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Skúsenosti s textilnou
sublimaènou linkou od Xeroxu

Tri semináre, ktoré ste si
nemali nechaś ujsś

Spoloènosś Xerox uviedla nedávno na trh nový rad ve¾koformátových tlaèiarní Xerox
7142TEX a 8164TEX na profesionálnu sublimaènú tlaè na
textil pre nízky a stredný objem
do segmentu bytového textilu,
textilných výrobkov na zákazku, reklamy a signmakingu.
O skúsenostiach s touto technológiou sme sa zhovárali
s Jánom Tóthom, riadite¾om
spoloènosti CopySolution
z Nitry, ktorá je najúspešnejším
autorizovaným partnerom
spoloènosti Xerox pre oblasś
ve¾koformátovej tlaèe.

Tak ako sme avizovali v našich novinách 05/2010, spoloènosś
TYPOSET, s. r. o., pripravila a
v období máj – jún aj usporiadala
pre svojich zákazníkov a záujemcov tri semináre, ktoré dali odpovede na najfrekventovanejšie otázky predtlaèovej prípravy dneška:

Aké sú vaše prvé skúsenosti s novými tlaèiaròami Xerox 7142TEX
a 8164TEX?
Moje prvé skúsenosti boli
ve¾mi príjemné. Tlaèiareò si
potichuèky chrlila svoju
produkciu bez nutnosti nejakých zásahov. Keï sme nahodili prvú rolu materiálu,

správne ju zaviedli do stroja
a uchytili na navíjacie zariadenie, nebolo prakticky nutné
niè robiś, len púšśaś tlaèové
úlohy. Ve¾mi príjemné bolo aj
to, že ak bol materiál navinutý
na rolke, bol aj previnutý na
navíjacie zariadenie.
Èo je v praxi ve¾mi dôležité,
lebo keï „uteká“ médium
niekde bokom, nie je príjemné
pre obsluhu to napravovaś.
Prakticky dostala tlaèiareò
na prvýkrát celkom zabraś,
lebo sme spolu s Ing. Petrom
Trafinom, produktovým
manažérom XEROX-u, strávili

dva dni a dve noci pri tlaèi
vzoriek a testovaní toho, èo
dokáže. Za tie dva dni sme
vytlaèili a zasublimovali
približne 300 m2 textilu
a textilného materiálu bez
akéhoko¾vek zaváhania tlaèiarne. Ve¾kým pozitívom je
možnosś tlaèe èi už na prenosový papier alebo priama
potlaè textilu. Prakticky
využívame obe možnosti,
kde transfer používame
pri prenose motívu už na
jestvujúci výrobok. Priamu
potlaè využívame na potlaè
rolových médií, kde sa uvažuje
s dokonèovaním, a to spravidla
šitím.
Vidíte na trhu priestor pre ich
úspešné uplatnenie?
Osobne si myslím, že uplatnenie na trhu je, ale dopyt sa
postupom rokov zvýši, èo aj
odráža analýza, ktorú si dala
vypracovaś Európska federácia

sieśotlaèových zväzov FESPA
agentúre Pira.
Výsledky odbornej analýzy
pod názvom „Budúcnosś digitálnej tlaèe na textil – prognóza
trhu do roku 2014“ sú ve¾mi
zaujímavé, a to z nieko¾kých
dôvodov. Pod¾a tejto štúdie
vzrastie trh digitálnej tlaèe
na textil z úrovne 114,6 miliónov eur v roku 2009 na skoro
1 miliardu eur v roku 2014!
Pod¾a mòa je slovenský trh
už presýtený solventnými
tlaèiaròami, kde cena výstupu
rapídne klesla, a preto je nutné
zákazníkom prinášaś nové

