro samotné soutěžící porovnat svoji dovednost s konkurencí.
Uspořádání této soutěže se ukázalo jako dobrý
nápad. Samotný průběh ale také ukázal, že se
další ročník musí konat samostatně, aby nebyl
pod časovým tlakem navazujících odborných
přednášek. Soutěž si zaslouží plnou pozornost
publika a není vhodné spojovat ji s konferenční

„Soutěž vlastně nikdy nekončí, protože ihned
po skončení aktuálního ročníku se připravuje ten následující,“ konstatuje Zdeněk Sobota,
tajemník Sdružení dodavatelů pro signmaking,
které bylo garantem soutěže. „První ročník ukázal, že máme solidní základnu Car Wrapperů
a na nás jako organizátorech je připravit soutěžícím ty nejlepší podmínky. Doufám, že v tomto
čísle Newsletteru najdete dostatek informací
o celé soutěži.“
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Rozlosování do skupin
Skupina A
Tým číslo 1 WrapStyle Brno
Tým číslo 2 Campino Design Praha
Tým číslo 3 ACLivery Mnichovo Hradiště
Tým číslo 4 Rallye design Zlín
Skupina B
Tým číslo 1 Heral team Držovice
Tým číslo 2 Matrix Media Praha
Tým číslo 3 WrapStyle Zlín
Tým číslo 4 Grapo Olomouc

Výsledková listina
Pořadí skupina A
1 Rallye design Zlín 125 bodů
2 WrapStyle Brno 123 bodů
3 ACLivery Mnichovo Hradiště 107 bodů
4 Campino Design Praha 80 bodů

Postupující ze skupiny A do finále
Rallye design Zlín
Pořadí skupina B
1 Wrapstyle Zlín 139 bodů
2 Grapo Olomouc 133 bodů
3 Matrix Media Praha 132 bod
4 Heral Team Držovice 131 bodů

Postupující ze skupiny B do finále
Wrapstyle Zlín
Finále
Rallye design Zlín 138 bodů
WrapStyle Zlín 139 bodů
Vítěz
WrapStyle Zlín

www.reklama-fair.cz

Soutěžící týmy Mistrovství ČR v car wrappingu
Název týmu: Campino Design, Praha
Soutěžící: Josef Šrámek, Michal Čapek
Garant soutěžícího týmu: Jakub Jirsa, Bitcon
spol.s.r.o
Typ použité fólie k polepu: Mactac TF 700 BF
Sublime
Název týmu: GRAPO s.r.o., OLOMOUC
Soutěžící: Petr Bednárek, Michal Dušek
Garant soutěžícího týmu: Jan Vojta, HSW
Signall s.r.o
Typ použité fólie k polepu: MacTac
Název týmu: ACLivery, Mnichovo Hradiště
Soutěžící: Lucie Kopečková, Jan Kopeček
Garant soutěžícího týmu: Jan Havlena,
SPANDEX SyndiCUT s.r.o.
Typ použité fólie k polepu: Oracal 970 RA

Název týmu: Rallye design s.r.o., Zlín
Soutěžící: Jan Polášek a Petr Malovaný
Garant soutěžícího týmu: Rostislav Vystrčil,
SPANDEX SyndiCUT, s.r.o.
Typ použité fólie k polepu: ORACAL 970 RA
Název týmu: WrapStyle, Brno
Soutěžící: Štěpán Exner, Pavel Rozkydal
Garant soutěžícího týmu: Daniel Saxa, Integart CZ
Typ použité fólie k polepu: Avery Dennison –
Supreme Wrapping Films
Název týmu: WrapStyle Zlín
Soutěžící: Jan Tureček, Lukáš Lekeš
Garant soutěžícího týmu: Josef Šrámek,
Papyrus Bohemia
Typ použité fólie k polepu: Avery Supreme
wrapping film

Název týmu: Heral team, Držovice
Soutěžící: Martin Heral, Pavel Huška
Garant soutěžícího týmu: Petr Hanus,
COMIMPEX PRINT
Typ použité fólie k polepu: HEXIS SKINTAC
HX30000, HX30VBOM
Název týmu: Matrix Media s.r.o., Praha
Soutěžící: Lukáš Nahodil, Milan Souček
Garant soutěžícího týmu: Vojtěch Hlaváček,
Papyrus Bohemia
Typ použité fólie k polepu: Avery Supreme
wrapping film
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Společnost CAMPINO DESIGN, Praha
Můžete svou firmu krátce představit?
Naše společnost Campino Design etc. je kreativní reklamní studio s vlastní výrobou a technologiemi pro kompletní servis v oblasti reklamy.
Vedle marketingových činností a indoor i outdoor reklamy, se primárně zabýváme celopolepem, sportovními i luxusními designovými úpravami dopravních prostředků. Aplikujeme i fólie
na tónování a zabezpečení skel.
Kolik let se Vaše firma věnuje polepu vozidel?
Polepu vozidel se věnujeme již od roku 2008.
Představte nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu. Za naši firmu soutěžili Michal Čapek a Josef Šrámek. Oba mají
dlouholetou praxi v polepu aut, Michal Čapek se
zabývá polepem aut od roku 2002 a Josef Šrámek má praxi od roku 2008. Za celou řadu let
jsme vytvořili mnoho zajímavých realizací, nejen
v ČR, ale i v zahraničí.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Nebyla to první soutěž v polepu aut, které jsme
se zúčastnili, takže můžeme srovnávat. Nicméně bereme 1. ročník jako předvoj něčeho, co
by mohlo mít tradici v ČR, za předpokladu, že
se zapracuje na jejím uceleném konceptu a podání. Je nutná koordinace moderátorem, určitě

by stálo za to začlenit do soutěže např. projekci
a další věci. Dlouze jsme o tom diskutovali s naším garantem tak, aby předal naše myšlenky
dále. Doporučujeme se inspirovat např. soutěží
firmy HEXIS na Fespě.
Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Uvidíme, zda budeme osloveni a také jak bude

probíhat příprava na další ročník.
Otázka pro garanta týmu Jakuba Jirsu ze společnosti Bitcon spol. s r.o.
Jakou folii použil k polepu Váš tým a proč?
Použili fólii našeho dodavatele Mactac určenou
na polep aut - Mactac TF 700 BF Sublime. Jedná se o polymerický PVC film 85 µm s permanentním „bubble-free“ lepidlem.

