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Úvodník
Jeseò nám priniesla krásne farby a opäś nastáva èas, keï si
vážime slneèné lúèe, pri ktorých si vychutnáme príjemné
teplo. Leto je síce èasom dovoleniek, ale to jesenné babie
leto prináša chvíle rozkoše z
krásy prírody, ktorá vydala svoje plody a ukladá sa na zaslúžený zimný odpoèinok. Pre polygrafický priemysel však nastáva ïalšie úrodné obdobie,
ktoré vyvrcholí prípravami na
vianoènú žatvu v podobe kalendárov, PF-iek, reklamných
letákov s rôznymi výhodnými
ponukami. Farby, ktoré namiešala príroda, nepredpisuje žiadna norma, ale na polygrafickom trhu svitá štandardizácii
na lepšie èasy. Od zaèiatku roka vám prinášame prostredníctvom novín èlánky, ktoré súvisia s implementáciou noriem
z radu Grafické technológie:
ISO 12647. Všetky tieto predpisy majú perex „kontrola procesu na výrobu rastrových farebných separácií, nátlaèku a
produkènej tlaèe“. Znamená
to, že definujú a opisujú parametre a hodnoty velièín, ktoré
treba meraś a dodržiavaś, aby
výsledný výrobok, teda vlastná
tlaèovina, bol kvalitný, hlavne
po stránke farebnosti. Tlak prichádza zo strany dodávate¾ov,
lebo iba pri kontrolovanom
procese a relevantných podmienkach môžu dokázaś prednosti
ich materiálov èi riešení. Na dosiahnutie relevantných výsledkov však treba pracovaś v certifikovanom prostredí a tu nás
èaká ešte dlhá cesta osvety. -fk-
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Agfa na ve¾trhu IFRA

TEPEDE je s Exporeklamou spokojné

Spoloènosś Agfa predstavila
na medzinárodnej novinárskej
a produkènej show IFRA 2007 vo
Viedni svoje aktuálne produkèné
softvérové riešenia a novú
generáciu fotopolymérnych platní.

Spoloènosti TEPEDE Slovakia
sa podarilo naplniś ciele svojej
prezentácie na jedinom slovenskom
ve¾trhu zameranom na oblasś
výroby reklamy – Exporeklama.
V rámci jej expozície sa mohla
odborná verejnosś zoznámiś
naživo aj s tlaèovými strojmi
Teckwin, ktoré sa úspešne
etablovali na slovenskom trhu.

IFRA je špecializovaná výstava zameraná predovšetkým na proces
výroby a vydávania novinovej tlaèe. Vydavatelia novín z celého
sveta sa na tomto fóre dozvedia
o novinkách a trendoch v ich
brandži. Podujatie je charakteristické aj bohatým sprievodným
programom. Spoloènosś Agfa predstavila viac ako tucet nových produktov a softwarových riešení.
Najväèším lákadlom bol prvá ve-

rejná prezentácia programu Arkitex Core 6.0 processing system spolu s predvedením fialovej laserovej
polymérnej platne N92v s vysokou
výśažnosśou a presnosśou.
Arkitex Core 6.0
Tento procesný systém zahàòa
programy :Arkitex Courier a Director a prináša mnohé zlepšenia ako
je napríklad integrácia s poprednými priemyselnými systémami, ktoré umožòujú automatické opravy
PDF dokumentov èi urýchlenú notifikáciu technických problémov.
Pre prostredie vydavate¾ských domov sú navrhnuté niektoré ve¾mi
zaujímavé riešenia. Medzi ne patrí
Pokraèovanie na 8. strane

„Ve¾trh síce nemožno oznaèiś
za miesto, kde by dodávatelia
uspešne získali kontakty na
nových klientov, pretože na
slovenskom trhu sa už väèšina
dodávate¾ov aj firiem dôverne
pozná, ale nieko¾ko nových
zákazníkov sme našli aj na

tohtoroènej
výstave,“
hodnotí
Marcel
Horváth,
riadite¾
spoloènosti
TEPEDE
Slovakia.
„Som ve¾mi
spokojný s
mimoriadnym záujmom o naše technológie Teckwin. Priamo
na ve¾trhu sme uzavreli kontrakt
na jeden UV tlaèový stroj Teckwin
TecStorm s pracovnou šírkou
3,2 m, ktorý sa bude v doh¾ad-

