OHLÉDNUTÍ za DNEM SIGNMAKINGU BRATISLAVA 2017
Po čtyřech letech se odborná veřejnost potkala na jediné polygrafické výstavě,
která se letos na Slovensku konala. Sdružení dodavatelů pro signmaking
zorganizovalo svou tradiční podzimní akci v prostorách Refinery Gallery v
Bratislavě.
Po návštěvnosti, kdy se na minulé Dny signmakingu Brno přišlo podívat až 400 lidí je
příchod 250 návštěvníků odrazem velikosti slovenského trhu. Musíme si ale
uvědomit, že letošní program byl postaven zejména na prezentacích technologií a
absentovala témata, které před rokem přilákala velký počet lidí mimo přímý obor
vizuální komunikace. Z mého pohledu byla akce zdařilá a naplnila svůj cíl.
UV gel
Tiskárna Océ Colorado 1640 s technologií UV gel byla jedním z taháků, který lákal
lidi do Bratislavy ze širokého okolí. Řešení od společnosti Canon přináší nový přístup
k samotnému tisku. Gelová konzistence barev přináší snadnější přesné umístění
kapek na podklad. Konstrukce pracuje se dvěma kolejnicemi a dvěma vozíky - na
jednom jsou umístěny tiskové hlavy a na druhém UV LED vytvrzovací hlavy. Na své
rozměry poskytuje tato tiskárna vysoký výkon a kvalitu v kompaktním a na obsluhu
nenáročném zařízení.
Efi Pro 16h
UV LED technologie vytvrzování je charakteristická i pro tuto velmi dostupnou UV
hybridní tiskárna. Společnost Comimpex Print její instalací na Dni signmakingu velmi
zatraktivnila nabídku.
Textil je budoucnost
Společnost Spandex se ve své prezentaci zaměřila na textilní média ve
velkoformátovém tisku. Představila rozdělení podle způsobu tkaní, pletení či
netkaného uspořádání vláken a coatovania média.
Po akvizici společnosti Berger se v nabídce objevil rozsáhlý řadu textilních materiálů,
které jsou vhodné pro latexové, ecosolvetné, solventní i UV tiskáren. Mnoho
textilních aplikací ve světě vizuální komunikace má dlouhodobě rostoucí trend, takže
tato nabídka otevírá nové trhy mnohým vlastníkem velkoplošných tiskáren.

Možnosti HP Latex
Společnost HSW Signall představila možnosti třetí generace latexových tiskáren od
HP spolu s mimořádně cenově přitažlivým modelem HP Latex 115. Tato tiskárna byla
na akci k dispozici za cenu nižší než 8 000 Eur a od dodavatele, který již nainstaloval
skoro 200 takových strojů.
Nová tiskárna s pracovní šířkou 137 cm nabízí rozlišení 1 200 x 1200 dpi a rychlost
tisku stejnou jako model HP Latex 315, tedy 12 m 2/hod pro interiér a 16 m2/ hod pro
exteriér.
Effetec
Výrobce UV tiskáren z České republiky představil svou true flatbed tiskárnu
SimpleJet. Prezentace firmy se soustředila na možnosti personalizace nejen
tiskových výstupů, ale i samotné technologie podle konkrétních potřeb klienta.
Nejnovější trendy
Najít ten nejefektivnější prostředek komunikace se zákazníky pomáhali specialisté ze
společnosti Jansen Display. Kromě klasických forem se zájem návštěvníků často
obracel na technologie Digital Signage.
Společnost Konica Minolta prezentovala možnosti digitálního zušlechťování tisku
lakem a dalšími technologiemi. Digitální tisk etiket představila společnost Mailtec
Slovakia. Nechyběli ani významní dodavatelé pro polygrafii MaP a Europapier.