Společnost GRAPO s.r.o., Olomouc
Můžete svou firmu krátce představit?
Grapo, s. r. o., je reklamní společnost s tradicí
od roku 1992. Kromě obchodního oddělení je
jeho součástí grafické studio, oddělení strojírenské – kovodělné výroby, oddělení velkoformátového tisku a výrobní oddělení, disponující např.
plotry, vakulisem a zabývající se kompletací
a montážemi reklamy. Díky součinnosti a komplexnosti můžeme směle používat náš slogan
„vyrobíme cokoliv“.
Kolik let se Vaše firma věnuje polepu vozidel?
Naše firma se věnuje polepům vozidel od jejího založení. Jedním ze základních stavebních
kamenů byla nabídka práce se samolepicími
fóliemi, jejich zpracování a aplikace. Představte
nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu. Soutěžní tým byl ve složení Michal
Dušek a Petr Bednárek. Jsou to specialisté, kteří v součinnosti s naší firmou provádějí realizace
zakázek typu Car Wrappingu.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
První ročník hodnotíme jako úspěšný a doufáme
v založení tradice, která by byla ke prospěchu rozvíjení technik a možnosti setkávání profesionálů
v tomto odvětví. Je potřeba zapracovat na organizační stránce, např. místo na relaxaci účastníků.
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Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Dalšího ročníku, pokud budeme osloveni, se
zúčastníme.
Otázka pro garanta týmu Jana Vojtu ze společnosti HSW Signall s.r.o.
Jakou fólii použil k polepu Váš tým a proč?
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K polepu jsme si vybrali materiál z řady carwrapových fólií Mactac TF700. Samolepicí
fólie Mactac dlouhodobě preferujeme pro
jejich vyvážené vlastnosti. Řada TF700 se
vyznačuje velmi snadným lepením díky optimální tloušťce a micro bubble free lepidlu
a zároveň dobrou přilnavostí na tvarově náročných plochách na kterých dosahuje velmi
dlouhé životnosti.
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Společnost AClivery, Mnichovo Hradiště
Můžete svou firmu krátce představit?
Naše firma AClivery oslavila tento měsíc
první rok, zkušenosti v oboru ale máme již 25
leté. Naší hlavní činností je lepení dopravních
letadel, např. Boeing 737 či Airbus 319, ale
věnujeme se také (celo)polepům civilních i závodních vozů či speciálním designům dle přání
zákazníka. Jsme malá firma, pouze o 2 lidech,
ale díky tomu máme plnou kontrolu nad tím,
aby byl zákazník maximálně spokojen.
Kolik let se Vaše firma věnuje polepu vozidel?
Již od začátku...
Představte nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu. Jsme manželé, kteří
jsou zvyklí spolupracovat, doplňovat se a podporovat ve svých plánech. Práce je nám oběma
i koníčkem, stejně jako rocková hudba či jízda
v rychlých vozech, ale Honza k tomu navíc sbírá
modely kamionů a Lucka kaktusy.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Chápeme, že to byl 1. ročník, a že není jednoduché to celé podchytit, ale byla tam spousta čekání, které bylo vyplněné pouze semináři, které
bychom do budoucna uvítali více z oboru. Pro
samotnou soutěž by bylo určitě spravedlivější
a možná i zajímavější, pokud by všichni soutěžící měli k dispozici stejnou folii a stejné auto.
Velmi ale oceňujeme tento úžasný nápad
a věříme, že se tyto drobné mušky vychytají.
Také bychom chtěli poděkovat společnosti
Spandex, která nás oslovila a umožnila nám se
zúčastnit.

Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Bylo by nám potěšením se opět zúčastnit této
výzvy.
Otázka pro garanta týmu Jana Havlenu ze společnosti SPANDEX SyndiCUT s.r.o.
Jakou folii použil k polepu Váš tým a proč?
Děkujeme za krátkou charakteristiku.
Použili jsme Wrapping vinyl ORACAL 970RA
Premium Special Effect vyráběný firmou ORAFOL. Jedná se o litý 110mic. vinyl se speciálním

metalickým efektem, vynikající opacitou, rozměrovou stabilitou a technologií RA(mikrokanálky).
Chtěli jsme ukázat špičkovou kvalitu Wrappingového vinylu ORACAL 970RA v porovnání
s ostatními produkty jako je např. AVERY SWF,
což se jednoznačně povedlo. Se soutěžním
týmem ACLivery jsme se dohodly na odstínu
970RA-959 Tangerine Dream. Jít do soutěže
s tímto vinylem bylo od ACLivery velmi odvážné,
jelikož byl na trh uveden teprve před pár měsíci
a soutěžní tým neměl příležitost se s tímto vinylem blíže seznámit. Jak se ale ukázalo, volba to
byla správná, poslední jsme neskončili a hodnocení poroty bylo velmi pozitivní.

Společnost WrapStyle Brno s.r.o.
Můžete svou firmu krátce představit?
Jsme součástí firmy WrapStyle, která je aktuálně celosvětovým lídrem v oblasti celopolepů
vozidel.
Kolik let se Vaše firma věnuje polepu vozidel?
My v Brně působíme 6 rokem.
Představte nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu.
Štěpán Exner se věnuje signamakingu přes 10
let a Pavel Rozkydal je součástí brněnského
týmu 4 roky.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Myslíme si, že to byla velice hodnotná zkušenost a do budoucna by to mohlo být ještě zajímavější.

Za společnost Integart CZ, s.r.o. odpovídá garant týmu Daniel Saxa.

Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Ano, rádi.

