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Jak je v poslední dobû v Ospapu zvykem,
chce kaÏdou vhodnou chvíli nabídnout sv˘m
zákazníkÛm kvalitní papír pro digitální
produkãní tisky. V souãasné dobû se jedná
o poslední novinku ze strany v˘robce Mondi,
a to o papír DNS® performance. Tento papír
je urãen pﬁedev‰ím pro profesionální
laserové, ale i inkoustové tiskárny.

DNS® performance se vyznaãuje tradiãní
ofsetovou bûlostí, skvûlou prÛchodností
profesionálními stroji, jakoÏto i pﬁíznaãnou
univerzálností.
Je vhodn˘ pﬁedev‰ím pro barevné i ãernobílé
tisky se zamûﬁením na transakãní tiskové
aplikace spojené s propagaãními materiály
jako jsou v˘kazy ãi faktury v‰eho druhu.
Jak uÏ je u v˘robce Mondi standardem,
i papír DNS® performance získal certifikaci
PEFC a ekoznaãku EU.
Papír je moÏno dostat v Ospapu v gramáÏích
80, 90, 120 a 160, ve formátu SRA3 /32 x 45/,
ve velk˘ch formátech nebo v rolích.
Papír DNS® performance je dal‰í v ﬁadû
profesionálních papírÛ, urãen˘ch pro
produkãní digitální tisk, kter˘ spoleãnost
Ospap zaﬁadila do svého sortimentu
a je pﬁipravena plnit i ta nejnároãnûj‰í pﬁání
„digitálních“ zákazníkÛ.
Pro více informací se obraÈte na obchodní
manaÏery nebo pﬁímo na specialistu pﬁes
digitální papíry ve firmû Ospap –
pana Jiﬁího Bilíka. ×
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ve spoleãnosti Agentura 5, s.r.o., obojí na papíﬁe
DNS® performance 80 g/m2, kter˘ sponzorsky dodala
spoleãnost OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, 102 23
Praha 10, tel.: 271 081 111, fax: 272 704 725,
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VELK¯ TISK, VELK¯ DOJEM

Trendy
ve velkoformátovém
tisku
Mnozí odborníci hovoﬁili o drupû 2008 jako
o „ink-jetové drupû“, coÏ také z mnoha
pohledÛ byla. Po drupû 2008 pﬁinesli nûkteﬁí
prodejci na trh ãtyﬁbarevná vysokorychlostní
ink-jetová ﬁe‰ení, která byla k vidûní na
drupû, ve formû hotov˘ch v˘robkÛ nebo
koncepcí, a tyto v˘robky na trh stále je‰tû
pﬁicházejí.
Které technologie mÛÏeme oãekávat
v souvislosti s blíÏící se drupou 2012 jako
základ zmûn v oblasti polygrafie
a vydavatelství? Je‰tû jednou lze oãekávat,
Ïe uvidíme, Ïe na poli nov˘ch technologií,
které vystavovatelé prezentují,
má inkoustov˘ tisk stále v˘znamnou pozici.
Tentokrát ale, i kdyÏ zde bude stále ve velkém
rozsahu pﬁítomen v˘robní sektor, se mÛÏeme
tû‰it na „velké“ zamûﬁení na velkoformátov˘
tisk v souvislosti s tím, jak v tomto sektoru
dozrávají digitální nabídky, zlep‰uje
se jejich pomûr cena/v˘kon a jak v mnoha
aplikacích vytlaãují bûÏné analogové
technologie tisku poutaãÛ a reklamních
panelÛ, jako je sítotisk.
Trh velkoformátového tisku Digitální
velkoformátové tiskárny nejsou na trhu
poutaãÛ a reklamních panelÛ nové. Novinkou
je v‰ak rychlost, s jakou tato technologie
pokroãila, pokud jde o kvalitu, rychlost
a rozsah aplikací, pro které lze digitální
v˘robní procesy vyuÏít. Stejnû tak, jako trh
ofsetového tisku zjistil, Ïe se objevila poptávka
od kupujících po men‰ích nákladech, rychlej‰í
obrátkovosti a dÛrazu na obsah, kter˘
je hnacím motorem pro posun v˘roby
k digitálním procesÛm, dochází ke stejné
transformaci i na trhu velkoformátového tisku.

