
Tiskový stroj HP T250 s integrovanou výrobní linkou
Při projektování tohoto komplexního stroje jsme se soustředili na vysoký stupeň automatizace. V praxi to znamená,  
že blok knihy, diáře nebo zápisníku vytiskneme i knihařsky zpracujeme od první do poslední strany na jedno kliknutí. 
Automatizace a robotizace v polygrafii už není hudba budoucnosti, ale skutečnost. Digitální inkjetová tisková technologie 
s sebou navíc přináší větší flexibilitu i možnosti.

VÝKONNÁ INKJETOVÁ TECHNOLOGIE



Libovolné umístění  
reklamních stran

Personalizace  
a branding

Nechejte novou 
technologii 

pracovat  
pro vás

VÝHODY
 • Tisk i knihařské zpracování bloku na jedno 

kliknutí
 • Tisk s proměnlivými daty (každý kus z nákladu 

může mít jinou grafiku)
 • Maximalizace reklamního potenciálu diářů 

a notesů
 • Kvalita tisku srovnatelná s ofsetovou technologií
 • Šitá knižní vazba

TISK A VÝROBA MALÝCH NÁKLADŮ
 • Minimální celkový náklad: 300 ks pro 

standardizované formáty a gramáže papíru
 • Sdružování výroby produktů se stejnou  

specifikací (formát, papír)
 • Limitované edice, vytváření setů, dovýroba 

oblíbených titulů

TECHNICKÉ INFORMACE
 • Oboustranný tisk z role v barevnosti 4/4, Pantone 

barvy jsou věrně reprodukovány v barvovém 
prostoru CMYK

 • Maximální šíře role: 560 mm 
 • Maximální šíře tisku: 521 mm 
 • Gramáž papíru: 50–300 g/m2

 • Knihařské zpracování bloku v rámci 
integrované linky

FORMÁTY HOTOVÝCH VÝROBKŮ
 • Minimální formát: 130 × 130 mm
 • Maximální formát: 250 × 375 mm



Sety, sady,  
limitované edice

Tisk  
s proměnlivými daty

Jak technologii 
využít pro vás 
nebo vaše 
zákazníky

NOTESY A DIÁŘE
 • Výrobky se jménem/logem: personalizace i branding vnitřních 

stran od 1 ks
 • Reklamní strany kdekoli v bloku
 • Co kus, to originál: grafika vnitřních stran jednotlivých kusů se 

může lišit, např. jazykové nebo barevné mutace
 • Sety a sady výrobků se stejným zpracováním obálky (desek) 

a stejnou specifikací vnitřních stran (papír, formát):  
např. 100 ks diářů + 100 ks linkovaných notesů  
+ 100 ks čtverečkovaných notesů

PREZENTAČNÍ A REKLAMNÍ TISKOVINY
 • Tiskoviny s logy dceřiných společností/partnerů (na vnitřních 

stranách)
 • Tiskoviny s osobním jménem, vzkazem (na vnitřních stranách)
 • Produktové katalogy, imageové tiskoviny

KNIHY
 • Limitované a sběratelské edice
 • Exkluzivní firemní katalogy, knihy, ročenky, paměti
 • Dovýroba oblíbených knižních titulů
 • Sady knih, sdružování výroby několika titulů

NÁSLEDNÉ KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
 • Závěs vyrobeného bloku do měkkých nebo pevných knižních 

desek (V4, V8)
 • Všechny druhy potahů (kůže, koženka, plátno, tištěný potah atd.)
 • Široké možnosti zušlechťování (ražba, šití atd.) i doplňků
 • Výroba desek od 300 ks



Podívejme se ale na konkrétní příklad výroby malého 
nákladu: 300 ks diářů na zakázku dle specifikace zákazníka.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC? NÁŠ OBCHODNÍ TÝM JE TADY PRO VÁS.
Spojte se s námi. Využijte tuto technologii pro rozšíření vaší nabídky.

TISK A VÝROBA BLOKU NA NOVÉM INKJETOVÉM STROJI S INTEGROVANOU VÝROBNÍ LINKOU
Každý kus z celkového nákladu může mít jiné vnitřní strany. Pokud mají výrobky stejnou základní specifikaci (formát, 
papír), může se vzhled vnitřních stran lišit. Zkrátka co kus, to originál. Velkou výhodou je také možnost sdružovat zakázky 
s menším počtem kusů, ale stejnou specifikací, do jedné. S novou linkou dochází i k výraznému zkrácení celého výrobního 
procesu. Z tiskových dat, která nám pro jednotlivé varianty pošlete, vytiskneme a zpracujeme zakázku do zaklíženého 
bloku opravdu stisknutím jednoho tlačítka, na jedné výrobní lince. 
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Na trhu barevného tisku patříme 
k evropské špičce
Specializujeme se na vysoce kvalitní plnobarevný tisk s následným precizním knihařským zpracováním. Naše ofsetové 
technologie jsou ideální pro zakázky s větším počtem kusů. 

TISK NA PLOCHÝCH OFSETOVÝCH STROJÍCH S NÁSLEDNÝM KNIHAŘSKÝM ZPRACOVÁNÍM
Zakázky s menším počtem kusů jsme dosud realizovali na ofsetových strojích, pro které je ale výroba malých nákladů 
na hranici rentability. Celý náklad, např. všech 300 ks, musí být při tisku na ofsetových strojích graficky stejný. Výroba 
zakázky je rozdělena do několika dílčích operací.

Abychom vyhověli častým poptávkám na výrobu menších nákladů a personalizovaných tiskovin, investovali jsme do nové 
moderní technologie, která je stejně kvalitní jako ofsetový tisk.
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