Jakou folii použil k polepu Váš tým a proč?
Náš tým použil fólii od společnosti Avery Dennison Supreme Wrapping Film.
Se společností Avery Dennison spolupracujeme
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řadu let a víme, že kvalita fólie je vynikající. Díky
lepidlu s technologií Easy Apply RS™ je rychlejší umístění a bezbublinková aplikace Avery
nabízí širokou škálu barev, kterou každý rok
doplňuje o novinky. Vynikající přizpůsobivost
3D povrchům, hlubokých prolisů. Výborná dostupnost fólií.
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Společnost AutofolieMates (Heral team), Držovice
Můžete svou firmu krátce představit?
Jsme malá firma AutofolieMates z vesnice
u Prostějova, kterou wrappingové lepení baví.
Díky tomu, že jsem původně automechanik,
umím rozložit, polepit a složit skoro vše. A proto
spousta firem z České republiky i Slovenska využívá našich služeb pro své zakázky.
Kolik let se Vaše firma věnuje polepu vozidel?
Letos je to 14 let co se věnujeme aplikaci folií na skla aut a budov a 10 let co jsem začal
s wrappingem, takže už máme za sebou pár
stovek polepených aut.
Představte nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu.
Martin Heral, já, za společnost AutofolieMates,
majitel, lepič, osoba pro styk s veřejností. Se
mnou se soutěže účastnil Pavel Huška, majitel menšího reklamního studia z jižních Čech,
kterého mi doporučil náš společný známý jako
partnera na soutěž. Možná Vás překvapí, že
jsme v Brně spolu lepili poprvé. Kdo nás viděl,
věřím, že určitě nic nepoznal. Garantem našeho týmu byl produktový manažer Petr Hanus ze
společnosti COMIMPEX PRINT s.r.o., která mě
oslovila ve věci reprezentace jejich firmy a značky HEXIS na této soutěži.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Celá soutěž byla dle mého názoru mírný chaos
se slabší organizací. Ze svých dlouholetých zkušeností v různých soutěžích bych určitě doporučoval nezávislou porotu s větším přehledem
a odbornějšími zkušenostmi s wrappingem.
Podle mého názoru, měli být celkově přísněj-

www.reklama-fair.cz

ší a mít jednotná kritéria, jak je tomu zvykem
na zahraničních soutěžích. Základem takovéto soutěže jsou stejná auta, každý tým má mít
stejnou fólii, auta mají být velmi dobře umytá
a očištěná. Potom je možné přesněji srovnávat
a hodnotit schopnosti soutěžících. Přesto mi
bylo potěšením se zúčastnit 1.ročníku této soutěže a chci tímto poděkovat firmě COMIMPEX
PRINT s.r.o. za spolupráci a projevenou důvěru.
Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Samozřejmě, že velice rádi přijedeme zase,
a po letošní, z mého pohledu úspěšné, premiéře
opět s kolegou Pavlem. Chceme znova ukázat,
že svou práci děláme rádi a kvalitně. Doufám, že
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do konání příštího ročníku stihneme spolu nalepit nějaké auto, abychom ukázali i lepší show.
Otázka pro garanta týmu Petra Hanuse ze společnosti COMIMPEX PRINT s.r.o.
Jakou folii použil k polepu Váš tým a proč?
Děkujeme za krátkou charakteristiku.
Pro polep byla zvolena wrappingová folie společnosti HEXIS, která je jedním z celosvětových
lídrů na trhu litých folií pro polep vozidel. Byla
zvolena zajímavá folie z řady SKINTAC HX30000
Boston Green Matt se satinovaně chromovým
zeleným nádechem. Ostatní týmy zvolili měkké
folie pro aplikaci od Avery a Mactac, ale náš tým
zvolil folii tvrdší, aby bylo jasně vidět, že se nebojíme a umíme pracovat i s těžšími materiály.
Záměrem bylo ukázat naši profesionalitu.
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Soutěž v Car Wrappingu

Společnost Matrix Media s.r.o., Praha
Odpovídá Aleš Palásek vedoucí výroby.
Můžete svou firmu krátce představit?
Matrix Media je společnost, která se zabývá
digitálním tiskem a výrobou reklamy v širokém
měřítku. Od vizitek, letáků až po velké plachty.
Realizujeme výrobu i instalace interiérů, prodejen, polepy aut, POS a mnoho dalších věcí.
Naše špičkové technologické vybavení nám
umožňuje vyhovět nejmodernějším trendům
v oblasti kvalitní interiérové i exteriérové polygrafické reklamy.
Kolik let se vaše firma věnuje polepu vozidel?
Polepu vozidel se věnujeme od roku 2004. Intenzivněji jsme polepy začali realizovat po tendru na celopolepy vozidel pro O2, kde jsme
v roce 2006 byli vybráni jako jeden ze dvou
dodavatelů a v letech 2006 až 2009 jsme lepili
i stovky aut měsíčně.
Představte nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu.
Jde o zkušené techniky, kteří se polepy i instalacemi zabývají přes 12 let. Jsou velice sehraní
a velmi precizní na dokončení. Nejdůležitější
na tomto týmu je fakt, že pány Lukáše Nahodila
a Milana Součka daná práce i po tolika letech
stále baví.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Mistrovství hodnotím celkově velmi kladně. Bylo

velmi zajímavé sledovat při práci pravděpodobnou špičku lepení v ČR. Myslím, že obohaceni
byli všichni zúčastnění, protože i když je hodně
postupů při lepení stejných nebo podobných,
tak v některých detailech se liší a určitě to techniky nutí do přemýšlení, jestli příště toto třeba
nebudu dělat nějak jinak. I když se úplně neztotožňuji s hodnocením druhé skupiny, kde trochu
nechápu, jak mohl být druhý team, který v limitu nestačil polep dokončit….tak považuji práci
hodnotící komise jinak za velmi profesionální
a bylo vidět, že s tím mají zkušenosti. Vítězové skupin byli vybráni správně. Finále jsem už
bohužel neviděl, a zatím ani nevím, jak to tedy
celé dopadlo.

Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Uvidíme jak na tom budeme časově, ale pokud
bude zveřejněno s větším časovým předstihem,
a opět nějak v říjnu, tak pravděpodobně ano.
Otázka pro garanta týmu Josefa Šimánka ze
společnosti Papyrus Bohemia s.r.o.
Jakou fólii použil k polepu váš tým a proč?
Pro polep jsme zvolili Avery Supreme wrapping
film vzhledem k tomu, že je to fólie, kterou WrapStyle používá nejčastěji a zná velmi dobře její
vlastnosti. Pro nasazení v soutěži se nabíze

POPAI NEWS
se značkou a s jejími hodnotami.
Omnichannel marketing postupně zavádějí
i menší značky a retaileři.
V rámci nových koncepcí se daří personalizovaná komunikace se zákazníky, práce s daty
i s cílenějším targetingem.
Nové nástroje a technologie pomáhají vyhodnocovat efektivitu a úspěšnost retailu v praxi
našeho trhu.
Význam lidského faktoru v prodejních místech
roste, díky novému přístupu se zaměstnanec
stává partnerem značky.

