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Spoleãnost Epson roz‰iﬁuje svou ﬁadu tiskáren
urãen˘ch pro tisk na textil o první DTG
(Direct-To-Garment – pﬁím˘ potisk textilu)
model pro potisk triãek s názvem SureColor
SC-F2000. Pﬁedpokládá se, Ïe trh tisku
na textil bude mít v roce 2014 hodnotu pﬁes
200 milionÛ eur, takÏe mal˘m a stﬁedním
podnikÛm mohou funkce modelu SureColor
SC-F2000 zajistit znaãné pﬁíjmy. Díky
kombinaci vysokého v˘konu s nízk˘ch
nákladÛ na provoz i údrÏbu mohou firmy
nabízet nové návrhy triãek i tiskové sluÏby.
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V˘hody tiskárny SC-F2000 ocení on-line
obchody prodávající triãka, v˘robci triãek
s potisky a dokonce i firemní uÏivatelé, protoÏe
její inkoust je odoln˘ proti popraskání
a je ‰etrn˘ k pokoÏce. UÏivatelé si mohou
systém nakonfigurovat tak, aby vyhovoval
jejich poÏadavkÛm. Na v˘bûr mají ze dvou sad:
inkoustu CMYK pro bílé obleãení a sady CMYK
aÏ se ãtyﬁmi bíl˘mi inkousty pro barevné
obleãení.
V balení nechybí ani software Garment Creator
od spoleãnosti Epson obsahující funkci
v˘poãtu nákladÛ, pomocí které si budete moci
pro kaÏdou tiskovou úlohu vypoãítat tiskové
náklady na základû mnoÏství a ceny
potﬁebného inkoustu. To oceníte zejména pﬁi
stanovování sazby danû ãi v˘‰e slevy. Díky
tomuto softwaru mohou designéﬁi popustit
uzdu své fantazii a snadno vytváﬁet vlastní
atraktivní návrhy triãek, ãepic ãi batohÛ
s tlou‰Èkou aÏ 25 mm.

F: 227 036 555, E: cze.info@xerox.com, www.xerox.cz

Tiskárna Epson SureColor SC-F2000

Neil Greenhalgh, produktov˘ manaÏer
spoleãnosti Epson Europe, dodává: „Jedná
se o první systém, jehoÏ tiskovou hlavu,
inkoust i ‰asi navrhla a vyrobila jediná
spoleãnost, coÏ je v tomto odvûtví jedineãné.
Hardware a inkoust jsou navrÏeny tak, aby
dokonale spolupracovaly a uÏivatelé mohli
tûÏit z jejich spolehlivosti a vysoce kvalitního
v˘stupu, kter˘m je spoleãnost Epson
proslulá.“
„Vy‰‰í pﬁíjmy v‰ak nejsou jedinou v˘hodou.
UÏivatelé si zároveÀ mohou b˘t jistí,
Ïe spoleãnost Epson vyuÏila dlouholeté
zku‰enosti a znalosti k vytvoﬁení zaﬁízení, jeÏ
je ‰etrné k Ïivotnímu prostﬁedí a exceluje
v oblasti v˘konu i nízk˘ch provozních
nákladÛ.“
Tiskárna SC-F2000 je vybavena odolnou
tiskovou hlavou TFP od spoleãnosti Epson,
takÏe dokáÏe potisknout jedno bílé triãko
za pouh˘ch 27 sekund pﬁi pouÏití reÏimu dvou
barev. Potisk triãka tmavé barvy trvá
111 sekund pﬁi pouÏití bílého a barevného
inkoustu, coÏ dokazuje, jak rychlou produkci
tiskárna umoÏÀuje – a to bez jakéhokoli sníÏení
kvality tisku.
Pﬁi pouÏití tiskárny SureColor SC-F2000
v kombinaci s inkoustem Epson UltraChrome
DG (dodávan˘ v 250 ml nebo 600 ml
zásobnících) se vzhledem k mimoﬁádné
odolnosti tohoto inkoustu doãkáte
fantastick˘ch v˘sledkÛ na tmav˘ch textiliích.
Bíl˘ inkoust obíhá v systému, aby se pﬁede‰lo
ucpání. V˘sledkem je vy‰‰í produktivita, díky
níÏ dokáÏete vÏdy dodrÏet v‰echny termíny
a dodací lhÛty.
Tiskárna SC-F2000 nabízí rozli‰ení
aÏ 1 440 x 1 440 dpi zaji‰Èující pﬁesn˘ tvar
a umístûní motivu. Její ‰iroká barevná ‰kála
vytváﬁí Ïivé barvy, ostré kontury a plynulé
pﬁechody.
V˘sledky vyti‰tûné inkoustem UltraChrome DG
od spoleãnosti Epson nejenÏe dlouho vydrÏí,
ale navíc jsou ‰etrné i k pokoÏce. Tento
inkoust, kter˘ je ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostﬁedí,
obdrÏel certifikaci Oeko-Tex® Standard 1001,
coÏ znamená, Ïe neobsahuje Ïádné ‰kodlivé
substráty. ×
1

