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Nov˘ produkt SmartFrames urychlí v˘mûnu
bannerÛ. Spoleãnost Ferratt International
pﬁichází v tûchto dnech na ãesk˘ trh s novou
velkoplo‰nou technologií pro jednoduchou
závûsnou implementaci plakátÛ nejen
do venkovních ploch, ale také do vût‰ích
interiérov˘ch prostor.
Jde o speciální rám o velikostech 1 x 1 m
aÏ 6 x 6 m, kter˘ má v sobû zabudovan˘
sofistikovan˘ lanov˘ systém s karabinami,
na které se motiv snadno pﬁichytí a pomocí
kliky se rychle a jednodu‰e vypne
do hladkého provedení. V˘mûna motivÛ
probíhá tak, Ïe i ne‰kolená obsluha, která
celou akci zvládne maximálnû do 10 minut,
jen zatáhne za ocelové lanko a star˘ motiv
se plynule sesune. Po odepnutí se sloÏí
(váÏí maximálnû 1 kilogram), uskladní
a za mûsíc mÛÏe jít znovu do akce. Tedy
systém nabízí pﬁedev‰ím úsporu v nákladech
na v˘lep a instalaci, stejnû jako
za opakovanou v˘robu plakátÛ a hlavnû
umoÏÀuje komfortní manipulaci bez le‰ení
a lepení, v podstatû v jakékoliv v˘‰ce. Vedle
toho mÛÏe mít SmartFrames vnitﬁní
podsvícení prostﬁednictvím LED diod
a dostupná je i varianta se solárními ãlánky.
Základem nosiãe je hliníkov˘ profil s lanky
pro napínání ekologick˘ch polyetylenov˘ch
nebo standardních PVC bannerÛ.
Svou rychlostí a jednoduchostí je systém
urãen pﬁedev‰ím pro oblast obchodních
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center ãi ﬁetûzcÛ, které mohou v podstatû
kaÏd˘ den prezentovat jin˘ produkt, akci
ãi slevu. „Aktuálnû vedeme jednání
s nûkolika ﬁetûzci a první instalace, které
by mohly masivnûji probûhnout, lze oãekávat
uÏ bûhem leto‰ního léta,“ uvedl Filip
âervinka ze spoleãnosti Ferratt International.
Tato technologie pochází ze Skandinávie
a spoleãnost získala licenci na provoz v âR,
na Slovensku, v Polsku a Maìarsku. „Chtûli
jsme zachytit nastupující trend elegantních
ﬁe‰ení pro venkovní reklamu. Ná‰ systém
má dvû nesporné v˘hody – první je snadná
v˘mûna motivÛ kdekoliv, druhá pak silné
napnutí tiskoviny a v˘sledn˘ efekt,“ dodává
Filip âervinka z Ferrattu.
Systém mûl ãeskou premiéru na veletrhu
Reklama – Polygraf (praÏské V˘stavi‰tû
v Hole‰ovicích), kde byl pﬁedstaven systém
SmartFrames o velikosti 6 x 3 m, a to v levé
hale na stánku ãíslo 128. ×
Podle tiskové zprávy z 19. bﬁezna.