A technologie ke splnûní tûchto poÏadavkÛ
jsou pﬁipraveny.
Pokraãuje také inovace. Napﬁíklad EFI tvrdí,
Ïe jejich nové vytvrzování LED „Cool Cure“
pro linku VUTEk pracuje stejnû rychle jako
UV lampy, ale s niÏ‰í spotﬁebou energie,
schopností tisknout na tenãí a levnûj‰í
materiály díky sníÏené teplotû a s men‰ími
náklady vzhledem k tomu, Ïe není tﬁeba mûnit
Ïárovky. Scott Schinlever, ãlen nejuÏ‰ího
vedení a generální manaÏer pro ink-jetová
ﬁe‰ení ve spoleãnosti EFI, oãekává, Ïe na drupû
se objeví dal‰í dodavatelé, kteﬁí budou nabízet
LED a dodává: „Vytvrzování LED nemá témûﬁ
Ïádná negativa, pokud se zamûﬁíte na jeho
základní funkcionalitu.“
Spoleãnost FujiFilm Graphic Systems uvedla
na trh v˘robek, kter˘ je moÏno povaÏovat
za kombinaci komerãního tisku a trhu poutaãÛ
a reklamních panelÛ. Archov˘ inkoustov˘
tiskov˘ stroj FujiFilm J-Press 720, half-size
(29”) je urãen pro pouÏití v komerãním tisku,
ale vzhledem k velikosti archu a kvalitû je také
vhodn˘ pro tisk men‰ích poutaãÛ a reklamních
panelÛ, pﬁedev‰ím pro materiály POP (point
of purchase). Tento pﬁístup mÛÏe b˘t
jednodu‰‰í cestou pro komerãní tiskárny pﬁi
jejich vstupu na trh poutaãÛ a reklamních
panelÛ, protoÏe tiskov˘ stroj se mÛÏe pouÏít
na i v˘robu tradiãních komerãních tiskovin
v malém nákladu. Kromû toho je FujiFilm
v˘hradním distributorem tiskáren Inca Onset
ve Spojen˘ch státech americk˘ch a po celém
svûtû nabízí vlastní UV tiskové stroje
flatbed/roll fed série Acuity a tiskové stroje
roll-fed série UVISTAR.
Z velké ãásti je technologick˘ pokrok pohánûn
poÏadavky trhu. V ãervnu 2011 dokonãila firma

