ty na rozdíl od jiných nepáchnou a neruší ani
v náročných interiérech, jako jsou ložnice.

DENCOP LIGHTING Slovakia,
Milan Gregůrek

20. – 22. 3. 2012
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ANTALIS, Libor Růžička

Vážení čtenáři,
toto číslo našeho zpravodaje je věnováno jediné události: Dni signmakingu, který
zanedlouho proběhne v Bratislavě, kam se letos přesunul z Brna. Jde o nejvýznamnější
českou i slovenskou výstavní a prodejní akci v oblasti výroby reklamy, materiálů pro
ni a návazných služeb v době do začátku příštího veletrhu Reklama-Polygraf, proto
jsme se rozhodli vás o ní informovat podrobněji. V tomto čísle tedy kromě základních
informací o akci samotné, přinášíme i podrobnější nabídku konkrétních výrobků
a služeb, prezentovaných jednotlivými vystavovateli. Doprovodná konference se
zaměří na budoucnost signmakingového trhu, budoucnost velkoplošného tisku (LFP)
a světlenou reklamu. Nezapomeňte se registrovat elektronicky předem, abyste mohli
získat vstup zdarma.


Představíme usměrňovací moduly, kterými je
možné napájet stejnosměrné LED okruhy z toroidních transformátorů až do příkonu 400 W,
nové zdroje pro LED aplikace Mean Well a inovaci flexibilního ohebného LED pásku, zalitého
v nehořlavé hmotě s obsahem silikonu. Nebudou chybět ani novinky ze sortimentu PVC, Dibondu a plexi.

Zajímavé zážitky i dobré obchody vám přeje Miroslav Dočkal, šéfredaktor

Pro návštěvníky výstavy jsme si připravili celou
řadu novinek z oblasti materiálů, jako jsou například 3D tiskové polypropylenové fólie MIRECO, polypropylenové fólie PRIPLAK, voštinové
desky LIGHTBOARD a PVC sendvičové desky
STADUR.

SPANDEX, Zuzana Lapčaková
Za oblasť HW možem spomenúť stolovú tlačiareň Mimaki UJF-3042, ktorá je určená na tlač štítkov, nálepiek, obalov alebo informačných značení. Z materiálov to budú predovšetkým novinky
z vlastnej produktovej rady ImagePerfect.

JANSEN DISPLAY, Jiří Hubka

V předstihu, před konáním prodejní a kontraktační výstavy Den signmakingu Bratislava jsme
položili vystavovatelům otázku: „S jakými novinkami přijíždíte příští týden do Bratislavy?“ Odpověděli nám:

310 mm lze umístit předmět o maximální hmotnosti 5 kg. Pro tisk lze použít dva tiskové módy:
standardní, vhodný pro tisk detailů, a variabilní,
vhodný pro tisk na nerovný povrch předmětů
s nerovnostmi do 2 mm.

Rádi bychom představili i zákazníkům na Slovensku naší vlastní novou standardní řadu
světelných plakátových rámů a stojanů. Společně s těmito novinkami také náš kompletní
sortiment standardních prezentačních systémů,
který představuje ideální kombinaci k ostatním
vystavovatelům, kteří budou prezentovat tiskové technologie. Když už něco vytisknete, tak je
to potřeba následně někam umístit, a od toho
jsou naše systémy.

BITCON, Iveta Německá:

HSW SIGNALL, Jan Bejček

GEODIS, Leoš Durajka

Na Dni signmakingu představíme především
novinky od značky Roland DG, a to především
dva nové modely tiskáren – stolní tiskárnu VersaStudio BN-20 a UV tiskárnu pro přímý potisk
reklamních předmětů VersaUV LEF-12. Stolní
BN-20 kombinuje tisk s řezáním a extrémně vysokou kvalitu tisku. Je ji možné použít k vytvoření nádherných samolepek, plakátů, transferů
a mnohých dalších aplikací. Využívá základní
CMYK a stříbrnou nebo bílou barvu a s metalickými inkousty lze vytvořit více než 500 zářivých
metalických barev.
Tiskárna LEF-12 je určena k přímému tisku
textů, fotografií, log nebo jiných grafik na jakékoli objekty do výšky 10 cm. Příkladem využití
je potisk malých přístrojů, dárkových předmětů a prototypů. Tiskárna používá UV inkousty CMYK, bílou a čirou. Výsledný tisk je velmi
trvanlivý. Na pracovní stůl o velikosti 335 x

Vzhledem ke komornímu charakteru výstavy se
soustředíme na interiérový design a představíme možnosti, které může současný designér
využít – tapety, podhledy, podlahovou grafiku atp. v jejich neotřelé podobě. Dále snad již
mohu prozradit premiéru nového laminátoru
Flexilam. Jeho český výrobce zavádí technologii
nejvyšší třídy do finančně dostupného laminátoru. Návštěvníci se mohou těšit na pneumatický
přítlak, šířku laminace minimálně 165 cm či vysoce kvalitní mechaniku se spolehlivým roll-to-roll systémem. S laminátorem představíme výběr laminací, v nichž je HSW tradičně jedničkou
na českém trhu. K dispozici bude rovněž nový
vzorník nejoblíbenějších laminací, připravený
právě na novém Flexilamu.
Výběr technologií doplní latexová tiskárna HP
L25500, která je ideální pro nejkvalitnější tisky
s blízkou pohledovou vzdáleností a jejíž inkous-

Záměrem naší firmy bude oslovit odbornou veřejnost aktuální nabídkou tiskových technologií
z nabídky našich dodavatelů, firem Efi a MUTOH. Hlavním magnetem naší expozice by
měla být UV tiskárna Efi Rastek H652, tisknoucí
v barevné kombinaci CMYK + bílá. Z technologií
pro finální zpracování představíme novou řadu
laminátorů Emblem Expert a Emblem Junior.
Zákazníky zabývající se polepy aut jistě zaujme
rozšířená nabídka wrapingových fólií Hexis.

V Bratislavě budou k vidění zajímavé novinky
19. 10. 2011, City hotel Bratislavawww.sign-sdruzeni.cz

MULTIEXPO, Marek Hubka
Jako každý rok představíme všechny nové
materiály od našich dodavatelů a podělíme se
s návštěvníky o zkušenosti se zaváděním těchto
novinek a technologií do praxe. Rádi bychom
také představili univerzální obráběcí stroj pro
signmakery VHF Active Pro, jehož několik instalací jsme v tomto roce provedli.

M.I.P. Group, a.s vyhlašuje
soutěž o nejlepší sigmakingovou
realizaci za rok 2011
w w w. r e k l a m a - f a i r. c z
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