technológie a možnosti
s vyššou pridanou hodnotou.
Aké sú skúsenosti vašej spoloènosti s reakciou zákazníkov na
ponúkané služby?
Zákazníci prijali nové možnosti
aj ako príjemné osvieženie
a v koneènom dôsledku sa
zväèšil rozsah možností a aplikácií. Každopádne výstupy
ich presvedèili a dostali.
Prezradíte nám nieèo z histórie
vašej firmy?
Spoloènosś CopySolution
vznikla v roku 2006 ako
copycentrum zamerané na
plánografiu, ktoré poskytovalo
služby ve¾kým spoloènostiam.
Už v roku 2007 sme sa však
stali autorizovaným partnerom
spoloènosti Xerox. Od zaèiatku
spolupráce sa naša firma profilovala ako wide – formátový
partner, kde doteraz v tomto
segmente dosahujeme prvenstvo nielen v poète predaných
strojov, ale predovšetkým
vïaka množstvu vedomostí
a skúseností.
Preèo ste si vybrali znaèku Xerox?
Dôvod, preèo sme sa stali
partnerom, bol jeden, a to
presvedèenie o kvalite zariadení Xerox. Na zaèiatku, keï
sme uvažovali o kúpe digitálnej
kopírky, sme oslovili všetky
znaèky na trhu. Niektoré boli
prakticky okamžite vylúèené
a rozhodovali sme sa medzi
Océ a Xerox-om. V tom èase sme
potrebovali zariadenie okamžite
a nemohli sme si dovoliś èakaś.
Vzh¾adom na krátkosś èasu teda
padlo koneèné rozhodnutie a
v krátkom èase sme kúpili Xerox,
ktorý o tri dni už aj robil zákazky. Dodnes ho máme a má za
sebou stovky tisíc metrov a stále
bez zaváhania. Toto je dôvod,
preèo sme partnerom Xeroxu
a preèo nakupujem len zariadenia Xerox. Som skalopevne
presvedèený o kvalite zariadení
Xerox, a preto mu zostávam
naïalej verný.

• Certifikovaný digitálny nátlaèok a ofsetová tlaè
• Optimálna príprava dát — digitálna elektrografická tlaè
• Optimálna príprava dát — ve¾koformátová inkjetová tlaè
Semináre boli urèené pre grafikov, dizajnérov, fotografov a operátorov DTP. Lektorom všetkých
seminárov bol Ing. ¼udovít
Karpinský, absolvent Katedry
polygrafie a aplikovanej fotochémie, spoluautor knihy Polygrafické minimum, špecialista
na predtlaèovú prípravu, CMS
a nátlaèkovanie. Úèasś na seminároch bola bezplatná, staèilo sa
len vopred zaregistrovaś. Keïže
som sa aj osobne dvoch z týchto
seminároch zúèastnil, dovolím
si ich následne aj okomentovaś
a zhodnotiś.
„Prekvapenie“ – o úèasś prejavilo
viac ¾udí, ako sa predpokladalo,
preto jednotlivé semináre mali
okrem premiéry aj svoju reprízu,
takže to bolo 3 × 2 semináre
(pod¾a informácie organizátorov
spolu sa na nich zúèastnilo viac
ako 60 ¾udí).

Ing. ¼udovít Karpinský pri vysvet¾ovaní problematiky.
Štýl zvolený lektorom pre jednotlivé témy sa ujal, a tak prítomní
mohli v takmer rodinnej atmosfére a úzkom kruhu sledovaś teoretický výklad, príklady z praxe
a koneèné výstupy, resp. ukážky
hotových produktov. Poèas
výkladu a prezentácie kládli prítomní otázky a otvárali diskusie
k uvedenej téme alebo problému.
Predsavzatím a osobným cie¾om
bolo pod¾a vyjadrenia Ing.
¼udovíta Karpinského poskytnúś
zúèastneným dôležité a podstatné informácie, ktoré priamo
súvisia s jednotlivými technologickými postupmi naprieè
celej fázy prípravy podkladov
pre jednotlivé tlaèové technológie a ich následnú kontrolu

- napr. formou certifikovaného
nátlaèku. Prospešné informácie
a rady sme si vypoèuli aj priamo
z praxe spoloènosti TYPOSET,
s. r. o., ktorá vlastní zariadenia
a produkuje elektrografickú laserovú digitálnu tlaè, tlaè suchým
ofsetom, inkjetový certifikovaný
nátlaèok a profesionálnu
ve¾koformátovú tlaè s finalizáciou vo vysokej úžitkovej kvalite.
Na záver treba pochváliś
organizátorov a v mene všetkých
zúèastnených sa poïakovaś za
prospešné informácie a možnosś
zúèastniś sa na týchto bezplatných seminároch.
FERO Martanèík

