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Konica Minolta otvorila 
európsky showroom priemyselnej tlače 
v Bratislave

Ambíciou nového showroomu Konica Minolta v Bratislave 
je prevádzkovať strategické polygrafické centrum so 
zameraním na tlač demo výtlačkov v najvyššej kvalite pre 
všetky pobočky Konica Minolta v rámci celej Európy a 
zároveň organizovať prezentácie daných technológií pre 
pobočky strednej, južnej a východnej Európy. V prospech 
nového showroomu zavážili dlhodobo vedúce trhové podiely 
na Slovensku, ako aj snaha vytvoriť unikátny priestor, kde 
sa naplno prepájajú sofistikované softvérové riešenia s 
tradične kvalitnou tlačou. „Do Bratislavy sme dostali aktuálne 
najlepšie dostupné technológie na produkčnú tlač a následné 
zušľachťovanie. Našou snahou bolo vytvoriť priestor pre 
industriálnu tlač svetovej kvality. Takého zloženie technológií 
na jednom mieste nie je nikde na svete,“ konštatuje Milan 
Kasík, výkonný riaditeľ Konica Minolta Slovakia.

Do detailov 

Na otvorenie takéhoto druhu showroomu Konica Minolta 
musela zvládnuť viacero výziev. Novinka AccurioJet KM-1 
je robustné zariadenie s hmotnosťou viac ako deväť ton. 
Tomu musela byť prispôsobená podlaha, elektroinštalácia, 
kabeláž ako aj vzduchotechnika. Na zabezpečenie najvyššej 
kvality tlače je dôležitá stabilná teplota a vlhkosť vzduchu. 
„Investovali sme veľa energie do optimálnych podmienok 

tlače počas celého roka na vytváranie bezchybných tlačových 
riešení,“ konštatuje Štefan Peľo, generálny manažér nového 
showroomu. Realizácia showroomov takýchto rozmerov s 
garanciou optimálnych podmienok tlače sa plánuje dlhodobo 
dopredu. Tím špecialistov z rôznych oblastí to zvládol za šesť 
mesiacov. „Konečné rozhodnutie padlo v máji tohto roka. 
Na slávnostné otvorenie na začiatku novembra bolo všetko 
pripravené a nachystané. Bola to pre nás veľká výzva za tak 
krátky čas pripraviť showroom, na ktorý sa prídu pozrieť 
ľudia z celého sveta,“ konštatuje Štefan Peľo. 

Základné parametre
Oficiálny názov: Digital Imaging Square
Adresa: Galvaniho 7E, 821 04 Bratislava
Rozloha: 480 m²
Čo môžete vidieť: AccurioJet KM-1, MGI JETvarnish 3D 
Evolution, AccurioWide 160, KIP 660, IIJ stand, a ďalšie.
Pre koho je určený: Na tlač vzorových výtlačkov v najvyššej 
kvalite pre celú Európu a na prezentácie technológií Konica 
Minolta pre strednú, východnú a južnú Európu.

Špičkoví operátori 

Pri vytváraní koncepcie showroomu mal tím ľudí vždy 
na pamäti prepojenie jednotlivých technológií. Základom 

Japonský koncern Konica Minolta otvoril na Slovensku celosvetovo najmodernejší showroom so 
zameraním na všetky svoje hlavné technológie industriálnej tlače. Na ploche 480 m² tak vznikol 
jedinečný unikát v podobe komplexnosti zariadení, softvérových riešení, potláčaných substrátov 
a workflow.



33Ročník_2019_06

06_19_Konica Minolta otvorila európsky showroom

ďalšieho rozvoja a úspechu profesionálnych tlačiarov je 
totiž ich previazanosť a kompatibilita. „Prostredníctvom 
softvéru pošlete tlačové podklady na spracovanie. Zariadenie 
AccurioJet KM-1 ich vytlačí a následne sa zušľachtia 
na novinke MGI JETvarnish 3D Evolution. Obchodní 
partneri tak na vlastné oči môžu vidieť nielen samotné 
výtlačky, ale aj automatizovaný priebeh realizácie zákazky, 
ktorý im šetrí čas aj peniaze,“ hodnotí Peter Studený, operátor 
nového showroomu. 

Operátori využívajú viaceré novinky, napríklad softvérové 
riešenie Accurio Pro Flux, ktoré bolo špeciálne vytvorené 
na správu a automatizáciu tlačových úloh pre oddelenia 
centralizovanej tlače alebo komerčné tlačiarne. Operátor tak 
nemusí pri každej tlačovej úlohe manuálne nastavovať, ktorý 
papier sa má použiť, jeho gramáž, alebo z ktorého zásobníka 
sa ma papier brať. Jednoducho klikne v softvéri len na daný 
produkt (vizitky, letáky, brožúry) a produkčné zariadenie 
je automaticky nastavené a pripravené okamžite realizovať 
zákazku. Nastavenie produkčného zariadenia sa robí iba 
prvýkrát. Opätovné nastavenie zariadenia je automatické. 

Nevyhnutnosťou kvalitnej tlače svetovej úrovne sú aj 
špičkoví operátori. Konica Minolta hľadala na trhu tých 
najlepších, ktorí budú mať nový priestor showroomu pod 
palcom. Pre mnohých je to splnenie profesionálneho sna. 
„Pracovať s najmodernejšími zariadeniami na svete, hľadať 
nové možnosti kreatívnej tlače, či realizovať vzorové výtlačky 
pre celú Európu, je mojou doteraz najväčšou výzvou v 
profesionálnom živote,“ konštatuje Boris Samaras, operátor 
nového showroomu Konica Minolta. O tom, že sa im to darí, 
dokazuje aj fakt, že v súčasnosti je priestor obsadený na 
niekoľko týždňov dopredu. 

