formátu. I keï 3D tlaè nemá až tak ve¾a spoloèného s klasickou
tlaèou, našla si pre svoju atraktívnos svoje miesto v on-line i tlaèených periodikách grafického sveta. A musíme tiež prizna , že správa o unikáte spoza blízkych hraníc nás jednoducho zaujala.

strojárskom ve¾trhu v Brne. Jej
prvým majite¾om sa stala èeská
konštrukèná firma, ktorá ju využíva na navrhovanie modelov

výrobe 3D tlaèiarní. „K zostrojeniu takej ve¾kej tlaèiarne nás
viedla èastejšia požiadavka zákazníkov tlaèi väèšie modely.
A, samozrejme, výzva dokáza
nieèo viac ako ostatní,“ vysvet¾uje Mlýnek.
Nárast dopytu
Na èeskom trhu sú 3D tlaèiarne od roku 1995. K intenzívnemu nárastu záujmu však došlo
až v posledných pár mesiacoch. Koncom januára konate¾
firmy, Jan Škopík, uviedol pre
ÈTK, že firma sa chystá investova stovky miliónov korún
a nabra nových zamestnancov.
„V roku 2013 sa naša produkcia 3D tlaèiarní strojnásobila
a uviedli sme do prevádzky už
tri nové linky,“ vysvetlil. Vývoju
a výrobe 3D tlaèiarní sa bude
venova novozaložená spoloènos . Najbližším plánom je
spusti automatizovanú linku
pre výrobu 500 ks mesaène
a zmeni dizajn domácich 3D
tlaèiarní.

Formát Maxi
3D tlaèiareò z moravskej
Strážnice umožòuje tlaè
objektov rozmerov 1 000 x
1 000 x 1 000 mm s volite¾ným

rozšírením až na 6 000 mm!
Vzh¾adom na nadštandardnú
ve¾kos disponuje inovatívnymi tryskami a prepracovanou
konštrukciou, venovaná je

bicyklových rámov. Obchodný
zástupca pre ÈR a SR, František Mlýnek, momentálne
eviduje ïalších štyroch záujemcov. Aroja sa zaoberá výrobou

Domáca tlaè
K tlaèiarni výrobca dodáva
kúpený softvér G3DMaker.
„Priebežne pracujeme na jeho
zdokona¾ovaní a úprave, aby sa
kvalita tlaèe stále zlepšovala,“
povedal Mlýnek. 3D tlaè by
mal pod¾a jeho slov zvládnu aj
bežný užívate¾. Sprievodca mu
napovie krok za krokom od naèítania modelu až po tlaè. Kto

Konzistentná tlaè s HP Indigo po celom svete
Celosvetová sie Sotheby´s Imprint, ktorá zahàòa zariadenia, technológie a popredných poskytovate¾ov tlaèových služieb, uzavrela
dohodu s HP, že pre všetku vhodnú digitálnu tlaè bude používa
výhradne stroje HP Indigo. Zákazníci tak získajú konzistentné
výtlaèky na celom svete.

štandardov znaèky, znížením
celkových nákladov a skrátením èasu potrebného na uvedenie produktov na globálny trh
s regionálnou lokalizáciou.

Toto riešenie je zaujímavé
pre globálnych zadávate¾ov,
pretože získali istotu, že všade
na svete budú ma k dispozícii farebne zladené výstupy
v rovnakej kvalite. K¾úèovým
momentom je kombinácia
moderných technológií a spoloèný prístup vo všetkých

Stále èastejšia otázka
„Ako sa obchod stáva èoraz
viac globálnym, riadenie znaèky v celosvetovom meradle je
výzvou pre stále rastúci poèet
firiem,“ povedal Skip Dyer,
výkonný viceprezident Sotheby´s Imprint. „V súèasnosti
poskytujeme služby klientom

prevádzkach siete Sotheby´s
Imprint. Premier platforma
spåòa potreby ve¾kých klientov,
medzi ktorých patria majitelia
luxusných znaèiek, poskytovatelia finanèných služieb a obchodníci s nehnute¾nos ami.
Firma ponúka tlaèové riešenia
na celom svete so zachovaním

vo viac ako 90 krajinách. Zmluva s HP nám umožòuje udrža
štandardy znaèky zákazníka
v digitálne tlaèených materiáloch so zaruèenou kvalitou
a spo¾ahlivos ou.“
S prienikom obchodu do
prostredia internetu sa otázky
spojené s lokalizáciou na rôzne
trhy stávajú aktuálne nielen pre
firmy, ktoré sme boli zvyknutí
vníma ako typických nosite¾ov
globalizácie. Elektronické obchodovanie dokáže generova
zaujímavé obraty aj na trhoch,