Novinky X-Rite
Zaujímavé bezkontaktné meranie farieb a nový profilovací
nástroj sú asi najzaujímavejšie
novinky od firmy X-Rite.
X-Rite CapSure
Meranie farieb predmetu sa
èasto používa v grafickom
dizajne, keï je nutné zjednotiś
farby predmetu s grafickým
dizajnom. Èasto sa taktiež
h¾adá Pantone ekvivalent

látku, tapetu, stenu, keramiku.
Vstavaný softvér dokáže z
objektu, napr. textílie, izolovaś
iba jeden urèitý tón, ktorý sa
v textúre vyskytuje. Užitoènou
vlastnosśou je možnosś pridaś
hlasovú poznámku o podmienkach merania èi o meranej
vzorke. Pre kalibráciu sa z
prístroja vysunie terèík s bielou
vzorkou, takže kalibrácia je
¾ahko dostupná.

typické doplnky automobilu
musia maś rovnakú farbu
s karosériou, prièom tieto
diely sa vyrábajú na rôznych
miestach, v rôznych továròach.
Tvar týchto predmetov je
èasto komplikovaný, takže
„štandardné“ meranie, na aké
sme si zvykli z tlaèového
priemyslu, tu neobstojí.
Jednoducho nie je možné
na predmete nájsś ploché

MatchRite iVue
Spoloènosś X-Rite nevyrába
len meracie systémy pre
tlaèový priemysel, ale ve¾kým
odberate¾om je automobilový
a iný priemysel. Všade tam sa
meria farebnosś rôznych
predmetov, ktoré majú daś
dohromady harmonický celok,

miesto, aby sa dal bežný
spektrálny fotometer priložiś
a opakovane zhodne zmeraś
farebný odtieò. Nastupujú tzv.
bezkontaktné spektrálne meraèe.
A odteraz je možné takýto
systém používaś v tlaèiaròach, v
grafických štúdiách alebo
Pokraèovanie na 7. strane

Ïakujeme za rozhovor
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Digitálna tlaè kníh
V austrálskom Melbourne
pomáhajú dokonèovacie stroje
Hunkeler zvyšovaś efektivitu
knižnej produkcie.
Spoloènosś BPA Print so
storoènou tradíciou ako jediná
v Austrálii disponuje plne automatizovanou linkou na tvorbu
knižných blokov tlaèených digitálnou technológiou. Spoloènosś
BPA Print tak reaguje na zvyšujúci sa dopyt knižnej produkcie
v malých nákladoch, ktoré sa
pohybujú od 200 až po 1500
kusov. Práve vo¾ba vhodného
dokonèovacieho inline riešenia
bola ve¾kou výzvou.
Výskumy v Európe
pred rozhodnutím
Ako zástupcovia BPA Print
priznávajú, tak pred samotným

obstaraním dokonèovacích
technológií vykonali významný
prieskum a testovanie možností
v tejto oblasti, a to aj v Európe,
než sa nakoniec rozhodli pre
riešenie od spoloènosti Hunkeler.
Riešenie Hunkeler
Kompletné riešenie na automatizovanú produkciu knižných
blokov zahàòa odvíjací modul
Hunkeler UW4, ktorý z role
„kàmi“ produkèný monochromatický digitálny tlaèový stroj
Oce VarioStream 7550 ponúkajúci obojstrannú tlaè na
rolové médiá na jediný prechod
strojom pri výkone 500 strán A4
za minútu. Po vytlaèení je rolové
médium prijímané modulom
WB4. Následne je potlaèené
médium rozrezané na jednotlivé

hárky pomocou modulu
CS4-Wide. Posledným krokom
je zloženie jednotlivých hárkov
na zložky (modul MBO), ktoré
sú následne spracované zošitím
èi spracované pre tvorbu tvrdých
èi mäkkých knižných väzieb tej
najvyššej kvality.
Preèo Hunkeler?
Pod¾a zástupcov BPA print
je odpoveï jednoznaèná.
Vysoká modularita produktov
Hunkeler nám umožnila efektívne produkovaś knižné bloky
tej najvyššej možnej kvality.
Výrazným plusom bola tiež aj
pomoc zo strany dodávate¾ov
a spoloènosti Hunkeler pre
vytvorenie vhodných podmienok
na odborné školenie našich
zamestnancov.
-mk-

X-Rite CapSure
k danej farbe. K tomu môže
pomôcś X-Rite CapSure,
ktorý je malý, ¾ahko ovládate¾ný a je možné ho braś so sebou
do akéhoko¾vek prostredia.
Vie spektrálne zmeraś ¾ubovo¾ný predmet, ktorý má rovnú
plochu, aby bolo možné priložiś optiku, napr. textilnú

