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Plechovka Heinz s va‰ím jménem?
Digitální tisk obalov˘ch materiálÛ
se v novém tisíciletí posouvá stále dále

PoÏadavky zákazníkÛ se mûní a díky tomu
se mûní i skladba tiskov˘ch aplikací
a postupy pﬁi jejich v˘robû. Napadlo by vás,
Ïe mÛÏete jako dárek dostat personalizovanou
originální plechovku s omáãkou Heinz?
Digitální tisk je obecnû stále rostoucí oblast,
v západní Evropû se mluví o cca ãtyﬁech
procentech roãnû a tento trend by se nemûl
mûnit ani v blízké budoucnosti. V rámci
digitálního tisku v‰ak mÛÏeme sledovat
v˘razné zmûny v jednotliv˘ch aplikacích
a v jejich celkovém vzájemném pomûru.
Zatímco nûkteré ãásti trhu klesají (transakãní
tisky, tisky v kanceláﬁích, atd.), nûkteré
segmenty naopak velmi rychle rostou
(publikace, promo tisk, apod.).
Labels rostou Jedním z hlavních tahounÛ
je oblast digitálního tisku obalov˘ch
materiálÛ, tzv. packaging, ve kterém
celosvûtovû jasnû dominuje tûÏko uchopitelná
skupina materiálÛ oznaãovaná obecnû jako
„labels“. Tento segment byl zcela minimálnû
zasaÏen pﬁesunem tiskÛ k elektronick˘m
médiím a pﬁíli‰ do nûj nezasáhla ani aktuální
ekonomická situace. I proto se oãekává rÛst
této ãásti tiskového trhu i v pﬁí‰tích letech –
do roku 2016 by v rámci západní Evropy
mûlo dojít témûﬁ ke zdvojnásobení celkového
objemu z aktuálního ekvivalentu
cca 5,0 miliard stran A4 na cca 9,5 miliard
stran A4 v roce 2016.
Pﬁesto tvoﬁí digitální tisk stále jen mizivou
ãást celkové produkce obalov˘ch materiálÛ –
odhady hovoﬁí o cca dvou procentech a tento
pomûr se bude i do budoucna mûnit pouze
velmi pozvolnû.

Jaké jsou hlavní aspekty rÛstu? Pﬁedev‰ím
se jedná o dvû základní vûci. Za prvé jsou to stále
vût‰í moÏnosti v potisknutelnosti jednotliv˘ch
médií a dále ekonomické ãi finanãní poÏadavky
zákazníkÛ, které v˘raznû ovlivÀují napﬁíklad
velikosti jednotliv˘ch zakázek.
Pokud bychom mûli vybrat pár hlavních
bodÛ, jsou to tyto:
■ stále vût‰í moÏnosti digitálních tiskáren
■ roz‰iﬁující se portfolio substrátÛ (materiálÛ)
urãen˘ch pro digitální tisk
■ postupující segmentace trhu s tlakem
na flexibilitu a rychlost dodávek
■ moÏnosti personalizace
■ vyuÏívání rÛzn˘ch ochrann˘ch prvkÛ, jako
jsou mikrotext, ãiré tonery, atd.
■ optimalizace skladov˘ch zásob a odpadu
(ekologick˘ aspekt)
Personalizace a sociální sítû Detailnûj‰í
rozbor si urãitû zaslouÏí oblast personalizace,
která rozhodnû není v oblasti packagingu
ãi ‰títkÛ zcela bûÏná. I velké firmy si stále
více uvûdomují, Ïe pﬁím˘ kontakt

