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Formovanie polygrafického
trhu výrazne ovplyvnila
technológia zhotovenia tla-
čovej formy priamo v ofse-
tom stroji  v spojení so su-
chým ofsetom. Od januára
2005 sa na Slovensku inšta-
lovali tri stroje KBA Karat
46, ktoré dodáva na náš trh
spoločnosť Eurograf. Zaria-
denia ponúkajú rýchle 
a ekologicky prijateľné rie-
šenie na tlač malých
a stredných zákaziek. Stroj
s najvyššou kvalitou tlače
v konfigurácii KBA Karat
46 Plus je inštalovaný
v bratislavskej spoločnosti
TYPOSET print.

Spoločnosť TYPOSET začala
v roku 1995 pôsobiť ako pre-
press štúdio. Dnes tvorí väčši-
nu jej činnosti komplexné
spracovanie tlačových záka-
ziek a práce grafického štúdia.
„Veľkou výhodou našej spo-
ločnosti je, že máme všetky
kľúčové technológie — grafic-
ký dizajn, predtlačovú prípra-
vu i ofsetovú tlač pod jednou
strechou. Špičkové technoló-
gie i špičkových skúsených
ľudí. Keďže sídlime v budove
výrobného družstva Úsvit,
kde sídli ešte niekoľko ďal-
ších grafických štúdií a tla-
čiarní, dokážeme veľmi efek-
tívne a expresne kooperovať
aj v knihárskom spracovaní

či pri tlači väčších formátov,“
hovorí Ľudovít Karpinský, ria-
diteľ spoločnosti.

Prioritou je kvalita
„Pri rozvoji našej spoločnosti
sme vždy na prvé miesto
kládli kvalitu tak v produkcii,
ako aj pri investíciách do
technológií. Na skenovanie
používame špičkový skener
AgfaScan XY-15 Plus, ktorý
svojím optickým rozlíšením
5000 dpi a kvalitou skenu
patrí medzi highendové za-
riadenia. Pre zákazky, ktoré
sú určené na tlač na klasic-
kých ofsetových strojoch, pri-
pravujeme filmy na osvitovej
jednotke Agfa Avantura 25 XT
OLP. Veľkoplošnú, sedemfa-
rebnú tlačiareň Epson Stylus
Pro 9600 využívame predo-
všetkým na zhotovenie digi-
tálnych certifikovaných ná-
tlačkov a veľkoformátovú tlač.
Celý náš systém je kalibrova-
ný podľa normy ISO 126472
a nátlačky simulujú technolo-
gický proces, ktorý bude pri
tlači použitý. Každý nátlačok
sa meria a dodáva spolu s cer-

tifikátom, kde sú uvedené fa-
rebné odchýlky od štandar-
du. Vďaka tomuto systému
nečaká našich klientov pri

preberaní zákazky žiadne
prekvapenie. Pre stálych 
klientov, s ktorými sme spo-
lupracovali na kalibrácii ich
systémov a odovzdali im prí-
slušné ICC profily, je tak
k dispozícii systém kontroly
a schvaľovania, pri ktorom
nemusia opustiť svoje praco-
visko. Vítame však aj prítom-
nosť klienta pri tlačiaren-
skom stroji, kde si môže osob-
ne skontrolovať tlač a urobiť
posledné „doladenie“. Pri fa-

rebne náročných zákazkách
sa tento spôsob schvaľovania
bežne využíva,” vysvetľuje
Ľudovít Karpinský

KBA Karat 46 Plus
„Vďaka tomuto stroju sme
ako jediný na Slovensku
schopný klientom ponúknuť
tlač s lineatúrou rastra 300
lpi a taktiež tlač stochastic-
kým rastrom. Na rozdiel od 
ostatných strojov KBA Karat
46 inštalovaných na Slo-
vensku, má naše zariadenie
zobrazovacie jednotky naj-
novšej generácie, ktoré túto
fotorealistickú parádu umož-
ňujú. Toto zariadenie nám 
umožňuje bez filmov a veľmi
rýchlo spracovať prichádza-
júce zákazky. Stroj je vhodný
predovšetkým na náklady
v rozsahu 250 – 5000 kusov,
kde okrem mimoriadnej kva-
lity vychádza veľmi priazni-
vo aj cena výtlačku. Pre zá-
kazníkov, ktorí vyžadujú vy-
sokú kvalitu tlače, však pri-
pravujeme aj menšie či väčšie
série výtlačkov. Stále rastúcu
skupinu našich klientov
s najvyššími nárokmi na kva-
litu tlače tvoria fotografovia.
Pre nich je aj pri nízkych ná-
kladoch prvoradým krité-
riom vysoká kvalita. Pre nás
je dôležitý aj fakt, že bezpro-
cesová koncepcia riešenia of-
setovej tlačiarne minimalizu-
je nežiaduce dosahy na život-
né prostredie.“ Zhováral sa 
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V NGP č. 2 sme si popísali,
prečo vznikla snaha certifiko-
vať digitálne nátlačky a zjed-
nodušene sme popísali spô-
sob certifikácie. Dnes sa bu-
deme venovať podrobne po-
pisu jej priebehu. Základom
na certifikáciu konkrétneho
nátlačku je nevyhnutnosť vy-
tlačiť s nátlačkom aj meraciu
škálu Fogra Media Wedge 2.0.
Tá sa naripuje spolu s tlačou
a vytlačí sa na nátlačkovej tla-
čiarni.