POPAI DAY 2018
– nenechte si ujít to nejlepší z retailu
10. jubilejní ročník POPAI DAY nabídne bohatý celodenní program, který se zaměří
na sumarizaci nejlepších retailových projektů
za poslední období u nás. Představí konkrétní, úspěšné příklady a koncepce v prodejních
místech, které se podařilo zrealizovat a které
na trhu již fungují. Zároveň ukáže cesty, jak
efektivněji pracovat s novými fenomény a informacemi o trendech v retailu. Akce, která
patří k prestižním mezinárodním událostem
v oboru marketing at retail, proběhne již 29.
11. 2018 v Kongresovém centru TOP HOTEL
Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov.
Součástí programu budou soutěžní expozice
třech významných oborových soutěží, konference POPAI FÓRUM s mezinárodní účastí
a galavečer.

Na čem ještě potřebujeme pracovat?
Umíme efektivně pracovat s novými fenomény
a informacemi o trendech v retailu?
Jak lépe komunikovat prostřednictvím digitálních inovací a jejich efektivnímu obsahu v in-store?
Dokážeme využít trendy v in-store designu pro
naše úspěšné koncepce v retailu?
Známe skutečně nové zákazníky?

Program konference bude zahrnovat dva
hlavní tematické bloky:

Více informací o programu konference najdete
ZDE.

Co se v retailu povedlo?
Retail již není chápán pouze jako distribuční
místo a jeho rolí je stále více budování vztahu

www.reklama-fair.cz
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Finalista soutěže společnost Rallye design s.r.o., Zlín
Můžete svou firmu krátce představit?
Firma Rallye design s.r.o. byla založena v únoru
roku 2011. Pracujeme jako reklamní agentura se
specializací na motorsport. Hlavní náplní je grafické studio, které se věnuje samozřejmě nejen
motosportu, ale napříč celému spektru různých
odvětví. Zpracováváme tak například kompletní
firemní identity obsahující logo, firemní a týmové oblečení, propagační materiály až po vozový
park všech druhů a velikostí. Díky našemu lepičskému týmu je pak hlavní výsadou možnost
zákazníkovi nabídnout i samotnou realizaci našich návrhů.
Kolik let se Vaše firma věnuje polepu vozidel?
8 let.
Představte krátce soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu.
Firmu Rallye design zastupovali na soutěži zkušení lepiči Jan Polášek a Petr Malovaný. Oba
se věnují polepům vozů více než 10 let. Jejich
hlavní předností není pouze převlékání a polep
civilních, popřípadě firemních vozů, ale zejména
lepení vozů závodních, což je v odvětví lepení
co se preciznosti práce týče, velmi náročná disciplína. Závodní vozy mají často specifické tvary a tak je pro ně často každá zakázka zároveň
nová výzva.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Pro náš tým byla účast na akci tohoto ražení
premiérou, takže to v prvé řadě bereme jako
skvělou zkušenost moci se ve zručnosti a také
rychlosti lepení porovnat s jinými firmami. Pokud bychom měli zhodnotit soutěž po stránce
organizační, bylo by tady asi pár výtek jednak
k propagaci akce samotné, kdy širší veřejnost
neměla o soutěži potuchy, pak také k informovanosti samotných týmů v průběhu soutěže.
V podstatě dodnes nevíme, jaká byla vlastně
všechna kritéria v hodnocení, stejně tak nebyly
vysvětleny týmům chyby, kterých se dopustili a které o pořadí rozhodovaly. Vědět na co si
dát do příště pozor a čeho se třeba vyvarovat
by nejen z pohledu soutěže, ale celkově profese
bylo jistě pro všechny přínosné. Alespoň menší občerstvení pro účastníky by jistě také většina kvitovala s povděkem. Každopádně jako
pozitivum můžeme vyzdvihnout reprezentativní
prostory, kde se akce konala a pak už samotný
nápad vůbec tuto akci uspořádat.

Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Pokud dostaneme pozvání, velmi rádi se akce
zúčastníme znovu.
Jaké jsou pocity a dojmy finalistů historicky
prvního Mistrovství ČR v Carwrappingu?
Jan Polášek: Akci beru jako dobrou příležitost
seznámit se s dalšími lidmi z oboru, předvést
svoji práci před veřejností a moci si porovnat
svoje schopnosti s dalšími lepiči z jiných firem.
Je škoda, že na soutěži chyběla lepší informovanost ze strany pořadatelů a také nějaká chill-out zóna pro soutěžící. Každopádně pokud
dostaneme pozvánku i v příštím roce, rád se
soutěže zúčastním.
Petr Malovaný: Byla to pro mne první akce tohoto typu a tak to znamenalo zejména novou
zkušenost. Jsem rád za možnost předvést naši
práci před zraky jak kolegů z oboru, tak veřejností. Poznali jsme se s novými lidmi z oboru
a možnost sledovat jejich práci byla také zajímavá. Celkově považuji akci za vydařenou až
na zázemí pro zúčastněné týmy. Příště přidat
pivo a chlebíčky a bude to top.
Jaká byla podle Vás kvalita konkurenčních
týmů v soutěži?
Všechny zúčastněné týmy byly z našeho pohledu velmi kvalitní a myslíme, že o finalistech

musely rozhodovat skutečně pouze drobnosti.
Vnímáte účast ve finále soutěže jako přínos
pro Váš profesní život?
Jako přínos pro naše lepiče vnímáme zejména
samotnou účast v soutěži.
Doporučil byste účast v soutěži dalším Car
Wrapperům a proč?
Určitě bychom účast doporučili. Možnost porovnat se a zároveň se dívat pod ruce ostatním
týmům z jiných koutů republiky je zkušenost
v tomto oboru velmi přínosná.
Kdo se s Vámi bude radovat z Vašeho
úspěchu?
Celá firma Rallye design s.r.o a určitě také Garant týmu pan Rostislav Vystrčil z firmy SPANDEX SyndiCUT, s.r.o.
Otázka pro garanta týmu Rostislava Vystrčila ze
společnosti SPANDEX SyndiCUT, s.r.o.
Jakou folii použil k polepu Váš tým a proč?
Při polepu použil náš soutěžní tým fólii Oracal
970 RA, odstín v šedé matné metalíze. Tato
fólie je nosným Car Wrappingovým produktem
německého výrobce ORAFOL Europe GmbH,
tato fólie splňuje všechny současné požadavky
kladené jak na aplikaci tak i životnost fólie pro
celoplošné polepy vozidel.

