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TRH INDUSTRIAL PRINTING JE VÝRAZNĚ ODLIŠNÝ
Uplatnenie tlačových 
technológií v  rôz-
nych priemyselných 
odvetviach naberá 
na  intenzite. Kto si 
našiel čas a  navštívil 
veľtrh InPrint, určite 
odchádzal zamysle-

ný. Prinesie to poskytovateľom tlačových 
služieb nový trh, alebo novú konkuren-
ciu? Požiadali sme o rozhovor špecialistu 
na priemyselné tlačové aplikácie, Rudol-
fa Gašparoviča zo spoločnosti Spandex.

Je naozaj tak veľký rozdiel medzi priemysel-
nými tlačovými aplikáciami a bežnými prevád-
zkami poskytovateľov tlačových služieb?
Ten najdôležitejší je v  samej podstate filozo-
fie. Poskytovatelia tlačových služieb potrebujú 
technológie so širokým poľom využitia, lebo sa 
na nich obracajú zákazníci s rôznorodými poži-
adavkami. Zákazníci z priemyselného prostredia 
potrebujú technológiu, ktorá doplní ich výrobný 
reťazec a bude jeho spoľahlivou súčasťou. Veľ-
mi často takáto technológia tlačí iba jednu kon-
krétnu aplikáciu.

Ako sa to prejavuje napríklad vo výbere kon-
krétnej technológie?
Možno bude táto charakteristika príliš vyhrane-
ná, ale dobre ukazuje rozdiel v prístupe k inves-
tícii. Poskytovateľ tlačových služieb hľadá vyho-
vujúce zariadenie za najlepšiu cenu. Rokovania 
o cene sú asi najrozhodujúcejšou fázou inves-
tície. Pri skúškach sa sústredí na  najčastejšie 
aplikácie a zisťuje, či tlač vyhovuje požiadavkám 
jeho zákazníkov. V oblasti priemyselných apliká-
cií je fáza skúšok veľmi dlhá. Vzorkuje sa niekoľ-

ko mesiacov, výtlačky sa skúšajú v praxi, zisťuje 
sa reálna životnosť a spoľahlivosť technológie, 
potreby nastavenia parametrov. Preveruje sa 
kompatibilita s ďalšími nátermi a krokmi vo výro-
be. Skúša sa reálna produktivita a úspory, ktoré 
digitálna technológia prináša. Veľmi starostlivo 
sa zaujíma o náklady v podobe energií, materi-
álov a obsluhy. Cena samotného zariadenia nie 
je pre investíciu rozhodujúca. Firma ale veľmi 
striktne trvá na garanciách servisných zásahov 
a dostupnosti náhradných dielov. Najcennejšou 
položkou pre investora je získaný čas.

Investor rozlišuje investíciu do menšej a veľ-
kej technológie?
Dodávame pre priemyselné aplikácie obe také-
to kategórie strojov. Prístup je rovnaký, či ide 
o stolnú tlačiareň od Mimaki, stredne výkonné 
stroje alebo výkonné flatbedy od  swissQprint. 
Pre industriálnu aplikáciu je tlačová technológia 
súčasťou workflow. Kreativita je až na druhom 
mieste. Musí presne a  spoľahlivo zapadnúť 
do série výrobných operácií. Premenlivý dizajn 
je iba jedna výrobná operácia.

Do  akých priemyselných prevádzok ste už 
technológie dodali?
Najviac inštalácií máme u výrobcov nábytku. Vy-
užívajú sa na potlač dvierok kuchynských liniek, 

dverí na  skrine, rôznych zásten a  samozrejme 
kusové zákazky v nábytkárskej výrobe. K tomu 
nastupuje interiérový dizajn, kde architekti stále 
častejšie dokážu pracovať s  potenciálom digi-
tálnej tlače a žiadajú tapety, individuálne deko-
rovaný bytový textil alebo vitráže.
Ďalšou kapitolou je tlač výrobných štítkov 
na kov, označovanie pre elektrické skrinky, kde 
sa dokáže veľmi čitateľne označiť umiestnenie 
bezpečnostných prvkov elektrických rozvodov 
podľa konkrétnej zákazky. Jednoducho digitál-
na tlač nahrádza v mnohých prípadoch sieťotlač 
a tampónovú tlač.

Akú vidíte perspektívu pre priemyselné apli-
kácie?
Dopyt po  tlačových technológiách bude v  ob-
lasti priemyslu výrazne rásť. Určite nie je ná-
hoda, že veľtrh InPrint má taký úspech. Je to 
mladý veľtrh, veď v novembri sa uskutočnil jeho 
iba druhý ročník, ale má veľmi dobrú odozvu 
a  sprievodný program a  konferenciu vyhľadá-
vajú mnohí odborníci. Moderné podniky budú 
potrebovať veľký stupeň voľnosti pro rôznych 
operáciách, takže digitálne technológie sa stále 
viac presadzujú v najrozmanitejších oblastiach. 
Digitálna potlač má významný podiel pri spraco-
vaní textilu, skla, keramiky, kovov a dreva. 

Whisky festival z vás možná 
udělal experta
Společnost Rémy Cointreau, jež distribuuje 
řadu značek whisky a bourbonů, připravila pro 
české zákazníky Whisky... Celý článek zde

Mačky z podchodu
Spoločnosť Bittner Print na svojej facebookovej 
stranke ukázala vydarenú realizáciu. Rozpa-
nelovaná tlač na samolepiacu fóliu našla svoje 
miesto na prednej strane... Celý článek zde

Výstava Jan Poupě / Množina pohledů
Od  9. prosince 2015 do  21. ledna 2016 máte 
možnost navštívit ve Fait Gallery Preview v Brně 
výstavu Množina pohledů... Celý článek zde

„Multilayer: Vrstvenie farieb slúži 
na obojstrannú tlač. Aplikácia: 
obázok, biely podklad, čierny 
blockout, biely podklad a ďalší 
obrázok.“

„Droptix: efekt šošovky tlačený na transparentné médiá pôsobí 
ako zväčšovacie sklo, ktoré vytvára optické 3D efekty.“

„Varnish effect: Úžasné 3D efekty, ktoré boli zatiaľ dosiahnuteľ-
né len sieťotlačou. Aplikácia efekt laku s jedným z 9 farebných 
kanálov pre vizuálne a pocitové zhmotnenie.“