Meracia škála
Meracia škála Fogra Media
Wedge 2.0 sa skladá zo 46 fa-
rebných polí, ktoré sú defino-
vané v CMYK. Na škále sú za-

stúpené základné farby, sútla-
čové farby, stupne sivej zlože-
né z CMY a niekoľko ďalších
vybraných farieb.
Významnosť tejto škály je
v tom, že sú známe presné de-
finície nielen v CMYK, ale aj
v Lab, tak ako boli hodnoty
Lab zmerané pri tvorbe nor-
my ISO pre jednotlivé mate-
riály. Práve hodnoty Lab sa
používajú ako ideálne Lab
hodnoty na porovnanie s va-

ším výsledkom v prípade, že
chcete simulovať ofsetovú
tlač na lesklú alebo matnú
kriedu.

Meranie škály fogra 
Media Wedge 2.0
Na zmeranie škály je možné
v princípe použiť akýkoľvek
spektrofotometer, pomocou
ktorého získame Lab hodnoty
pre jednotlivé polia na našej
vytlačenej meracej škále Me-
dia Wedge.

Vyhodnotenie 
nameraných dát
Na vyhodnotenie namera-
ných dát je možné použiť
programy od výrobcov ripov,
kde každý výrobca ripov, kto-
rý podporuje Fogru ponúka
svoje riešenie buď ako dopl-
nok ripov alebo ako samostat-
nú aplikáciu. Ďalšou možnos-
ťou je program Profile Maker
5 od Gretagmacbeth, ktorý to-
to meranie vie aj vyhodnotiť.

Táto funkcia je v Profile Ma-
ker 4 integrovaná štandard-
ne. Dôležité je, že hoci použi-
jeme ktorýkoľvek zo spome-
nutých programov, dostane-
me vždy z rovnakých name-
raných dát rovnaký výsledok.
Po zmeraní škály sú pri kaž-
dom poli porovnané ideálne
hodnoty Lab s nameranými
a je vypočítaná odchýlka  ∆E.
Z týchto dát je vytvorený zá-
verečný protokol, z ktorého je
na prvý pohľad zrejmé, či náš
nátlačok zodpovedá norme.

Čo sa hodnotí
Na certifikáciu digitálneho
nátlačku ofsetovej tlače podľa
normy ISO a simulačného

profilu ISOcoated treba spl-
niť nasledujúce parametre:
- odchýlka v primárnych far-
bách (CMYK) musí byť men-
šia než ∆E 5
- priemerná odchýlka všet-
kých polí musí byť menšia
ako ∆E 4
- maximálna ochýlka ktorého-
koľvek poľa musí byť menšia
než ∆E 10.
Ak sa splnia tieto body, náš
nátlačok je v zhode s Fogrou

a ide o certifikovaný nátlačok
podľa Fogry, resp. podľa ISO.

Záverečný report
Na to, aby sme mohli doká-
zať, že náš nátlačok je certifi-
kovaný, treba ho vierohodne
označiť, dať mu značku. Na to
sa používajú malé tlačiarne
na samolepky. Na samolepku
s veľkosťou 6 x 4 cm sa vytlačí
certifikát a ten sa potom nale-
pí na konkrétny nátlačok. Je
to v podstate potvrdenie pre
reklamu, tlačiareň alebo zá-
kazníka, že nátlačok je správ-
ny a ak ofsetová tlačiareň tlačí
podľa normy ISO, je istota, že
nátlačok bude zodpovedať of-
setovej tlači.
Rovnako dôležité je však to,
že na nátlačku je škála, podľa
ktorej sa dá kedykoľvek ove-
riť, či hodnoty uvedené na sa-
molepke naozaj zodpovedajú
skutočnosti.
Pokračovanie nabudúce
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