a možno na nej tlaèi i bez
pripojenia k poèítaèu. Dokáže
tlaèi objekty do rozmerov 150
x 150 x 150 mm. Najdrahšou
položkou je nadobúdacia cena,
ktorá sa má pohybova okolo
25 000 Kè. Samotná tlaè už
nie je nákladnou záležitos ou.
Energetická spotreba takejto
tlaèiarne je porovnate¾ná s klasickou žiarovkou. Materiálom
pre 3D tlaè je špeciálna plastová struna navinutá na kotúèi,
ktorú možno kúpi za nieko¾ko
stoviek èeských korún. Využíva
ekologicky odbúrate¾ný materiál PLA (polylactid acid),
typický pre domácu tlaè. Jeho
spracovanie je rýchlejšie a ¾ahšie ako u tepelne odolnejšieho
a v priemysle najviac rozšíreného termoplastu ABS (akrylonitrilbutadienstyren).
Materiály na tlaè
Novými materiálmi, ktoré sa
kam pre stredné firmy nikdy
nemalo zmysel vstupova .
Projekt sie ového riešenia je
iba odpoveïou na potreby
trhu a nie nejakou teoretickou
víziou.
HP indigo ako univerzálna
platforma
Doteraz bolo nainštalovaných
viac ako 6 000 digitálnych tlaèových systémov z rodiny HP
Indigo v 120 krajinách. Ponúkajú špièkový výkon a kvalitu
tlaèe na ve¾mi široké spektrum
materiálov. Tieto stroje sú
schopné efektívne produkova
výstupy úèinné v marketingovej

Spandex ponúka sortiment ORAFOL so zhodou pod¾a REACH
Orafol ako prvý výrobca fólií ponúka od 1. 2. 2014 všetky farby
v zhode pod¾a REACH nariadenia, èím spåòa požiadavku Európskej
únie o vylúèení olovnatých farebných pigmentov pri výrobe farebných fólií. Týmto opatrením prináša Orafol od uvedeného dátumu
všetky farby v zhode pod¾a REACH nariadenia.
Laboratórium a aplikaèní technici už v roku 2013 pracovali
na možnosti nahradenia vhodných náhradných pigmentov,
ktoré èo najbližšie zodpovedajú farbe, neprieh¾adnosti materiálu èi ostatným optickým
vlastnostiam predchádzajúcej
farby materiálu.
Poèas tohto procesu boli vyvinuté rôzne skupiny materiálov:
valcované, monomerické a polymerické fólie sérií 651, 451,
8500, 641, 621, 631, 638, 620
a 640. Do tejto skupiny patria
farby, pri ktorých môže dôjs
k ¾ahkej zmene odtieòa. Aj
napriek tomu, že tieto farebné
zmeny sa èasto nachádzajú
v oblasti prípustnej farebnej
tolerancie, je potrebné o tejto
novej skutoènosti informova
prostredníctvom nových vzor-

kovníkov. Pri týchto farbách sa
nemenia ich kódy. Výnimku
predstavuje farba „080 - hnedá“, ktorú pri monomerických
fóliách (série 641, 621, 631,
638, 640 a 620) už v ponuke
nenájdete. Táto farba bude nahradená novým hnedým farebným odtieòom s kódom „800“.
Farby, pri ktorých nemohol by
vyrobený žiaden podobný ekvivalent, boli zrušené.
Sú to :
séria 451- 047 oranžovoèervená,
séria 8100 – 017 višòovo èervená,
séria 651 – 824 imitácia zlatej,
séria 651 – 034 oranžová,
séria 8500 – 015 oranžovožltá,
séria 641, 621 – 026

purpurovoèervená,
séria 631M, 638M
- 026 purpurovoèervená,
séria 620, 640 – 026
purpurovoèervená.
Liate fólie sérií 751C, 951,
970 a 975:
Farby, u ktorých došlo k ¾ahkým farebným zmenám, sú pri
dennom svetle takmer nevidite¾né, pri umelom osvetlení sa
môžu mierne farebne odlišova
od pôvodného odtieòa. Aj pre
tieto série bude k dispozícii
nový vzorkovník farieb. Kódy
farieb ostávajú bezo zmeny.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke spoloènosti Spandex.
Denisa Ružová,
SPANDEX, s.r.o.
www.spandex.sk

je PLA kombinované s drevenými vláknami. Výrobky
údajne naozaj voòajú drevom
a majú aj letokruhy imitované
zmenou taviacich teplôt. Tlaè
z kovov je už vo fáze prvých
testov, avšak laserové spekanie
kovového prášku je zatia¾ ve¾mi technologicky i finanène nároèné. Najnovšie však americkí
výskumníci objavili metódu
tlaèe z tekutého kovu. Horúcou
novinkou je tlaè batérií a elektrosúèiastok, ktorej sa venujú
vedci na Harvarde. Briti tiež
vyvíjajú materiál pre tlaè látok
a tkanín z gumovo-latexových
polymérov obohatených o bavlnené vlákna a testujú už aj
viskózu. Korunu celému vývoju
nasadila samozrejme NASA,
jej cie¾om je tlaè 3D pizze pre
astronautov, navrstvením rôznych jedlých náplní do koneènej (a vraj chutnej) podoby.
-zhakomunikácii. Všetky uvedené
faktory spôsobujú, že systémy
HP Indigo sú ideálnym riešením pre globálnych klientov
Sotheby´s Imprint pre komerènú tlaè rôznych aplikácií ako
sú katalógy, knihy na vyžiadanie, adresné reklamné zásielky
rovnako ako firemnú komunikáciu. Vo vysoko konkurenènom prostredí sú pre luxusné
znaèky malé náklady presne
cielených tlaèových produktov
efektívnym spôsobom, ako
svoje posolstvo úèinne zacieli ,
odlíši sa od konkurencie a zosta relevantným hráèom na
trhu.
-fk-