s konkrétním zákazníkem je pro nû stále
dÛleÏitûj‰í. SnaÏí se svou znaãkou zaujmout
a hledají cesty, jak se ke svému zákazníkovi
dostat „je‰tû blíÏe“.
Jednou z cest je v˘roba zboÏí, které je urãeno
pﬁímo pro konkrétního zákazníka. Ve svûtû
se tak vyrábûjí personalizované pivní lahve,
krabiãky se sladkostmi ãi pﬁebaly ãokolád.
Jména na lahve vyzkou‰ela dát v Austrálii
dokonce i nadnárodní spoleãnost Coca Cola.
Spoleãnost Heinz ‰la poté cestou
personalizovan˘ch ‰títkÛ na plechovkách
a vyuÏila k tomu sociální sítû. Pokud dal
uÏivatel na sociální síti Facebook firmû
„like“, mohl pak následnû poslat svému
nemocnému pﬁíteli personalizovanou
plechovku „Get well soup“. Mohl si vybrat
dokonce pﬁíchuÈ a zadat jméno obdarovaného.
Ten pak bûhem 2 – 3 dnÛ obdrÏel plechovku
s klasickou Heinz samolepkou, která
obsahovala text s jeho jménem, napﬁ.:
„Get well soon Peter“.
Budoucnost nálepek Oblasti digitálního
potisku ‰títkÛ aktuálnû stále dominuje
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elektrografie (v rÛzn˘ch podobách)
a pﬁedev‰ím tzv. v˘roba „z role“. Do roku
2016 se v‰ak pﬁedpokládá stále vût‰í v˘znam
inkoustov˘ch technologií a rostoucím
trendem bude také tisk samolepicích
materiálÛ z klasick˘ch archÛ. V dané oblasti
se poté poãítá s v˘razn˘m posunem
k atypick˘m materiálÛm, jako jsou
bezpeãnostní, metalické ãi plastové
samolepky. A právû v segmentu archov˘ch
syntetick˘ch materiálÛ má co nabídnout
i spoleãnost Xerox, která spolupracuje
s renomovan˘mi v˘robci po celém svûtû
na v˘voji a testování jak standardních, tak
i inovativních plastov˘ch samolepicích
materiálÛ, mezi které patﬁí bezpeãnostní,
metalické ãi dvouvrstvé samolepicí fólie.
Xerox DuraPaperLabel není jen samolepka
Jedním z produktÛ pro nové digitální
tisíciletí je zcela jistû materiál
Xerox DuraPaperLabel. Velmi odolná
plastová samolepka pro digitální tisk s extra
pﬁilnav˘m lepidlem, která byla pﬁímo
vyvinuta pro chemick˘ prÛmysl a je urãena
pﬁedev‰ím pro venkovní aplikace a zátûÏová
prostﬁedí.
V ãem spoãívá jedineãnost DuraPaperLabelu?
■ odoln˘ vÛãi vodû, roztrÏení ãi odûru
■ certifikace pro odolnost vÛãi moﬁské vodû
(BS 5609)
■ vynikající odolnost vÛãi chemikáliím
■ extrémnû silné lepidlo vyvinuté speciálnû
pro tento produkt
■ 40gsm lepidla, coÏ je v˘raznû více
v porovnání s konkurencí
■ vhodné i pro nerovné, vlhké, studené
ãi horké povrchy
■ schváleno pro kontakt s potravinami
■ kompatibilita s ‰irokou ‰kálou tiskov˘ch
zaﬁízení
■ díky poréznímu povrchu vynikající
pﬁilnavost toneru a tisková kvalita
Mezi zákazníky, kteﬁí vyuÏívají Xerox
DuraPaperLabel, patﬁí napﬁíklad spoleãnost
Good Year, která pﬁímo ve svém v˘robním
podniku v Birminghamu tiskne na zaﬁízení
Xerox DocuColor 7000 prakticky ve‰kerá
bezpeãnostní upozornûní pro cel˘ areál
podniku. Spoleãnost Umicore pak
na zaﬁízeních Canon IR tiskne na materiál
DuraPaperLabel v‰echna identifikaãní
oznaãení kontejnerÛ s chemick˘m
materiálem. Dal‰ími bûÏn˘mi aplikacemi
jsou polepy zboÏí, reklamní samolepky,
venkovní upozornûní ãi vzkazy, mapy,

7 Novinky ze Dne signmakingu – Tiskové technologie
od Spandexu
News from Day of signmaking – Printing technologies
from Spandex
7 Novinky ze Dne signmakingu – HSW Signall
signmakerÛm
News from Day of signmaking – HSW Signall for
signmakers
8 Novinky ze Dne signmakingu – OSPAP pﬁedstavil
zaﬁízení pro signmaking
News from Day of signmaking – OSPAP introduced
equipment for signmaking
9 Aktuality digitální
Digital actualities
11 Jitka Böhmová
Ptáme se dodavatelÛ: Zaﬁízení pro digitální tisk ãasopisÛ
We ask suppliers: The equipments for digital printing
of magazines

TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 11/2012/ã. 29/roãník 3
Pﬁíloha ãasopisu Typografia 11/2012/ã. 1240/roãník 115
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûﬁická 343,
164 00 Praha 6
Adresa redakce Tuchomûﬁická 343, 164 00 Praha 6
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427

identifikaãní cedule nebo napﬁíklad etikety
na lahve.
Vánoãní etikety na vyzkou‰ení! Vánoce jsou
za dveﬁmi, a proto jsme speciálnû pro vás
pﬁipravili sadu vánoãních etiket, které jsou
vyti‰tûné na materiál Xerox DuraPaperLabel
a jsou pﬁiloÏeny v tomto ãísle Typografie.
MÛÏete tak sv˘m znám˘m ãi pﬁátelÛm udûlat
radost „personalizovanou“ etiketou a zároveÀ
si kvalitu tohoto produktu vyzkou‰et.
Chcete-li si materiál otestovat i v tiskovém
provozu, napi‰te nám o vzorky na adresu
dse@xerox.com a pouze upﬁesnûte typ
zaﬁízení, na kterém byste rádi materiál
potiskli.
Pozor, nelepte materiál tam, odkud ho budete
chtít následnû odlepit. Jakmile totiÏ
DuraPaperLabel jednou nalepíte, tûÏko ho pak
odlepíte! ×
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NOVINKY ZE DNE SIGNMAKINGU

Materiály od Antalisu
pro vizuální komunikaci
Dne signmakingu, kter˘ probûhl 31. ﬁíjna
v Brnû, se zúãastnila spoleãnost Antalis,
konkrétnû její divize viscom s materiály pro
vizuální komunikaci vyuÏiteln˘mi pﬁedev‰ím
v oblasti POS a POP. Stánek byl pln˘ ukázek
prezentaãních pﬁedmûtÛ z materiálÛ Priplak,
Stardur, Mireco, Lightboard.
Polypropylenová fólie (PP) Priplak
v tlou‰Èkách 200 – 1200 mic je 100%
recyklovatelná ekologická varianty k PVC
materiálÛm. Pﬁedstavuje 35% finanãní úsporu
proti tvrzenému PVC. Priplak se vyznaãuje
znaãnou mechanickou odolností i pﬁi
zavû‰ení a je vhodn˘ pro vysekávání, ﬁezání,
bigování, oh˘bání, lepení PUR lepidly,
svaﬁování, ‰ití, raÏbu a slepotisk. Zákazník
si mÛÏe vybrat z variant bílá, ãirá, antireflex,
backlight, na objednání je ‰iroká ‰kála barev
a povrchov˘ch úprav. VyuÏívá se pﬁi v˘robû
‰títkÛ, cenovek, backlightÛ, kanceláﬁsk˘ch
sloÏek a poﬁadaãÛ, krabiãek, stínidel atd.
Lehãená pûnûná deska Stardur je k dostání
ve dvou variantách Viscom Sign SF
a Viscom Sign Easyprint. Viscom Sign SF
je sendviãová deska tl. 10 mm (na zakázku
do tl. 100 mm), která má 1 mm silné pûnûné
PVC, extrudované jádro XPS a je oboustrannû
krytá ochrannou fólií. Má vysokou odolnost
v kombinaci s velmi nízkou hmotností
a v˘bornou odolnost proti vlhkosti. Je vhodná
pro tvarov˘ oﬁez, vrtání, frézování a ohyb
do 3D tvarÛ. VyuÏívá se jako lehká a tuhá
deska pro reklamu, v˘stavnictví POS a POP:
napﬁ. promostolky, prezentaãní stojany,
samonosné figury. Bez pﬁekrytí jádra