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU REKLAMY, MÉDIÍ, POLYGRAFIE,
OBALŮ A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ
OFICIÁLNÍ VOZY
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Vítěz soutěže WrapStyle Zlín, s.r.o.
Na otázky odpovídá Martin Tureček majitel
firmy
Můžete svou firmu krátce představit?
WrapStyle je mezinárodní společností, která
působí formou franšízingového systému. V oblasti car wrappingu patří mezi nejlepší, pokud
jde o kvalitu práce a zázemí. Svou pozici jsme
budovali v průběhu posledních pěti let, a to především zakládáním poboček po celém světě.
V současné době má WrapStyle 24 poboček
v 19 zemích světa.
Kolik let se vaše firma věnuje polepu vozidel?
Jsme automobiloví nadšenci a klíčem k našemu
úspěchu je tým odborníků v oblasti polepů aut.
Již 15 let zdokonalujeme své techniky, dovednosti a přispíváme ke zkvalitnění našich služeb.
Představte nám soutěžní tým, který reprezentoval na soutěži Vaši firmu. Naši firmu reprezentovali ti nejlepší, co máme, Jan Tureček a Lukáš
Lekeš. Jsou s námi 9 let, jsou majiteli zlínské
pobočky a zároveň jsou i trenéři, kteří mimo
svou práci zajišťují školení pro naše nově vzniklé pobočky.
Jak hodnotíte 1. ročník Mistrovství ČR v Car
Wrappingu?
Akce se velmi povedla. Jsem rád že podobný
projekt vznikl v ČR. Tato soutež by měla být
především inspirativní, aby pomohla lidem zdokonalit své techniky. Jen mě mrzí, že učastnici
spolu přiliš nediskutují a nejsou otevření sdílet
své zkušenosti. To by se mělo určitě změnit
do budoucna. Nejde totiž jen o to, se popaso-

vat, kdo je lepší a rychlejší. Ale i ti co neuspěli by
si měli odnést domu nějaké nové poznatky jak
svou praci dělat efektivněji.
Je založena tradice pro konání dalších
ročníků v budoucích letech. Zúčastníte se
soutěže i v roce 2019?
Určitě budeme rádi znovu na této akci. A tím
chtěl pozvat i ostatní, protože je to skvělá příležitost setkat s lidmi z tohoto oboru.

Otázka pro garanta týmu Josefa Šimánka ze
společnosti Papyrus Bohemia s.r.o.
Jakou fólii použil k polepu váš tým a proč?
Pro polep jsme zvolili Avery Supreme wrapping
film vzhledem k tomu, že je to fólie, kterou WrapStyle používá nejčastěji a zná velmi dobře její
vlastnosti. Pro nasazení v soutěži se nabízela i díky svému lepidlu, které urychluje lepení
a umožňuje bezproblémovou odstranitelnost.

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU REKLAMY, MÉDIÍ,
POLYGRAFIE, OBALŮ A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ
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Soutěž v Car Wrappingu

Den signmakingu Brno – Soutěž v Car Wrappingu
Odpovídá předsedkyně poroty Anna Hurbanič ze společnosti Promotive s.r.o.
Můžete krátce představit společnost, ve které působíte?
Promotive s.r.o. tento rok oslavuje 20 výročie
svojho založenia – firma vznikla z potreby trhu
po kvalitných prezentačných materiáloch pre
spoločnosti vyrábajúce a distribuujúce materiály pre sign making a digitálnu tlač. V súčasnosti
vyrábame na Slovensku rádovo státisíce vzorkovníkov pre vedúce svetové firmy ako sú 3M,
Avery Dennison, Hexis, Arlon, Metamark, Siser,
atd, ako aj pre popredných distribútorov fólií pôsobiacich vo svete, v Európe, či v jednotlivých
krajinách. Zároveň sme v poslednom období
priniesli na trh nové nástroje pre marketingovú
komunikáciu v tomto odvetví: mobilné aplikácie
Coloreal™ a Car Wrapper 3D, ktoré prenášajú
reálne farby a efekty týchto materiálov na mobilné telefóny a tablety, a umožňujú dynamickú
prezentáciu napríklad polepových materiálov
priamo na 3D modeloch áut.
Jak jste se dostali k Car Wrappingu a následně k účasti v soutěžích, nebo v jejich
porotě?
Práve naše mobilné aplikácie bola dôvodom
nášho zviditeľnenia v tejto oblasti, a v roku 2016
nás organizátor výstav Fespa požiadal, aby
sme sa stali oficiálnym partnerom súťaže World
Wrap Masters.
Jaký je Váš vztah k Car Wrappingu, a jak
vnímáte tuto disciplínu v rámci vizuální
komunikace?