PTÁME SE DODAVATELÒ

Tisková zaﬁízení pro tisk
obalÛ a etiket
Digitální tisk obecnû je technologií
na vzestupu v mnoha oblastech. Jednou
z nich je i tisk obalÛ a etiket, pro kterou
nabízí nové moÏnosti napﬁ. personalizace
a efektÛ. Zeptali jsme se dodavatelÛ
tiskov˘ch zaﬁízení, která jsou nejvhodnûj‰í
pro obalov˘ tisk a jaké nabízejí speciality.
1 Kter˘ z va‰ich barevn˘ch tiskov˘ch strojÛ
se nejlépe hodí pro tisk obalÛ a etiket?
(uveìte prosím tiskové rozli‰ení, tiskovou
rychlost v str. A4/min. jednostrannû,
minimální a maximální formát
potiskovaného materiálu, rozsah gramáÏí
potiskovaného materiálu v g/m2)
2 Jaké mají tato zaﬁízení moÏnosti
speciálních tiskov˘ch aplikací? (napﬁ.
speciální barva, ãirá barva, metalická
barva, mikrotext…)
3 Nabízíte papíry a dal‰í materiály speciálnû
urãené pro tisk etiket a obalÛ?
4 Dodáváte i napﬁ. vyﬁezávací stroje
na dokonãování obalÛ a etiket?
Jiﬁí Knébl, Amos CZ, a.s. – distributor Kodak
1 Jedno ze zaﬁízení, které nabízíme,
je vhodné pro úãely tisku obalÛ a etiket.
Jedná se o barevn˘ digitální produkãní
tiskov˘ stroj Kodak NexPress.
Struãn˘ v˘pis parametrÛ:
■ tisková rychlost: max 7 860 str. A4/min,
barevnost 5/0
■ minimální a maximální formát
potiskovaného materiálu: 279 x 200 mm
minimum / 356 x 660 mm maximum
■ rozsah gramáÏí potiskovaného materiálu:
60 – 350 g/m2 nenatíran˘, 80 – 350 g/m2
natíran˘ materiál
2 Barevn˘ digitální tiskov˘ stroj Kodak
NexPress nabízí celkem ‰irokou ‰kálu
zu‰lechtûní:

pûtibarevn˘ tisk
speciální tisk pátou ‰edou barvou pro
dosaÏení v˘jimeãného podání v kresbû
a tónech obrazu
■ speciální matná úprava tisku – pro dosaÏení
„matn˘ch fotografií“
■ vysok˘ lesk (lze pﬁirovnat k vysoce
lesklému laku)
■ lak proti otûru (matn˘)
■ parciální lak matn˘ i leskl˘
■ speciální potisk luminiscenãní barvou
citlivou na UV svûtlo (tisk ochrann˘ch
prvkÛ)
■ speciální potisk MICR barvou (magneticky
citliv˘ pro úãely tisku ochrann˘ch prvkÛ)
■ tisk „vodoznaku“ (tisk ochrann˘ch prvkÛ)
■ dimenzionální tisk – poskytuje moÏnost
tisku 3D textury obrazu (napﬁ. pomeranãová
kÛra, struktura tkaniny apod.)
3 a 4 Speciální materiály (pokud nejde
pﬁímo o spotﬁební materiály pro Kodak
NexPress) nedodáváme. NexPress potiskuje
velice ‰iroké spektrum materiálÛ
a nevyÏaduje Ïádné zvlá‰tní nebo upravené
materiály.
■
■

Martin Bûlík, DataLine Technology, a.s. –
distributor HP Indigo
1 Tiskové stroje HP Indigo mají dvû základní
v˘robní ﬁady – komerãní a industriální. Pro
tisk obalÛ a etiket se v souãasné chvíli
nejlépe hodí industriální modely WS4600
a WS6600.
Model WS4600 dosahuje maximální rychlosti
15,24 m/min pﬁi tisku CMYK. Maximální
potisknutelná plocha je 31x45 cm.
Rozsah pouÏiteln˘ch tlou‰Èek materiálu
je 12 aÏ 350 mikronÛ.
Model WS6600 dosahuje maximální rychlosti
29,87 m/min pﬁi tisku CMYK. Maximální
potisknutelná plocha je 31,7 x 98 cm.