Tento standard byl vydán Mezinárodním sdruÏením pro

v˘zkum a testování v oblasti ekologie textilu (Oeko-Tex).
Certifikace Oeko-Tex je zárukou, Ïe inkoust UltraChrome
DG neobsahuje látky ‰kodlivé nebo nebezpeãné pro lidské
zdraví v mnoÏství, které by pﬁekraãovalo limity povolené
ve standardech Oeko-Tex pro tisk na textil. Tento
certifikát se vztahuje na textil a pracovní postup, nikoliv
na tiskárnu.
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Colotech+ 100 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost Xerox.

Trendy
v dokonãujícím
zpracování
digitálního tisku
1 Jak˘ je v˘voj v dokonãování
digitálního tisku?
2 Nabízíte pro tuto oblast speciální zaﬁízení?
3 âím je dokonãující zpracování
digitálního tisku specifické?
4 Jak eliminovat chyby pﬁi dokonãování digitálního tisku napﬁ.
praskání tisku v lomu?
Zdenûk Hlaváãek, Key Account
Manager graphic systems,
Fujifilm Europe GmbH,
organizaãní sloÏka
1 Firma Fujifilm nabízí digitální
archov˘ stroj formátu B2 JetPress
720 a tiskoviny vyrobené na tomto
stroji lze zpracovat na standardních
zaﬁízeních, které se pouÏívají pro
zpracování tiskoviny vyrobené klasickou ofsetovou technikou. Pro
zpracování není tﬁeba Ïádn˘ch speciálních zaﬁízení a je moÏné vyuÏít
strojÛ instalovan˘ch ve vût‰í
ãi men‰í míﬁe v knihárnû kaÏdé
ofsetové tiskárny. Pro zpracování
tiskoviny z kotouãov˘ch digitálních
strojÛ doporuãujeme stroje jin˘ch
v˘robcÛ ãi dodavatelÛ. Za tûmito
stroji se pro pouÏití napﬁ. pro v˘robu kniÏního bloku nebo v novinovém provozu pouÏívají off-line
nebo on-line jednotlivá speciální
zaﬁízení nebo celé zpracovatelské
linky. Tak jako jinde i zde v‰e smûﬁuje k plné automatizaci, nicménû
takováto plná automatizace tiskové
v˘robní linky také znamená vysoké
investice. On-line linka pak cel˘
komplet obvykle staví do role jednoúãelového tiskového zaﬁízení.
Ve skupinû velkoformátov˘ch strojÛ
Fujifilm nabízí tiskové ink-jet jednotky, které pouÏívají UV inkousty.
Produkty z tûchto strojÛ mají jiné
vlastnosti a obvykle jiná pouÏití
a pouÏívané materiály se zpracovávají zcela jinak neÏ v pﬁedchozích
dvou pﬁípadech. Zpracování je pak
na v˘ﬁezov˘ch automatech, v˘sekem apod. a samozﬁejmû i v konstrukcích tûchto strojÛ dochází
k v˘voji.
2 Nenabízíme. V pﬁípadû potﬁeby
vyuÏijeme dodávky jiného dodavatele.