EFI VUTEk
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InfoTrends studii, jejímÏ cílem je shromáÏdit
více informací o kupujících velkoformátov˘ch
produktÛ.1 Úãelem této studie bylo jednak lépe
pochopit poÏadavky zákazníkÛ, kteﬁí kupují
velkoformátové tisky, a jednak sledovat zmûny
tûchto vzorcÛ oproti pﬁedchozí studii z roku
2009. Aãkoliv se jedná o studii ze Severní
Ameriky, poÏadavky kupujících, které
z ní vypl˘vají, budou pravdûpodobnû podobné
po celém svûtû. Základem tohoto prÛzkumu
byly odpovûdi více neÏ 300 kupujících.
Aplikace a vzorce chování kupujících Studie
zjistila, Ïe hlavními formáty zÛstávají poutaãe,
plakáty a tabule, pﬁiãemÏ ve srovnání s rokem
2009 získává vût‰í podíl fotografie (v roce 2011
uvedlo 42,6 % respondentÛ, Ïe nakupují
fotografické aplikace oproti 30 % v roce 2009).
U obrázkÛ, nátiskÛ, vlajek a textilií se projevil
prudk˘ pokles, zatímco ostatní aplikace byly
relativnû stabilní. Respondenti uvedli,
Ïe kupují velké formáty v prÛmûru 5,4 krát
roãnû, coÏ je oproti roku 2009 mírn˘ nárÛst.
Ve studii z roku 2011 se uvádí prÛmûrn˘ poãet
v˘tiskÛ na jednu objednávku 36,5, coÏ je poãet,
kter˘ nahrává digitální produkci a tomu, aby
nahradila analogové procesy.
Kvalita, cena a rychlost jsou tﬁi klíãové prvky
pro v˘bûr dodavatele poutaãÛ a reklamních
panelÛ. V roce 2009 byla hlavním kritériem pro
v˘bûr cena. Tento posun zaznamenala
i Linda Bell, ﬁeditelka spoleãnosti Inca Digital
Printers, která ﬁekla: „Do‰lo k jasnému posunu.
Zákazníci lépe znají technologie a jsou
nároãnûj‰í v poÏadavcích na to, co od dané
technologie oãekávají. Mají zájem o rÛzné
druhy tisku a koneãné zpracování i o lep‰í
kvalitu, neÏ tomu bylo v minulosti. ProtoÏe jiÏ
mají urãitou pﬁedstavu o rychlosti, jde nyní
ménû o rychlost, ale více o kvalitu.“ V souladu
s v˘‰e uveden˘m spoleãnost Inca nedávno
uvedla na trh tiskárny vy‰‰í kvality s men‰ím
v˘konem; modely S20 a S40 také nabízejí v˘bûr
mezi lesklou, saténovou a matovou povrchovou
úpravou. Linda Bell dodává: „JestliÏe se nám
podaﬁí posunout kvalitu na úroveÀ ofsetu, pro
velké formáty se tím otevﬁe ‰ir‰í trh.“
Rychlost je v‰ak stále dÛleÏitá a vût‰ina
dodavatelÛ na trhu dále zvy‰uje kapacitu
zaﬁízení pouÏitím ‰ir‰ího vozíku a vy‰‰í
rychlostí. S. Schinlever ze spoleãnosti EFI
ﬁíká: „U tiskov˘ch hlav a samotn˘ch
polygrafick˘ch systémÛ pomûr cena/v˘kon
stoupá exponenciálnû. Prodejci tiskáren, jako
je EFI, Durst, Inca a dal‰í, mohou s klidn˘m
svûdomím prohlásit, Ïe nakonec budou mít
nûco stejnû rychlého nebo rychlej‰ího neÏ
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plnû rozvinut˘ sítotisk, coÏ zv˘‰í dÛleÏitost
ﬁe‰ení integrovaného workflow nad rámec
samotné tiskárny.“
PouÏívání QR kódÛ u poutaãÛ a reklamních
panelÛ Jedním z nejzajímavûj‰ích zji‰tûní
prÛzkumu InfoTrends byl fakt, Ïe 20 %
kupujících velkoformátov˘ch poutaãÛ
a reklamních panelÛ pouÏívá QR kódy
a dal‰í interaktivní média, a z nich 90 %
plánuje, Ïe bude ve vyuÏívání interaktivních
prvkÛ pokraãovat. 70 % kupujících by
o pouÏití QR kódÛ nebo jin˘ch interaktivních
prvkÛ ve velkoplo‰n˘ch panelech uvaÏovalo.
To pﬁedstavuje velkou pﬁíleÏitost pro
dodavatele na trhu velkoformátového tisku,
aby mohli jednak zákazníky pouãit
o hodnotû interaktivních prvkÛ, a jednak
aby mohli pomocí této sluÏby vytvoﬁit vût‰í
hodnotu pro zákazníky a nové v˘nosy pro
sebe.
Digitální produkty nejsou hrozbou Digitální
(elektronické) poutaãe byly na trhu
reklamních panelÛ vnímány jako hrozba
a mnoho lidí se obávalo, Ïe zcela vytlaãí
ti‰tûné produkty. K tomuto pﬁechodu v‰ak
podle studie Info Trends nedo‰lo. Pouze 11 %
respondentÛ zakoupilo digitální poutaãe,
pﬁestoÏe 38 % respondentÛ uvedlo, Ïe to mají
v plánu. Tyto nákupy v‰ak podle v‰eho mají
jen mal˘ dopad na velkoformátové tisky, kdyÏ
76 % respondentÛ uvádí, Ïe pouÏívají
digitální poutaãe spoleãnû
s velkoformátov˘mi tisky.
Mix digitálních technologií Tato digitální
dynamika zatlouká stále více klín do
tradiãního trhu sítotisku a mnoho tiskáren
digitální technologie zaãleÀuje do svého
v˘robního portfolia. Stejnû jako u ofsetu,
budou i pro sítotisk v brzké budoucnosti
vhodné aplikace, jejichÏ v˘roba není
z praktického hlediska pﬁíhodná. Nicménû,
rozsah aplikací, které lze nyní vyrábût
digitálnû, exponenciálnû narÛstá. Mnozí vûﬁí,
Ïe jediné aplikace, které umí sítotisk, ale
nelze je provádût digitálnû, se toãí kolem
speciálních barev, jako jsou metalické
a fluorescenãní barvy, které pravdûpodobnû
je‰tû nûjakou dobu nebudou pro digitální tisk
k dispozici. Pokud jde o specifické aplikace,
poslední velkou oblastí, která dlouhodobû
pﬁejde na digitální tisk, bude odûvní prÛmysl.
Typy inkoustÛ Jedním ze zpÛsobÛ
segmentace trhu velkoformátového tisku
je provûﬁit rÛzné typy pouÏívan˘ch inkoustÛ.
InfoTrends rozdûluje inkousty do tﬁí hlavních
kategorií:

