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 Vsadili jsme na „digitál“

K rozhodnutí vybudovat vlastní polygrafický provoz nás 
vedla naše rostoucí nespokojenost s produkty, které nám 
dodávaly tiskárny. Byl to souběh nízké míry flexibility, 
invence a klesající kvality produkce. Proto jsme postupně 
dospěli k názoru, zřídit si vlastní tiskárnu, kde bychom 
vytvářeli materiály pro naši potřebu a nabídli kvalitní 
služby i zákazníkům.

Od první chvíle bylo jasné, že nemá smysl uvažovat 
o ofsetové technologii a klasickém dokončení, ale že musíme 
jít cestou digitální, tedy cestou s krátkými přípravnými časy, 
bez tiskových desek, štočků a výsekových forem. Jedině 
tyto technologie nám mohly pomoci vyřešit problémy, které 
jsme měli s produkcí z klasických tiskáren. Naše volba padla 
na firmu DataLine Technology, která zastupuje na našem trhu 
ty nejkvalitnější výrobce digitálních tiskových technologií.

Technologie v tiskárně DIGEN

Srdcem každé tiskárny je tiskový stroj HP Indigo 7900, což 
je nejvýkonnější model této značky ve formátu A3+. Máme ho 
v plné konfiguraci se sedmi barvami, s možností tisku bílou, 
pantone barvami a s vybavením pro potisk silných materiálů 
a plastů.
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DIGEN – nová digitální 
tiskárna na zelené louce
Nestává se tak často, aby v dnešní době vznikla tiskárna na zelené louce. Přesto se najdou i takové výjimky 
a mezi ně patří pražská firma DIGEN. Vydali jsme se k nim na návštěvu ještě před lednovým stěhováním do nových 
prostor, abychom se seznámili s jejich moderním provozem. Zajímalo nás také, jak vidí svoji roli na polygrafickém 
trhu. O firmě DIGEN jsme si povídali s jejím obchodním ředitelem, Ivem Vedrou.

My jsme ale nechtěli skončit pouze u digitálního tiskového 
stroje, ale chtěli jsme provoz digitalizovat v maximální možné 
míře. Proto jsme zvolili jako dokončovací zušlechťovací 
stroj zařízení do firmy Scodix. K němu se podrobně vrátíme 
později. Dalším digitálním zařízením v naší firmě je řezací stůl 
Kongsberg, který nám slouží pro tvorbu atypických produktů 
a dále provýrobu krabiček.

Bohužel nelze mít všechno zatím digitální, proto máme 
i menší konvenční stroje pro vazbu tiskovin a řezání. 
Věříme ale, že i toto bude možné v budoucnu digitálními 
technologiemi nahradit.

Scodix je hlavním magnetem pro klienty

Scodix se stal v oblasti exkluzivního dokončování tiskovin 
pojmem a synonymem pro kreativitu a kvalitu. Jestliže 
na samém počátku umožňovaly tyto stroje především realizaci 
reliéfních efektů a Braillova písma, přibyla později možnost 
parciálního lakování a v nedávné době i možnost studené 
ražby. K dnešnímu dni existuje celkem 9 Scodix efektů. My 
využíváme především následující funkce: 

•  Scodix foil - náhrada studené ražby, použití několika 
fólií najednou a především možnost používat běžné 
fólie určené pro ražbu.
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•  Scodix Sense - reliéfní zušlechťování tiskovin, 
umožňující simulovat struktury a povrchy. 

•  Scodix Spot - parciální lakování s tenkou vrstvou 
polymeru. 

•  Scodix Metallic - funkce, kdy za použití speciální 
folie dochází k simulaci zlaté, stříbrné a dalších 
metalických barev.

Naší hlavní produkcí jsou exkluzivní tiskoviny 
a reklamní materiály. Dále ale nabízíme kooperaci a úspěšně 
spolupracujeme i s ofsetovými tiskárnami, které využívají 
možností zařízení Scodix především při zušlechtění obálek 
knih a dále při výrobě obalů. Naše technologie jim umožňuje 
nahradit několik klasických dokončovacích strojů najednou. 
Výroba je tedy velmi rychlá a není limitována velikostí 
nákladu. Těší nás, že takto vybavený stroj Scodix máme jediní 
v České a Slovenské republice. 

Svět bez tisku by byla nuda

Tisk je stále důležitou součástí marketingu a pomáhá nám 
vystihnout podstatu skutečného světa v případě mnoha 
kampaní našich klientů, které by jinak existovali pouze online, 
a to by byla velká škoda. Disponujeme nejmodernější 

Martin Bělík

technologií, která spolu s kreativním myšlením přináší 
zákazníkům jedinečné zážitky.

„Všichni jsme si vědomi, že žijeme ve stále více digitálním světě 
a nemůžeme popřít, že tištěná komunikace si stále drží místo 
v našich srdcích. Tištěná a digitální komunikace se navzájem krásně 
doplňují a je chybou, když jednu považujete za náhradu druhé,“ 
říká Ivo Vedra, obchodní ředitel společnosti DIGEN. 

Digitální kampaně, samy o sobě, nemohou nahradit 
bezkonkurenční pocit a individuální vlastnosti papíru.  
Papír a tisk jsou totiž média hmatatelná a poutavá.  
Otevírají neuvěřitelně širokou škálu příležitostí pro designery 
a obchodníky, kteří chtějí vytvořit unikátní multismyslové dílo. 
Tisk zůstává důležitý z mnoha důvodů, ale hlavním je,  
že nikdo ještě nepřišel s nápadem, jak lépe prezentovat 
obsah.

Jsme vždy připraveni vytisknout letáky, plakáty, pozvánky, 
samolepky, brožury, katalogy, vizitky, etikety a další tiskoviny 
ve špičkové kvalitě. Rádi pro vás vytvoříme vzorky, na kterých 
poznáte přímo „hmatatelný rozdíl“. Naším cílem je však 
oslovit tištěnými produkty, které mají širší zájem než-li jen 
vizuální. 