3 Zpracování tiskoviny ze stroje
JetPress 720 není nijak specifické. Tak jak jsem zmínil v odpovûdi na první otázku, tiskovina
je zpracovatelná na standardních
strojích kter˘mi jsou vybaveny
knihárny v kaÏdé tiskárnû. Tisky
lze bez omezení laminovat, parciálnû i celoplo‰nû lakovat apod.
O specifickém zpracování tiskovin lze u v˘robkÛ Fujifilmu hovoﬁit u kotouãov˘ch tiskov˘ch
strojÛ. Produkty z velkoformátov˘ch strojÛ pak tvoﬁí zcela jinou
skupinu, která se obvykle zpracovává jin˘mi i specifick˘mi stroji.
4 U tiskovin vyroben˘ch na stroji
JetPress720 (archov˘ B2)
i JetPress W (kotouãov˘) je zpracování stejné jako u produktÛ z ofsetov˘ch strojÛ. Tisku s bûÏn˘m krytím
v plo‰e se problém praskání v lomu
net˘ká, nebo jen do stejné míry jako
tiskovin z ofsetové technologie.
Vrstva barvy je zde penetrovaná
více ãi ménû do substrátu papíru,
takÏe za bûÏn˘ch podmínek k potíÏím nedochází. U tisku silnûj‰ích
materiálÛ obvykle k praskání dochází v samotném potiskovaném materiálu. Pokud nûkterá technologie vytváﬁí vy‰‰í vrstvu barvy na materiálu, pak je tﬁeba na tyto skuteãnosti
pamatovat jiÏ v návrhu tiskoviny,
a nebo k tisku vyuÏít digitální techniku, které se tento problém net˘ká.
Michal Toman, Product Business
Developer PP cut sheet,
Canon CZ s.r.o.
1 âasto záleÏí na typu zákazníka
a druhu zakázek, které na digitálním stroji tiskne. Pro tiskaﬁe, kteﬁí
zpracovávají rÛznorodé zakázky
a mají offline dokonãování je jednoznaãn˘ trend vyuÏít stávající
technologie. Online ﬁe‰ení si vybírají zákazníci, jejichÏ skladba zakázek není tak rozmanitá. DÛvodem je maximální vyuÏití dokonãovacího zaﬁízení. Dále vidíme,
Ïe je dnes trendem poﬁizovat men‰í zaﬁízení, která jednoznaãnû
uspoﬁí lidskou ãinnost – automatické perforátory, ﬁezaãky nebo
skládací zaﬁízení.

2 K produkãním archov˘m zaﬁízením Canon nabízíme základní
inline ﬁe‰ení – nejãastûji se jedná
o vazbu V1, která mÛÏe b˘t vybavena ãelním oﬁezem, trojoﬁezem
nebo pﬁípadnû zaﬁízením na sraÏení hﬁbetu – tzv. square back. Dále
nabízíme inline vazbu V2 s trojoﬁezem, pﬁípadnû skládací jednotku. Díky univerzálnímu DFD rozhraní jsme schopni k na‰im produkãním archov˘m strojÛm
zapojit online ﬁe‰ení tﬁetích stran
(Duplo, CP Bourg, Watkiss atd).
Co se t˘ká offline dokonãování,
spolupracujeme s nûkolika partnery a jsme schopni dodat v podstatû
libovolné offline zaﬁízení, vãetnû
zaji‰tûní servisu na tato zaﬁízení.
U kontinuálních strojÛ, které tisknou z role se vÏdy ﬁe‰í pﬁípadné
dokonãování projektovû. I zde lze
vyuÏít offline dokonãování (tisk
role – role), ale je také moÏno postavit témûﬁ libovolnou linku, jejíÏ
v˘stup koresponduje s potﬁebami
zákazníka (volné listy, dopisy
v obálce, ãasopisy, nasná‰ené signatury, lepené V2 knihy atd.)
3 Formátem papíru, kter˘ je obvykle men‰í neÏ arch z ofsetu.
Od toho se ãasto odvíjí cel˘ postup dokonãujícího zpracování.
Dal‰í specifikum je v tom, Ïe digitální tisk mÛÏe u‰etﬁit sná‰ení dokumentÛ, ãímÏ lze proces dokonãování zrychlit.
4 Praskání tisku v lomu lze pﬁedejít kvalitní laminací, která tisk
v lomu ochrání. Pokud z nûjak˘ch
dÛvodÛ nelze pouÏít laminaci, lze
praskání toneru minimalizovat bigováním. A nesmíme také zapomenout na vliv papíru a smûru vláken, které mají na praskání toneru
ãasto zásadní vliv.
Petr Jetel, Product Manager PSG,
Xerox Czech Republic s.r.o.
1 Inline zaﬁízení pro dokonãovací
zpracování se neustále zdokonalují.
V souãasné dobû je nejãastûji vyuÏívaná inline vazba V1 a v pﬁípadû archov˘ch digitálních tiskov˘ch ﬁe‰ení Xerox velmi ãasto vãetnû finální
úpravy tvaru hﬁbetu typu Square