www.reklama-fair.cz

Vdaka našej činnosti sme v úzkom kontakte s témou car wrappingu, a je neuveriteľné,
akým rýchlym vývojom si za pár rokov prešiel,
a aký rozdiel v kvalite, nástrojoch, postupoch
a technológiách nastal za tak krátke obdobie,
spomeňme napríkald Air Release technológiu
na poziciovanie polepových materiálov, alebo
rezanie bez noža pomocou Knifeless pások. Ja
osobne verím v prínos polepov vozidiel a iných
povrchov za účelom estetiky, ako aj ochrany investície, a tiež v prípade interiérov a exteriérov
ako metódu, ktorá šetrí čas, materiál a v konečnom dôsledku aj životné prostredie, keďže
vdaka renovovaniu povrchov pôvodných súčastí interiérov nie je nutné meniť ich základ z dreva, kovu, či iných prírodných materiálov. A tiež
prináša farby a zaujímavé, dokonca unikátne
dizajny do oblastí, ktoré sú často tradične jednotvárne, či “šedivé”. A v neposlednej miere sú
sú aj jednou z najkreatívnejších objektov na marektingovú komunikáciu.
Jak hodnotíte nápad uspořádat tuto akci
a její organizační úroveň?
Nápad spojiť výstavný charakter Dňa signmakingu s dynamickou súťažou v polepoch je výborný. Zároveň môcť vidieť na jednom miesto
toľko talentu a nadšenia je skvelý zážitok pre
profesionálov aj návštevníkov. Takisto wrapperi medzi sebou si isto vymenili veľa skúseností.
Akcia bola pripravená veľmi odborne a precízne, a striedanie prednášok so súťažou sa výborne doplňalo.
Podle jakých kritérií jste vybrali finalisty
soutěže? V čem se odlišovali od ostatních
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soutěžících?
Postupovali sme podľa kritérií stanovených
v propozíciách súťaže, ktoré sme samozrejme
ešte „rozbili na drobné“ – čas, príprava povrchu,
kvalita prevedenia, spolupráca v rámci dvojčlenných týmov, a pridali sme k nim ešte aj nemenej
dôležitú techniku a dodržanie správnych postupov aplikácie. Konkurencia týmov bola v mnohých prípadoch veľmi silná a často rozhodovali
len malé nedostatky či pár bodov v hodnotení,
predovšetkým v druhej skupine a vo finále.
Když srovnáte evropskou špičku s účastníky
1. Mistrovství ČR, mohli by se naše firmy
měřit s nejlepšími?
Myslím si, že väčšina účastníkov by mohla kvalitou práce a výkonom konkurovať svetovým
wrapperom, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach
World Wrap Masters či Wrap Cup, alebo Wrap
Olympics v USA. Čím vyššia súťaž, tým je samozrejme vyššia aj očakávaná úroveň kvality,
sprísňujú sa časové nároky a je isto vyšší tlak
z pocitu byť sledovaný, či pozorovaný. Taktiež
náročnosť viacdenných súťaží na viac kôl je
vysoká. Na toto sa treba - okrem samozrejme
samotných schopností vedieť správne a kvalite
polepovať akúkoľvek časť vozidla - dobre pripraviť.
Co byste vzkázali potenciálním zájemcům
příštího ročníku?
Celý rok trénovať, trénovať, trénovať, a počas
samotnej súťaže zachovať pokoj, pohodu a pozitívnu náladu v týme. A hlavne mať dobrý vzťah
a radosť zo svojej práce. Každopádne už na prvom ročníku bolo toto výborne viditeľné.
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Soutěž v Car Wrappingu

Den signmakingu Brno – Soutěž v Car Wrappingu
Odpovídá člen poroty Robert Pottmann st. ze
společnosti FOLION s.r.o.
Můžete krátce představit společnost, ve které působíte?
Približne po dvadsiatich rokoch mojej práce
ako živnostníka v oblasti výroby reklamy a dosiahnutí potrebných zručností môjho syna v Carwrappingu, nastal čas na založenie rodinnej
spoločnosti FOLION s.r.o. V súčastnosti sa prevažnej miere špecializujeme na Color Change
súkromných vozidiel a autobusov, inštalácii
tlačenej reklamy na firemné flotily osobných
vozidiel, dodávok a kamiónov. Realizujeme tiež
špeciálne projekty, veľkoformátové inštalácie
na steny, zasklené budovy a podobne.
Jak jste se dostali k Car Wrappingu a následně k účasti v soutěžích, nebo v jejich
porotě?
Dlhoročne nazbierané skúsenosti odovzdávame wrapperom začiatočníkom aj pokročilím
formou školení organizovaných dodávateľom
materiálov aj pre Carwrapping, firmou Spandex.
Na základe tejto spolupráce sme boli nominovaní do poroty súťaže, ako dostatočne fundovaný
odborníci znalí technológie Carwrappingu.
Jaký je Váš vztah k Car Wrappingu, a jak
vnímáte tuto disciplínu v rámci vizuální
komunikace?
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Podľa môjho názoru, spojenie kvalitnej tlače,
vhodných tlačových materiálov, kreatívneho
grafika a zručného wrappera, vytvára z dopravných prostriedkov mobilný, efektívny a rentabilnejší komunikačný nástroj medzi zadávateľom
a cieľovou skupinou, než stacionárne médiá.
Jak hodnotíte nápad uspořádat tuto akci
a její organizační úroveň?
Usporiadanie majstrovstiev ČR v Carwrappingu
dáva možnosť porovnať úroveň profesionálnej
vyspelosti miestnych wrapperov. Konfrontácie
zručností a predstáv o dokonalom Carwrappingu určite zvýšia kvalitu každodennej práce minimálne všetkých zúčastnených tímov. Počas
súťaže nevznikli žiadne komplikácie, preto hodnotím organizačnú úroveň ako postačujúcu pre
prvý ročník Majstrovstiev ČR v CarWrappingu.
Podle jakých kritérií jste vybrali finalisty
soutěže? V čem se odlišovali od ostatních
soutěžících?
Hodnotenie súťažiacich bolo nastavené podľa
kritérií Európskych a Svetových majstrovstiev
v CarWrappingu, na ktorých sa zúčastňuje ako
porotkyňa náš tretí člen poroty s. Anna Hurbanic. Do finále sa prebojovali tímy s najvyšším
počtom získaných bodov. Hodnotili sme jednak
splnenie časového limitu, tímovú spoluprácu,
správnosť technologického postupu, presnosť orezania, celkovú vizuálnu dokonalosť, ale
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aj prípadné, čo i len drobné poškodenia laku
(v Európskych kritériách znamenajú diskvalifikáciu, my sme udeľovali trestné mínusové
body pri hodnotení) atď. Medzi víťazným tímom
WrappStyle Zlín a druhým tímom Rallye design
v poradí neboli takmer žiadne kvalitatívne rozdiely. Rozhodli doslova sekundy v časovom
hodnotení. Oba tímy vysoko profesionálne ovládali prácu s materiálom a ich pevné ruky pri zarezávaní svedčili o veľkom množstve odpracovaných hodín.
Když srovnáte evropskou špičku s účastníky
1. Mistrovství ČR, mohli by se naše firmy
měřit s nejlepšími?
Minimálne štyri tímy by sme vedeli nominovať
do Európskej súťaže, hoci všetci mali určité nedostatky, ktoré by boli pre víťazstvo medzi Európskou špičkou neprijateľné.
Co byste vzkázali potenciálním zájemcům
příštího ročníku?
ČR má množstvo unikátnych ľudí vo svete vedy,
techniky, medicíny, športu. Verím, že aj vo svete
CarWrappingu raz zažiari jeden z Vás. Možno
ste to práve Vy !

