
www.konicaminolta.sk

06_17_Prvý METEOR Unlimited Colors na Slovensku

Prvý METEOR Unlimited 
Colors na Slovensku
Získať konkurenčnú výhodu a predbehnúť ostatných chce neraz odvahu a umenie dobre sa rozhodnúť.  
Tlačiareň Kubík vsadila ako prvá na Slovensku na unikátne zariadenie METEOR Unlimited Colors  
od Konica Minolta. Chce totiž ďalej expandovať a rozšíriť svoje portfólio o nové produkty a služby. 

Rodinná firma Tlačiareň Kubík začala poskytovať služby 
v roku 1990. Za ten čas sa etablovala medzi tlačiarmi 
so svojimi kompletnými polygrafickými službami. 
Od grafického spracovania cez ofsetovú, digitálnu tlač až 
po sieťotlač. Úspešná spolupráca s Konicou Minolta začala 
pred šiestimi rokmi kúpou prvého digitálneho zariadenia 
určeného pre menšie zákazky. Neskôr tomu pribudlo ďalšie 
zariadenie. Pôvodné totiž nestačilo pokrývať zvýšený dopyt 
po kvalitnej tlači na strojoch Konica Minolta. Nové zariadenie 
bolo efektívnejšie, kvalitnejšie a výhodnejšie. Nielen z hľadiska 
ceny, ale najmä kvality prevedenia samotnej tlače. 

Rozširujú podnikanie

Tlačiareň Kubík dnes vidí veľký potenciál v tlači luxusných 
obalov, etikiet a kreatívnych riešení pre marketingové 
a reklamné agentúry. Svetovými trendmi sú totiž 3D 
parciálne lakovanie alebo metalické efekty. Tlač s efektom 
metalických farieb  spĺňa práve inovatívne zariadenie 
METEOR Unlimited Colors. Zariadenie spája digitálnu tlač 
a inline fóliovanie do jedného zariadenia. Princíp tonerového 
zariadenia METEOR Unlimited Colors je veľmi jednoduchý. 
Okrem digitálnej tlače zariadenie umožňuje prítlakom 
a teplom prichytiť na vytlačený produkt fóliu, ktorá sa 
následne potlačuje. Vzniknú tak netradičné a súčasne veľmi 
pekné metalické efekty, ktorými sa dokážete výrazne odlíšiť 
od konkurencie, pretože svojim zákazníkom ponúknete 
prémiové riešenia s väčšou pridanou hodnotou. 
METEOR Unlimited Color tak vie inline nielen tlačiť, ale 
aj zušľachťovať. Keďže ide o digitálnu tlač, zariadenie je 

vhodné pre menšie a stredne veľké zákazky. Je ideálne 
pre tlač zušľachtených personalizovaných dokumentov. 
„Vhodné je aj na tlač obálok kníh alebo luxusné prémiové 
obaly. Vďaka novinke METEOR Umlimited Colors sa môže 
Tlačiareň Kubík sústrediť aj na tlač luxusných reklamných 
predmetov, poukazov, pozvánok a oznámení ale aj krabičiek 
na menšie produkty, kde existuje v súčasnosti veľký dopyt 
po netypických a netradičných riešeniach,“ konštatuje Peter 
Lauko, obchodný manažér pre produkčnú tlač Konica 
Minolta Slovakia. A je pritom jedno, či ide o etikety nápojov, 
personalizované fľaše či značkový alkohol, pre ktorý je typická 
vysoká kvalita spracovania. 