má v exteriéru Ïivotnost aÏ 2 roky, pﬁekrytím
jádra li‰tou, páskem nebo nátûrem proti
UV sluneãnímu záﬁení se zv˘‰í Ïivotnost
desky na min. 5 let. Viscom Sign Easyprint
je POKF sendviãová deska tl. 10 mm
(na zakázku do tl. 80 mm), která má 1 mm
Stardurlon, extrudované jádro XPS
a je oboustrannû krytá ochrannou fólií.
Stardurlon je z polyolefinÛ a tím klasifikován
jako ekologicky ‰etrn˘ (eco-friendly). Matn˘
povrch desky je vysoce odoln˘ proti
po‰krábání bûhem zpracování a umoÏÀuje
excelentní barevnost tiskÛ, ostrost detailÛ,
kontrast a vysokou finální kvalitu tisku oproti
jin˘m plastov˘m tiskov˘m deskám.
Pouze Viscom Sign Easyprint deska vydrÏí
1 000 ohybÛ bez pﬁetrÏení.
Mireco Pure 3D je unikátní materiál
s 3D efektem – 3D tisková fólie ve 3 dekorech,
která poskytuje nezkreslen˘ náhled ze v‰ech
úhlÛ pohledu. Materiál je odoln˘ proti
roztrhnutí po‰krábání a vlhkosti. Je vyroben
z polypropylenu, kter˘ je 100%
recyklovateln˘ (PP5) bez obsahu PVC.
Potiskovat lze materiál bûÏn˘mi
technologiemi: digitální ofset, UV ofset,
bezvod˘ UV ofset, UV sítotisk, digitální
solventní/eco-solventní tisk, UV inkjet,
Materiál lze dále zpracovávat vysekáváním,
bigováním, oh˘báním, ‰itím a n˘továním.
Moreco se hodí pro v˘robu kanceláﬁsk˘ch
potﬁeb (desky knih, poﬁadaãe, blistry), direkt
mailÛ (pozvánky), pro pouÏití v obalovém
prÛmyslu (krabiãky na luxusní zboÏí,
potraviny, atd.), POS/POP (krabiãky, stojánky,
stínítka lamp),postera (bannery, interiérové

Papírová vo‰tinová deska Lightboard
Materiály s 3D efektem Mireco Pure

Konstrukce Ïidliãky, která díky pouÏití

je ideální pro tvarov˘ oﬁez

3D ozvlá‰tní velké stojany i men‰í

fólie Priplak v rÛzn˘ch tlou‰Èkách

a následnou konstrukci reklamních

krabiãky

perfektnû drÏí tvar a je pevná

pﬁedmûtÛ a stojanÛ

Lehãená pûnûná deska Stardur je vhodná pro v˘robu
jak interiérov˘ch obrazÛ, tak pro frézování a ohyb
do 3D tvarÛ

Spoleãnost Antalis pﬁedstavila na Dni signmakingu
v Brnû materiály pro vizuální komunikaci vyuÏiteln˘mi
pﬁedev‰ím v oblasti POS a POP

Polypropylenová fólie Priplak se skvûle hodí na v˘robu
nábytku pro v˘stavní úãely, pevnost nábytku ochotnû
pﬁedvedl Mgr. Jiﬁí Hrabal obchodní manager Antalis Viscom

paravány) a mnoha dal‰ích v˘robkÛ.
3D Lentikular film je polypropylenová
laminovací fólie tl. 75 mic s 3D efektem,
dostupná ve dvou dekorech. Tuto fólii
je moÏné ka‰írovat na v‰echny dostupné
materiály – papír, samolepicí fólie, desky, atd.
UÏití se pohybuje od laminování vizitek,
desek poﬁadaãÛ pﬁes PF pﬁání, Roll-UPy,
POP-UPy aÏ po nábytek.
Lightboard je papírová vo‰tinová deska
tl. 5 a 10 mm doporuãená pro pﬁím˘ digitální
potisk, tvarov˘ oﬁez, frézování, a ohyb
do 3D tvarÛ. Desku tl. 5 mm lze navíc
zpracovat v˘sekem. Lightboard je 100%
ekologická alternativa ke klasick˘m lehãen˘m
vypûnûn˘m a PVC deskám, mimo jiné
má certifikát nehoﬁlavosti dle DIN 4102.
Je vhodná pro pouÏití jako lehká a tuhá deska
pro reklamu, POP/POS, v˘stavnictví,
prezentaãní stojany, stojany na zboÏí,
promostolky, samonosné figury, designov˘
nábytek. ×