Robert Pottmann - druhý zprava
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Dvě fólie v jedné krabici
To, že lze jeden typ fólie použít na různé druhy
aplikací, je běžná věc. Vždycky se však jedná
o použití podobného typu. Například tiskový
monomer můžeme použít v interiéru i exteriéru,
potištěný na různých strojích a je jedno jestli výsledná reklama bude viset na plotě nebo
třeba na muzeu. Dnes bychom vás chtěli seznámit s fólií ze sortimentu HSW Signall, která
tak trochu popírá tyto zvyklosti. Vlastně se dá
říct, že se jim značně vymyká. Nejde o žádnou
převratnou novinku, materiál je dlouhodobě
na trhu a u klientů je oblíbený a hojně používaný. Jedná se o Mactac LUV 7036. Tato 36 µm
tenká, vysoce lesklá polyesterová fólie s ultračirým permanentním lepidlem plní skvěle svou
roli ochranného antigraffiti lamina. Není to však
jediná věc, kterou tento materiál umí. V HSW se
často setkávají s dotazy zákazníků, kteří chtějí
doporučit nějaké ekonomické řešení k zalaminování perforované okenní fólie na výlohách.
V tom případě lze bez váhání doporučit právě
Mactac LUV 7036. Jen je třeba dodržet základní podmínku úspěšné aplikace a tou je použití
na rovných plochách. To ovšem znamená, že
je laminace velmi vhodná právě pro aplikaci
na výlohy. Její exteriérová životnost je tři roky
a grafiku ochrání dlouhodobě. Navíc poskytne
uživateli kvalitní antigraffiti úpravu, což je další
silná přidaná hodnota tohoto materiálu.
https://www.hsw.cz/katalog/mactac-luv-7036/

Tatra banka PRIVATEBANKING
Agentúra Made by Vaculík pripravila s Ondrejom Gavaldom a spoločnosťou Bittner Print
netradičnú, no o to vydarenejšiu inštaláciu.
Dynamicky sa meniaci obraz vytvorený pomocou potlačených 3D hranolov vytvára v jednej
sústave panelov dva nápisy, ktoré sa pri kráčaní
okolo postupne objavia. Je to taký staticky dosiahnutý lentikulárny efekt.
Na FCB profile spoločnosti Bittner Print o projekte píšu: „Od začiatku sme vedeli, že toto
bude ťažké. To, čo nás čakalo, ale zaskočilo aj
nás. Bol to masaker. Hodiny testovania, vzorkovania a ladenia výrobných postupov. Následne
kvantá hodín mravčej práce a nakoniec náročná
inštalácia. Výsledok ale stojí za to!"

www.reklama-fair.cz
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Nabídka materiálů pro vizuální komunikaci
od společnosti
Komplexní nabídka materiálů INDOOR & OUTDOOR pro všechny možné techniky
velkoformátového potisku – latex, solvent a UV. Nabízíme bezplatný servis řezání
bannerových materiálů zcela zdarma s názvem Express CUT.
V sortimentu nabízíme:

• Bannerové materiály natírané a laminované

• Papíry CITYLIGHT, BBS a posterové

• PP a PET fólie pro aplikace Roll-Up, Pop-Up a Backlit

• Fólie a lamináty

• Materiály pro nástěnné grafiky

Zkontaktujte se s námi a vyžádejte si aktualní ceník a katalog produktů VISCOM.
Kancelář Praha
Roztylská 1, budova A
148 00 Praha 4 - Chodov
tel.: +420 552 309 028

Kancelář a sklad Ostrava
Nad Porubkou 1230/1C
721 00 Ostrava - Svinov
tel.: +420 552 309 029, +420 552 309 031

obchod@zingtrading.cz

Kancelář a sklad Brno
VGP Park, Hala I, Stará pošta
664 61 Rajhrad
tel.: +420 910 001 932

www.zingtrading.cz

trading s.r.o. distributor materiálů pro vizuální komunikaci
ky
Novin ce
íd
v nab
světový lídr v produkci materiálů typu ROLL UP, POP UP nebo BACKLIT.
Vysoce jakostní produkty a inovativní řešení v rámci technologií LATEX /UV/Eco Solvent
BACKLIT Johns Eco Solvent Semi Matt i BACKLIT Johns UV Backlit Matt
– polyesterové fólie vhodné pro výrobu podsvětlených reklamních produktů.
ROLLUP Johns ES Display Semi Matt 250 micr.
- polyesterová fólie třídy PREMIUM pro média typu ROOL-UP a DISPLAY.
ROLLUP Johns ES Roll-Up Semi Matt 200 micr.
– ekonomická polypropylenová fólie pro média typu ROLL-UP a DISPLAY.
Johns ES Pop Up Satin Silver 350 micr.
- polyesterová fólie pro výrobu produktů typu POP-UP.

www.reklama-fair.cz
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ŠPATNĚ USÍNÁTE?
Možná je na vině displej vašeho telefonu, nebo
tabletu, na kterém si čtete před spaním ! Světlo vycházející z běžných LED čipů, kterými je
prosvětlen, totiž obsahuje velkou část modré
složky. Ta, jak prokázaly některé studie, blokuje
produkci melatoninu, který je považován za tzv.
„spánkový hormon“. Jeho množství v krvi nastavuje naše biologické hodiny a nízká hladina tělu
signalizuje, že má být v bdělém stavu. Světlo

LED, které vnímáme jako bílé, je totiž původně
modré a barvu změní až teprve interakcí s fosforem, který je na ní nanesený. Řešením může
být nová řada čipů korejského výrobce Seoul
Semiconductor pojmenovaná Sunlike. Primárně
generované světlo zde není modré, ale fialové
a užita je speciální směs fosforu od Toshiba
Materials aplikovaná ve třech vrstvách. Světlo
vydávané čipy Sunlike má přirozenější rozložení

Reklama řízená mobilem?