Prezentované novinky: 

AccurioJet KM-1

Hlavnou hviezdou nového showroomu je novinka 
AccurioJet KM-1z dielne Konica Minolta. Reprezentuje v 

sebe všetky moderné trendy profesionálnych polygrafov. 
Je ňou tlač stredne veľkých zákaziek s variabilnými a 
personalizovanými dátami. AccurioJet KM-1 od Konica 
Minolta umožňuje využívať všetky výhody hárkovej digitálnej 
tlače na platforme UV Inkjet až do formátu B2+. 

Novinka disponuje novou revolučnou UV technológiou 
vytvrdzovania atramentu. Pri niektorých typoch zariadení 
sa používa atrament, ktorý je vodou riediteľný a na samotné 
zaschnutie potrebuje čas a teplo. Sprievodným javom je 
neraz nechcené vlnenie papiera. Technológia „Dot Freeze“ je 
postavená na tom, že počas tlače sa mení samotná viskozita 
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atramentu. Tlačový bod je celistvejší a potláčaný papier sa 
nevlní. Tlačový hárok je okamžite k dispozícii na ďalšie 
použitie alebo zušľachtenie. Vaša tlač je rýchla, plynulá a 
bezchybná. Kvalita tlače je pritom zachovaná, nedegraduje 
sa a plne zodpovedá ofsetu. Vďaka novej technológii 
narábania s UV atramentom zariadenie poskytuje tlačovým 
hárkom vynikajúcu odolnosť voči svetlu a odolnosť voči 
poškriabaniu.

Zariadenie je určené pre natierané či nenatierané 
papiere. Vhodné sú dokonca aj ofsetové papiere bez 
nejakej ďalšej úpravy. Výborné tlačové výsledky dosahuje 
aj na štruktúrované materiály či plasty. Preto je vhodné na 
personalizované vernostné karty alebo knihy. Zariadenie 
sa môže v plnej miere využívať aj na tlač najrôznejších 
časopisov, katalógov, brožúr, obalov a etikiet. Naplno tak 
vyhovuje súčasnému dopytu po nižších nákladoch a vyššej 
variabilite dát.

MGI JETvarnish 3D Evolution

Na výstavnej ploche láka návštevníkov aj MGI JETvarnish 
3D Evolution, ktoré si poradí aj s väčšími formátmi B2 a B1 
s veľkosťou až 75 x 120 centimetrov a veľkou rýchlosťou 
zušľachtenia. Pri 2D lakovaní a formáte B2 zariadenie zvládne 
až 3 123 kusov za hodinu. Zariadenie je súčasne vhodné aj 
na zušľachtenie hrubších materiálov. Až do hrúbky 800 g/m². 
Môžu sa ním zušľachťovať nielen obaly kníh, pozvánky, 
letáky, ale je ideálnym riešením aj pre tvrdšie obaly a ľahkú 
kartonáž. Novinka súčasne odstraňuje aj tradičné problémy 
konvenčných zariadení. Tie totiž bojujú s nepresnosťou 
nanášaného laku na potlačený materiál. Zariadenie MGI 
JETvarnish 3D Evolution prichádza s vlastným patentovaným 
skenerom s umelou inteligenciou. Ide o tzv. SmartScanner 
System. Každý výtlačok sa v zariadení naskenuje a vytvoria sa 
na ňom referenčné body, ktoré sa porovnávajú s digitálnou 
predlohou. Výsledkom je veľká presnosť nanášania laku na 
potlačené materiály. Odchýlka sa pohybuje iba na úrovni 0,2 
milimetra. Tá je voľným okom takmer neviditeľná.

20 technológií 

Okrem spomínaných noviniek showroom zastrešuje 
viac ako 20 rôznorodých technológií. Medzi nimi je aj 

AccurioWide 160 na veľkoformátovú tlač so šírkou až 
1,6 metra. „Chceli by sme urobiť zo showroomu nielen 
výstavné miesto, ale galériu kreatívnej tlače. Na stenách 
budú vystavené tematické výtlačky zhotovené na zariadení 
AccurioWide 160,“ objasňuje Štefan Peľo, generálny manažér 
nového showroomu. K ďalším technológiám patrí praktické 
zariadenie KIP 660, ktoré výrazne zlepšuje veľkoformátovú 
farebnú tlač prostredníctvom vylepšeného color 
manažmentu, alebo IIJ stand určený na testovanie priľnavosti 
atramentov na rôzne substráty. 

Veľké plány 

Slávnostné otvorenie priestoru sa uskutočnilo v dňoch 
5. - 8. novembra 2019 za účasti európskeho prezidenta 
a najvyšších predstaviteľov Konica Minolta v Európe. 
Otváracích dní sa zúčastnilo viac ako 100 vybraných 
manažérov, obchodných partnerov a špecialistov. Nové 
veľkorysé priestory chce Konica Minolta využívať naplno. 
„Na pravidelnej báze v ňom budeme usporadúvať 
najrôznejšie podujatia a ešte viac prehlbovať už terajšie 
dobré vzťahy s profesionálnymi tlačiarmi a partnermi. 
Spolu s ostatnými našimi divíziami by sme chceli vytvoriť zo 
showroomu priestor, kde každý návštevník získa ucelený 
a komplexný prehľad o našich službách, zariadeniach a 
riešeniach. Od zlepšovania každodenných procesov vo firme, 
digitalizácie, profesionálnej tlače až po netradičné a kreatívne 
zušľachtenie obalov či etikiet výrobkov,“ konštatuje Štefan 
Peľo.
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