Tlačiarni sa rovnako otvárajú možnosti aj na tlač obalov 
potravín pre lokálnych výrobcov, čistiacich a kozmetických 
prostriedkov alebo priamo tlač etikiet pre priemysel. 
„Očakávame, že novým zariadením budeme kreatívnejší 
a naplníme požiadavky po netradičných a vysoko kvalitných 
tlačových riešeniach,“ konštatuje Michal Kubík za Tlačiareň 
Kubík z Námestova. Ako prví na Slovensku získali možnosť 
tlačiť polygrafické produkty, ktoré doteraz nikto ešte 
na Slovensku nerobil. Na tomto zariadení bol vytlačený aj 
vianočný pozdrav Konica Minolta, ktorý je vložený do tohto 
vydania časopisu. Takmer nekonečné možnosti kreatívnej tlače 
tak naplno môžu využiť marketingové a reklamné agentúry, 
ktoré sa snažia prinášať svojim klientom stále niečo nové 
a netradičné. Investícia do nového zariadenia METEOR 
Unlimited Colors je tak stávka na istotu s cieľom posunúť 
tlač, ako aj svoje podnikanie o úroveň vyššie.
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Deň kreatívnej tlače v Banskej Bystrici
Netradičné riešenia obalov luxusných výrobkov, svetové trendy v kreatívnej a priemyselnej tlači sa stávajú dôležitou 
témou všetkých dizajnérov, kreatívcov, profesionálnych tlačiarov ako aj marketingových agentúr. Konica Minolta 
na novembrovom podujatí „Deň kreatívnej tlače“ v Banskej Bystrici predstavila možnosti nápaditého riešenia 
luxusných obalov. Uskutočnila prvú slovenskú premiéru nových digitálnych zariadení, nechýbali praktické ukážky 
ako aj diskusia s odborníkmi. 
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Účastníci seminára sa zhodli na tom, že je potrebné 
prepojiť svet profesionálnych tlačiarov, dizajnérov a kreatívcov 
do jedného celku. Preto sa celý deň niesol v znamení hlavného 
motta podujatia: „Tlačiť vieš, skrášľuj!“ Nápadité obaly, 
netradičné riešenia etikiet totiž neraz zostanú len na papieri, 
pretože dizajnéri a návrhári nepoznajú súčasné, takmer 
neobmedzené možnosti profesionálnej tlače. Dnes totiž už aj 
vďaka novinkám značky Konica Minolta profesionálni tlačiari 
môžu používať 3D parciálne lakovanie, metalické efekty alebo 
horúcu razbu. „Naším cieľom je ukázať, že kreatívna tlač dnes 
ponúka neobmedzené možnosti a je dostupná pre veľké ako aj malé 
zákazky,“ konštatuje Štefan Peľo, produktový manažér Konica 
Minolta Slovakia. Viacerí dizajnéri, ktorí sa zúčastnili podujatia 
Deň kreatívnej tlače v Banskej Bystrici boli na novinky z oblasti 
kreatívnej tlače veľmi zvedaví. „Som milo prekvapený, ako dobre 
vyzerajú metalické efekty na marketingových materiáloch. Otvárajú 
sa nám tak nové možnosti, ako osloviť zákazníkov a upútať ich 
pozornosť,“ konštatuje zástupca jednej z marketingových 
agentúr, ktorá sa zúčastnila podujatia.   

Zaujme na prvý pohľad

Na praktických príkladoch odborníci ukázali zušľachťovanie 
výtlačkov na zariadení MGI JETvarnish 3DS. Novinka ponúka 
komplexné služby parciálneho 3D lakovania pomocou UV 
atramentových hláv a následného zlatenia. Otvára sa možnosť 
produkcie neobmedzeného množstva rôznorodých úloh 
v rámci jednej produkcie bez zastavenia. Vďaka tomu tlačiari 

môžu ponúkať komplexné tlačové služby s personifikáciou 
produktov, ako aj variabilnými možnosťami ich finalizácie. 
Budú tak rýchlejší a efektívnejší pri vybavovaní aj menších 
zákazok. Súčasne ušetria čas, ako aj svoje financie. 

Účastníci podujatia na vlastné oči mohli vidieť etikety 
na luxusné vína, vianočné pozdravy, obaly na lieky 
s Braillovým písmom, alebo certifikáty k luxusným hodinkám 
obohatené o nové svetové trendy. Profesionálni tlačiari ocenili 
najmä vysokú produktivitu zariadení, možnosť kombinácie UV 
laku a fólie, či nulovú prípravu. Veľmi dobre si uvedomujú, že 
len vďaka týmto moderným prístupom získajú konkurenčnú 
výhodu a získajú náskok pred ostatnými. Všetci tlačiari, 
ktorí sa zúčastnili podujatia, sa totiž zhodli, že tlačiť kvalitne 
efektívne a súčasne aj kreatívne je základ ich ďalšieho úspechu. 
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