HP Indigo WS4600
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HP Indigo WS6600

Kodak NexPress SE3600

Rozsah pouÏiteln˘ch tlou‰tûk materiálu
je 12 aÏ 450 mikronÛ.
2 Tiskové stroje HP Indigo jsou jedineãné
nejen kvalitou svého tisku, ale také pestrou
‰kálou pouÏiteln˘ch barev. Kromû
základního reÏimu CMYK je moÏno tisknout
také bílou barvou, vûrnou simulací Pantone
barev lze docílit reÏimem IndiChrome a také
je moÏno pouÏít pﬁímo konkrétní Pantone
barvy, coÏ má pochopitelnû pﬁi tisku obalu
velk˘ v˘znam. Dále existují speciální ﬁe‰ení
pro simulaci metalick˘ch barev, pro tisk
barvami viditeln˘mi v UV spektru a je také
moÏné lakovat. Specialitou je Enhanced
produktivity mód, kter˘ pomocí tisku
v reÏimu CMY dosáhne vûrné simulace
kompletní barevnosti pﬁi úspoﬁe nákladÛ
a ãasu, protoÏe se zv˘‰í rychlost tisku
a spotﬁebuje ménû barev.
3. Pro tiskové stroje HP Indigo existuje
mnoho certifikovan˘ch materiálÛ. Jejich poãet
odráÏí fakt, Ïe se jedná o nejroz‰íﬁenûj‰í
digitální tiskovou technologii pro tisk obalÛ
a etiket. V pﬁípadû, Ïe by materiál nebylo
moÏno potisknout, lze provést priming.
Ten spoãívá v nanesení mikroskopické vrstvy
tzv. „primeru“ na substrát, kter˘ umoÏní
následn˘ bezproblémov˘ tisk.
4 Ano, jsme schopni dodat ﬁe‰ení jak pro
pﬁímé propojení se strojem (on line), tak
zaﬁízení samostatná. ×

Kniha Libu‰e Niklová získala ocenûní
v soutûÏi nejkrásnûj‰í knihy svûta

Unikátní svého druhu na svûtû, kaÏdoroãní
soutûÏ kniÏního designu Nejkrásnûj‰í knihy
svûta se koná v Lipsku od roku 1963.
Od roku 1991 je zodpovûdná za dohled
nad soutûÏí spoleãnost Stiftung Buchkunst
ve Frankfurtu nad Mohanem a Lipsku.
Mezinárodní soutûÏ hodnotí knihy, které byly
jiÏ pﬁedtím hodnoceny a vybrány komisí
odborníkÛ ve sv˘ch zemích pÛvodu.

V roce 2012 zasedala nezávislá mezinárodní
porota opût v Lipsku s úkolem vybrat ãtrnáct
v˘jimeãn˘ch dûl kniÏního designu,
z 540 nejlep‰ích knih z 31 zemí: nejlep‰í
z nejlep‰ích.
Bronzovou medaili získala kniha s textem
Terezy Bruthansové Libu‰e Niklová
(Nakladatelství Arbor vitae societas, Praha),
kterou graficky upravila Zuzana Lednická
ve spolupráci s Bohumilem Va‰ákem
ze Studia Najbrt. Bohumil Va‰ák cenu pﬁevzal
na lipském v˘stavi‰ti v rámci Leipziger
Buchmesse 2012.
Hraãky designérky Libu‰e Niklové
doprovázely Ïivoty dûtí pﬁedev‰ím ve stﬁední

a v˘chodní Evropû v 70. a 80. letech
20. století. Tato kniha nabízí ucelen˘
pﬁehled jejích dûl a roz‰iﬁuje její intenzivní
pouÏití barvy, s pﬁevládající ãervenou,
Ïlutou, modrou a zelenou i do grafického
designu publikace. Mimo je index uÏívající
men‰ího formátu a jiného papíru, kter˘
vytvoﬁil vynikající archiv v˘tvorÛ designérky.
Materiál pouÏit˘ pro obal odkazuje
na syntetické materiály, za kter˘ch byly
hraãky Libu‰e Niklové vyrábûny. Máme
pﬁed sebou knihu, která je ve v‰ech sv˘ch
aspektech harmonická a která pﬁes v‰echnu
svou pﬁísnost pÛsobí bezstarostn˘m
dojmem. ×