Skutečně digitální výroba
keramických obkladů

Reklamy od Rexu žádný problém. Společnost
Rex v duchu moderní doby instalovala svojí
první světelnou reklamu řízenou pomocí mobilu.
Jedná se o 3D Blok LED písmena - logo společnosti GES Group. V tomto provedení se jedná o ultratenké provedení 3D písma Blok LED
v podsvíceném provedení P3BLOK. Zajímavé
na této realizaci není jen... Celý článek zde

Toto video zobrazuje, jak flexibilní může být díky
digitálnímu tisku výroba keramických obkladů.
Italská společnost Ceramiche Piemme byla
jedním z prvních výrobců, kteří se pustili do digitalizace. Touto cestou zde vyrábí i exkluzivní
kolekce Valentino. Video zachytává práci tiskárny Durst Gamma DG, která je první Single Pass
technologií umožňující pracovat i se strukturovaným povrchem... Celý článek zde

vlnových délek blížící se dennímu světlu a výrazně potlačenou inkriminovanou část modrého
spektra. Kdy se začnou čipy osazovat i do displejů mobilní elektroniky výrobce neuvádí,
na světě jsou už však první světla určená pro
prémiový segment osvětlení, kterým jsou kupříkladu muzea, galerie a nemocnice, místa kde je
požadováno vynikající podání barev (zde Ra =
97) a co nejvyváženější spektrum.

Reklama na moři
Jachta s polepem na trupu a grafikou na plachtách byla připravena jako reklama na novou
řadu seriálu Narcos, Mexiko... Celý článek zde

Zdroje Mean-Well
Do naší redakce přišly další dotazy na zdroje
Mean-Well. Nyní to byly dotazy ohledně zapojení na sekundární straně. Rozhodli jsme se
opět obrátit na zkušené odborníky z firmy Dencop Lighting, kteří nám obratem odpověděli.
U silnějších zdrojů je vždy několik výstupů
označených + a - . Musí se dát na to zátěž
rovnoměrně, nebo se mohou vodiče spojit?
Vodiče o stejné polaritě můžete spojit svorkovnicí a brát to jako jeden výstup.
Často se nám stává, že máme z reklamy
pouze jeden výstup a nemáme dostatečně
silný zdroj? Můžeme dát dva zdroje dohromady a zapojit je jako jeden?
Takto se zdroje zapojovat nesmějí. Pokud byste tak zdroje zapojili, zdroje by se mezi sebou
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přetahovaly a velmi brzo by Vám odešly. Při rozboru trafa by se pak přišlo na to, že zdroj byl
přetížen, což by vedlo k neuznání reklamace.
Nyní máme zdroje pro LED aplikace až do výkonu 480W a u 24V varianty dokonce 600W. Proto
věříme, že se s těmito problémy už moc často
setkávat nebudete.
Na jak velkou vzdálenost mohu vézt 12V
vodiče za trafem?
Obecně doporučujeme dávat zdroj co nejblíže
k LED modulům. Pokud máte delší vodiče s malým průřezem, vede to k nadměrnému zahřívání
vodičů, úbytkům napětí na vedení a zvýšenému
namáhání zdroje. Průřez vodiče doporučujeme
ověřit výpočtem. Na základě jeho délky a proudového zatížení vypočítat ztráty na vedení, které
by neměly přesáhnout 2%.
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Velmi rádi používáme od Vás na sekundáru
na propojování svorkovnice Scotchlock.
Existuje zde nějaké omezení?
Svorkovnice Scotchlock mají omezení a tou je
jejich maximální zátěž 2A, maximální napětí 30V
a maximální teplota 105 °C. Žádná z těchto tří
kritérií nesmí být překročena.
Na dotazy opět odpovídal Jakub Gregůrek, ředitel tuzemského obchodu.
Těším se na následující díl seriálu a neváhejte
nám psát Vaše další dotazy na e-mail:
jgregurek@dencop.cz
Nejzajímavější dotazy zde opět uveřejníme.
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SIGN INVENT!ON

www.signinvention.com
Zaváděcí akce COMIMPEX PRINT:
SIMPLE Roll-up a PET Blockout materiál

jedna tiskárna
jeden inkoust
pro všechny
aplikace

Při koupi jedné role materiálu PET Blockout, což
je vhodný materiál pro roll-up aplikace, obdržíte
zdarma jeden kus... Celý článek zde

přijďte se přesvědčit
do našeho showroomu
více na techno@hsw.cz

Spandex posílil svou pozici
na severu Evropy
Seri Deco Oy je v tomto regionu předním distributorem značek HP a Avery Dennison. Součástí
portfolia jsou také... Celý článek zde

3. generace tiskáren swissQprint
Mechanické zdokonalení činí tyto nové systémy
ještě stabilnějšími a přesnějšími než jejich předchůdci. Tiskárny mají... Celý článek zde

Staňte se Roland Hero
Přihlašování do Roland Hero začalo v dubnu
a nyní bylo prodlouženo až do 31. prosince 2018.
Odměnou pro vítěze... Celý článek zde

Xerox drží vedoucí pozici
„Konzistence společnosti Xerox v tom, jak udává
směr trhu v této oblasti, je důvodem k opětovnému získání prvenství... Celý článek zde

Zünd na Composites Europe
Průmysl stále více využívá technologicky vysoce
vyspělé kompozitní materiály. Pro jejich formátování a zpracování je... Celý článek zde

Výsledky EFI za třetí čtvrtletí 2018
Za tři měsíce končící 30. září 2018 společnost
zaznamenala rekordní tržby ve třetím čtvrtletí
ve výši 257,1 milionu... Celý článek zde

Nový software VersaWorks 6 RIP
od Roland DGA
Společnost Roland DGA uvádí nový software Roland VersaWorks 6. RIP a tiskový management
pro inkoustové tiskárny a tiskárny/řezačky. Roland VersaWorks zahrnuje... Celý článek zde

Durst získal dvě ceny Produkt roku 2018
Xeikon slaví 30 let
V těchto dnech společnost Xeikon oslavuje 30.
výročí vzniku a zároveň i 25 let působení na trhu
digitálního tisku... Celý článek zde

Odbornou porotu oslovila tiskárna Durst Delta WT
250 svým inovativním přínosem. Stala se vítězem
kategorie Nové technologie v oblasti Roll-to-roll
Hybrid/Flatbed tiskáren. Stroj je vlajkovou lodí
nové generace strojů s kvalitou tisku na úrovni
ofsetu a se zdravotně... Celý článek zde
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