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Colotech+ 100 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost Xerox.

Petr Jetel

Zdenûk Hlaváãek

Michal Toman

ANKETA

Fold. Automatizace v˘roby broÏur
má v˘razn˘ vliv na produktivitu
a vylouãením manuálních úkonÛ se
zároveÀ sniÏuje riziko neÏádoucích
chyb. V nabídce jsou i dal‰í typy inline zaﬁízení napﬁíklad pro vazbu
V2, rÛzné typy dûrování nebo skládání. V˘voj na trhu zakázek a s tím
spojená cenová politika bude i nadále nutit poskytovatele tisku hledat
zpÛsoby co nejefektivnûj‰í v˘roby.
Automatizace dokonãovacího zpracování je jen dal‰ím logick˘m krokem, jak v takovém prostﬁedí uspût.
2 Spoleãnost Xerox nabízí velmi
‰iroké portfolio tiskov˘ch ﬁe‰ení.
Nûkterá ﬁe‰ení se jiÏ standardizovala (vazba typu V1) a bûÏnû se
nabízejí, naopak pﬁib˘vá specifick˘ch poÏadavkÛ napﬁíklad z oblasti v˘roby publikací a obalÛ.
V tûchto pﬁípadech t˘m produkãního tisku spolupracuje s externími dodavateli, a to jak na návrhu
ﬁe‰ení, tak i na finální realizaci.
3 Digitální tisková ﬁe‰ení jsou
unikátní moÏností snadné integrace
do rÛzn˘ch produkãních workflow
a vysokou úrovní automatizace,
které lze pﬁi v˘robû dosáhnout.
KaÏd˘ poskytovatel tisku by si mûl
pﬁed poﬁízením digitálního tiskového stroje provést anal˘zu souãasn˘ch i novû plánovan˘ch tiskov˘ch
zakázek. Na základû pﬁesnû definovan˘ch poÏadavkÛ je poté moÏné
navrhnout takové ﬁe‰ení, které
umoÏÀuje v˘raznû zv˘‰it efektivitu
v˘roby a zároveÀ dosáhnout pﬁíznivûj‰ích v˘robních nákladÛ.
4 Více jak 20 let v˘voje digitálních
tiskov˘ch technologií pﬁineslo ﬁe‰ení mnoha dﬁíve bûÏn˘ch problémÛ.
Souãasné xerografické tiskové stroje
nabízejí nejen poÏadovanou kvalitu
a stabilitu tisku, ale také v˘raznû
ohleduplnûj‰í pÛsobení na tiskové
médium. BûÏnou souãástí tiskov˘ch
strojÛ Xerox jsou fixaãní jednotky
se sníÏenou teplotou, vyrovnávací
jednotky a u nejvy‰‰í kategorie strojÛ i ochlazování média zaji‰Èující
rovné archy na v˘stupu. V˘sledkem
je mnohem snadnûj‰í dokonãovací
zpracování, neÏ tomu bylo v minuJitka Böhmová
losti. ×

