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Digitální tisk obalů a etiket = HP Indigo 

Vybíráme digitální tiskový stroj

V okamžiku kdy začneme uvažovat o pořízení digitální 
tiskové technologie do své firmy, měli bychom si zodpovědět 
několik základních otázek. Ta nejdůležitější zní – „co chci 
tisknout dnes a co bych mohl tisknout v budoucnu?“

 
Odpověď na tuto otázku je velmi důležitá, protože nám 

umožní vybírat si mezi tiskovými stroji, které jsou schopné 
mé požadavky splnit. Rozhodně není moudré koupit si stroj 
a potom teprve přemýšlet, co na něm vlastně budu tisknout. 
Pokud se vrátíme k té základní otázce, tak firmy nemají 
problém určit, co budou tisknout dnes. Větší problém pro ně 
nastává ve výhledu do budoucna, kdy mnoho z nich nemá 
žádnou strategii rozvoje, popřípadě nesledují či ignorují  
trendy, které na trhu jsou.

 
A nyní se již dostáváme k základnímu faktu, proč jsou 

tiskové stroje HP Indigo tak rozšířené pro tisk L&P.  
Jedná se o univerzální stroje, které dokáží tisknout samolepky, 
shrink sleeve, flexibilní obaly, wrap aroundy, in mouldy, 
tubový laminát, krabičky a další speciální produkty.  
Zákazník, který si takový stroj koupí dnes na tisk etiket, 
tak jej může v budoucnu začít používat na úplně jiné  
produkty, o které na trhu bude zájem. Nemusí proto  
kupovat další tiskový stroj a jeho investice se stává 
smysluplnou na dlouhé období.

Digitální tisk se stal již dávno pevnou součástí profesionální polygrafie. Mezi oblasti, kde je využíván nejvíce,  
patří oblast L&P, tedy tisk etiket a obalů. Naprosto dominantní pozici na tomto trhu mají tiskové stroje HP Indigo. 
V dnešním článku bychom chtěli objasnit, v čem spočívá úspěch této technologie.

04_17_Digitální tisk obalů a etiket = HP Indigo

Základní vlastnosti tiskových strojů HP Indigo

Současná nabídka čítá celkem tři různé stroje. Základním 
modelem je HP Indigo WS6800. Maximální šíře materiálu je 
340 mm a maximální plocha tisku činí 320 x 980 mm. Tloušťka 
substrátů je v rozmezí 12 až 450 mikronů a rychlost stroje 
v režimu CMYK dosahuje 30 m/min. Jedná se o nejuniverzálnější 
a nejprodávanější digitální tiskový stroj na světě.

Dalším strojem v nabídce je HP Indigo 8000, které má 
obdobné vlastnosti, ale disponuje dvojnásobnou rychlostí 
tisku, tedy 60 m/min v režimu CMYK. Jeho určení je především 
pro tisk etiket ve velkých nákladech, např. s proměnnými daty.

Největším tiskovým strojem je HP Indigo 20 000 
s maximální šíří materiálu 762 mm tedy 30 palců a maximální 
plochou tisku 740 x 1100 mm. Jedná se tedy o plnohodnotný 
stroj formátu B1. Lze nim potiskovat substráty tloušťky 10 až 
200 mikronů. Rychlost stroje v režimu CMYK je 34 m/min. 
Tento stroj je určen především pro potisk flexibilních obalů.

Všechny stroje umožňují tisk až sedmi barvami najednou. 
Mezi důležité výhody patří možnost využití tří různých bílých 
barev, podle charakteru použití a dále pak možnost použití 
Pantone barev. Tiskové stroje jsou také vybaveny online 
primovací jednotkou, která významně rozšiřuje nabídku 
potisknutelných substrátů.

HP Indigo 8000
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Aplikace, aplikace, aplikace

Nejdůležitější pro zákazníky je nabídka produktů, které 
jim tiskárna dokáže nabídnout. Mezi základní produkty L&P 
patří pochopitelně etikety. Jejich tisk je realizován digitálním 
tiskem nejčastěji. Česká a Slovenská republika jsou zemí piva, 
vína a drobných pěstitelů, což přináší vysokou poptávku 
pro výrobu etiket. Digitální tisk není vhodný pouze pro tisk 
malých nákladů, ale především pro tisk etiket, které nesou ještě 
nějakou jedinečnou informaci – číslo šarže, výherní kód, odkaz 
na nějaké specifické informace, zkrátka variabilní etikety. 
Čím dál oblíbenější jsou speciální edice, což je další případ 
dokonalého využití výhod digitálního tisku.

Největším rozvojem prochází v současnosti tisk 
smrštitelných obalů (shrink sleeve) a tisk flexibilních obalů. 
Díky globalizaci jsou na našem trhu zastoupeny i globální 
značky, takže některé akce jsou známé i našim spotřebitelům. 
Dříve se jednalo výhradně o tisk menších zakázek, které byly 
určeny pro konkrétní příležitost, třeba konferenci či firemní 
akci. V současné době jej využívají i ty největší světové značky 
pro své kampaně.

Světové značky používají digitální tisk

Obaly se dříve vyráběly ve velkých sériích a jejich 
personalizace byla takřka nulová. Rozvoj internetu a sociálních 
sítí však ovlivnil život kolem nás. A nevyhnulo se to ani 
obalům. Pionýrem v této oblasti byla Coca Cola a jejich 
lahve se jmény. Další známou firmou je Heineken, který stál 
u zrodu produktů vytvářených zákazníky prostřednictvím 
w2p. Následovalo postupně mnoho dalších světových 
brandů a paleta výrobků s personalizovanými obaly se začala 
extenzivně rozšiřovat. Dnes již téměř každý týden přicházejí 
zprávy o nových kampaních, jako jsou nyní např. akce Nutelly 
a KitKat. Pokud si prohledáte internet, naleznete zcela určitě 
fotografie lidí s lahvemi nápojů, na kterých jsou jejich jména 
nebo se speciálními limitovanými edicemi obalů u příležitosti 
sportovních akcí, koncertů a jiných podniků. A právě sociální 
sítě jsou jedním z důležitých faktorů rozvoje digitálního tisku 
v oblasti obalů. Snaha zákazníků je mít ten SVŮJ produkt, 
který nemá nikdo jiný. A internet umožnil také to, že dnes 
kromě fotoknih si mohou lidé vytvořit také sami doma etikety 

na pivo, krabičky na chipsy, pytlíky na bonbóny a spoustu 
dalších typů obalů, které udělají z běžného výrobku výrobek 
unikátní a zároveň třeba vhodný dárek pro někoho blízkého.

Co bude dál?

Technologie HP Indigo stále ještě ani zdaleka nevyčerpala 
všechny své možnosti. Vývoj se odehrává především ve vývoji 
barev. Již dnes existuje barva, která je viditelná pouze pod UV 
světlem. Ve stádiu testů jsou reflexní barvy, dále barvy, které 
reagují na chlad či teplo, barvy pro vodivé, fosforeskující, 
stíratelné…

Není asi důležité, kdy bude která barva uvolněna 
pro komerční využití. Důležité je, že tato tisková technologie 
má před sebou stále mnoho nových možností a aplikací, které 
budou moci zákazníci v budoucnu využít. Toto nedokáže 
žádná konkurenční technologie využít, a proto jsou tyto stroje 
pro zákazníky po celém světě tak zajímavé. Své pevné místo si 
našly také v České a Slovenské republice.

HP Indigo 20000