technológie sme vyberali tak,
aby sme boli schopní poskytnúś
ve¾mi rýchlu reakciu a súèasne
vysokú kvalitu výtlaèkov. Tlaèový
systém Océ CPS900 je ve¾mi
vhodný pre tlaè kusových
zákaziek a malých sérií. Vybrali
sme si túto technológiu, pretože
poskytuje výtlaèky, ktoré sú
farebne a pocitovo ve¾mi blízke
ofsetu. Dokážeme tiež ponúknuś
našim klientom produkty
na širokú škálu ofsetových
materiálov, na ktoré sú zvyknutí,
s èím má väèšina konkurenèných
technológií problémy.
Náš štvorfarbový tlaèový stroj
Polly 464 je zrejme ako jediný
v Európe upravený aj pre
technológiu suchého ofsetu
s teplotne stabilizovanými
farebníkmi. Toto riešenie sa

prejavuje
na zvýšení
kvality
tlaèe aj pri
klasickom
ofsetovom
procese
a klientom
ponúka
nadštandardný
Digitálny tlaèový stroj Océ CPS900 Digital Colour Press
kvalitatívny doplnil technologický park tlaèiarne ULTRA PRINT.
výstup pri
ve¾mi rozumnej cene,“ vysvet¾uje
k¾úèového klienta. Partnerský
Ján Holèík.
vzśah je vytvorený na dôkladnej
znalosti špecifických potrieb
Partner svojich klientov
reklamných agentúr. Tlaèové
technológie boli vybrané tak,
Spoloènosś ULTRA PRINT
spolupracuje s viac ako
aby tlaèiareò dokázala poskytnúś
nielen potrebnú kvalitu, ale aj
stovkou aktívnych klientov,
takže ju možno oznaèiś za
nadštandardnú rýchlosś dodania
zdravý podnik, nenaviazaný na
zakázky.
-fk-

nom èase inštalovaś u zákazníka.
O tejto udalosti budeme samozrejme odbornú verejnosś
informovaś.“
Pokraèovanie na 8. strane

Baví nás byś prví
Asi tak by sa dala charakterizovaś
filozofia manažmentu bratislavskej spoloènosti ULTRA PRINT,
ktorá ako jediná v stredoeurópskom regióne ponúka služby svojim zákazníkom na troch špecifických tlaèových technológiách
vytvárajúcich optimálny mix
rýchlosti, kvality a ceny.
Uplynul polrok od inštalácie
prvého tlaèového systému Océ
CPS900 v prevádzke ofsetovej
tlaèiarne na Slovensku a už sme
sa opäś stretli so zástupcami
spoloènosti Océ Slovenská republika, s.r.o. pri slávnostnom
uvádzaní do prevádzky rovnakého zariadenia. „Teší nás, že
ofsetové tlaèiarne prijímajú
naše technologické riešenie na
profesionálne spracovanie malých

sérií výtlaèkov,“ hovorí Eva
Èapkovièová zo spoloènosti Océ
Slovenská republika, s.r.o.
„Rozšírením technologického
parku o digitálny tlaèový stroj
Océ CPS900 Digital Colour Press
a CTP Agfa Accento,“ hovorí
Ján Holèík, výkonný riadite¾
spoloènosti ULTRA PRINT,
„sme sa stali tlaèiaròou, ktorá
ponúka služby profesionálnej
produkènej digitálnej tlaèe,
technológiu suchého ofsetu
a tepelne stabilizovaný klasický
ofset.“
Rozhodujú služby
Spoloènosś ULTRA PRINT
obsluhuje predovšetkým klientov
z radov reklamných agentúr.
„Ve¾mi dobre poznáme potreby
našich klientov a tlaèové

inzercia

„Ktorý Workfow-systém spája súĚasne výrobu a riadenie, zvyšuje
produktivitu a zabezpeĚuje kvalitu farebnosti?“
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Už viac ako 150 rokov existuje jediná spoloĚnosü,
ktorej meno sa spája s vysokou nároĚnosüou
priemyslu printmédií.Jedným z príkladov našej
špiĚkovej technológie je aj osvitová jednotka tlaĚových
platní Suprasetter.
Viac informácií na www.heidelberg.com
www.heidelberg.com.
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