Inca Onset S40

inkousty na vodní bázi, kam patﬁí trvanlivé
inkousty na vodní bázi jako podkladov˘
materiál, jako jsou latexové barvy HP.
■ inkousty na bázi ﬁedidel/ekosolventní, které
kdysi mûly nejvût‰í podíl na trhu, ale nyní
jejich pozici ohroÏují trvanlivé inkousty
na vodní bázi a tﬁetí kategorie, inkousty
tvrzené UV.
■ inkousty tvrzené UV se uchytily na trhu
a UV tiskárny mají lví podíl na dodávkách
nov˘ch zaﬁízení na trhu velkoformátového
tisku, jak tiskárny postupnû pﬁecházejí
z inkoustÛ na bázi ﬁedidel na UV tvrzené
inkousty.
Tvrzení UV má rychlej‰í nárÛst v Evropû neÏ
v Severní Americe, ale je pomalej‰í na
nov˘ch rychle se rozvíjejících trzích, jako
je âína a Latinská Amerika, kde je ménû
pﬁísná kontrola dle zákona. Tim Greene
ze spoleãnosti InfoTrends ﬁíká: „V Severní
Americe se velkoformátov˘ tisk stále je‰tû
prodává s pomûrnû vysokou marÏí
ve srovnání s âínou, kde mají pﬁednost
technologie na bázi ﬁedidel a tiskárny platí
za litr inkoustu jednu desetinu ceny, neÏ
by zaplatily v Severní Americe. âíÀané srazili
ceny dolÛ, protoÏe prodávají velké formáty
aÏ za 35 centÛ za ãtvereãní stopu, kdyÏ dﬁíve
cena dosahovala 3 – 4 USD za ãtvereãní
stopu.“
T. Greene dále zdÛrazÀuje, Ïe tiskárny
na vysoce regulovan˘ch trzích, napﬁ. v Západní
Evropû nebo v Severní Americe, pouÏívají
„zahraniãní zdroje“, aby splnili urãité
poÏadavky zákazníkÛ, takÏe si objednají tisk
provádûn˘ ménû ekologick˘m zpÛsobem
v Polsku a hotov˘ v˘robek po‰lou do Velké
Británie. V takovém pﬁípadû tiskárna splní jak
poÏadavky zákazníka, tak zákonné poÏadavky,
protoÏe tisk nebyl zhotoven ve Velké Británii.
„âína zaãala s inkousty na bázi ﬁedidel,
zatímco Severní Amerika a Západní Evropa
■

zaãaly s inkousty na bázi vody,“ dodává
T. Greene. „Inkousty na bázi ﬁedidel
pravdûpodobnû zÛstanou v âínû a na dal‰ích
novû vznikajících trzích základní technologií
vzhledem k niÏ‰ím nákladÛm na inkoust,
zatímco rozvinuté trhy se od inkoustÛ na bázi
vody a ﬁedidel pﬁesouvají k UV a spolu s tím,
jako technologie vyzrávají, oãekáváme,
Ïe trvanlivé inkousty na bázi vody také zahájí
útok.“
Technologie, na kterou je tﬁeba si dát pozor,
jsou trvanlivé inkousty na bázi vody. I kdyÏ
vedoucí pozici v tomto segmentu má HP
se sv˘mi inkousty Latex, T. Greene uvádí,
Ïe podobné sloÏení vyvíjejí i spoleãnosti,
jako je Sun Chemical a Sepiax, a dodává:
„Tyto inkousty jsou dobré pro nûkteré piezo
tiskárny Epson, to znamená rÛzná zaﬁízení
Roland DG, Mutoh, Mimaki a Epson, která jsou
na trhu. Mnohá z tûchto zaﬁízení bylo moÏno
pﬁevést na trvanlivé inkousty na vodní bázi,
náhradou za inkousty ekosolventní, jednodu‰e
vypláchnutím systému a v˘mûnou tiskové
hlavy.“ Trvanlivé inkousty na vodní bázi
by mohly b˘t prvkem, kter˘ by zastavil rÛst
UV a zrychlil pokles inkoustÛ na bázi ﬁedidel.
Bude zajímavé sledovat, jestli pﬁední
poskytovatelé sluÏeb nakonec najdou dÛvod,
proã pﬁevést své systémy na trvanlivé inkousty
na vodní bázi spolu s tím, jak takto technologie
vyzrává.
Zajímavé je, Ïe ve spoleãné studii
FESPA / InfoTrends provedené v roce 2011,
vy‰lo najevo, Ïe nejbûÏnûj‰ím typem zaﬁízení,
které se pouÏívá v tiskárnách, byly stále
inkousty na bázi ﬁedidel a pouze jedna tﬁetina
respondentÛ uvedla, Ïe má technologii
na vodní bázi. A to pﬁesto, Ïe celosvûtov˘m
trendem je nyní pﬁechod na inkousty tvrzené
UV. Jak ﬁíká Andrew Oransky, ﬁeditel
marketingu a product managementu
spoleãnosti Roland DG: „Zatímco technologie