Veletrh Svût reklamy v novém kabátû

KaÏdá firma potﬁebuje reklamu
a marketingovou komunikaci. A v kaÏdé firmû
je ãlovûk, kter˘ za reklamu zodpovídá –
vym˘‰lí strategii, zadává v˘robu, pﬁipravuje
reklamní kampanû. A právû na tyto manaÏery
cílí prezentaãní veletrh Svût reklamy, kter˘
se uskuteãnil poosmé 24. záﬁí 2013 novû
v prostorách Wannieck Gallery v Brnû
a o t˘den pozdûji po ‰esté 1. ﬁíjna 2013
v hotelu Diplomat v Praze.

Svût reklamy inovuje – co je jinak?
Veletrhy se stûhovaly do vût‰ích prostor.
V Brnû do atraktivního prostoru Wannieck
Gallery vedle populárního OC VaÀkovka,
v Praze v hotelu Diplomat se roz‰íﬁil o dal‰í
nové v˘stavní a konferenãní prostory.
Osvûdãen˘ koncept nízkonákladového
networkingového veletrhu poﬁadatelé
ze spoleãnosti Omnis roz‰íﬁili o dal‰í téma –
soubûÏnû, ale prostorovû oddûlenû
se konal veletrh personalistiky
a zamûstnaneck˘ch v˘hod Personal & Benefit.
Soubûh vytvoﬁil atraktivní byznys akci, jejíÏ
náv‰tûva byla zajímavá jak pro marketéry
a personalisty vût‰ích firem, tak i svou
komplexností pro management a majitele
stﬁedních a aktivních men‰ích firem.
Posílil se konferenãní charakter veletrhÛ.
Pﬁipraveny byly 4 tematické bloky.
RÛzná aktuální a zajímavá témata
si náv‰tûvníci namixovali podle sv˘ch potﬁeb
a preferencí.

Nejvût‰í zmûnou veletrhÛ bylo roz‰íﬁení
konferenãních aktiv. Jaká témata byla letos
náv‰tûvníkÛm nabídnuta? Konferenãní
aktivity se v pﬁedcházejících dvou letech staly
opravdu vyhledávanou souãástí veletrhÛ. Letos
byly pﬁipraveny ãtyﬁi tematické bloky nabité
zajímav˘mi tématy a fundovan˘mi pﬁedná‰ejícím.
A témata? Marketing na internetu a sociálních
sítích – SEO, sociální sítû, affiliate marketing,
e-mailing, mobilní aplikace, e-shopy...
Trendy v marketingu – design sluÏeb,
nízkonákladov˘ a guerilla marketing, firma
v cloudu...
Singmaking a netradiãní reklama na tradiãních
místech. Pro grafiky tematick˘ blok k otázkám
tvorby loga, web vs. tiskové materiály, právní
aspekty dle nového obãanského zákoníku.
Za zmínku také stojí doprovodné aktivity
soubûÏnû probíhajícího veletrhu personalistiky
a zamûstnaneck˘ch v˘hod Personal & Benefit.
Uskuteãnila se konference o monitoringu
DÛvûﬁuj & Provûﬁuj, Personal café zahrnující
program s pestrou nabídkou témat i kouãovací
zóna. ×

HIT CZ Podûbradská papírna s.r.o., ka‰írování

O v˘znamu loga promluvil Ondﬁej Kafka

I krteãek má grafick˘ manuál – z pﬁedná‰ky

a potahovaná kartonáÏ

ze Studia Kafka

Ondﬁeje Kafky

Kalendáﬁe s firemním potiskem jsou stále Ïádané,

Materiály pro reklamu a tisk od firmy Benefit uspokojí

Personal & Benefit veletrh personalistiky

DG TIP spol. s r.o.

svou ‰irokou nabídkou i ty nejnároãnûj‰í

a zamûstnaneck˘ch v˘hod

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Colotech+ 100 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost Xerox.

