
Pri prechádzaní výrobnými 
priestormi je cítiť novotu nielen 
vo vzduchu, ale i na pohľad. Váš 
technologický park sa môže 
pochváliť portfóliom najnovších 
technológií. Na ktoré ste najviac 
hrdí?

Jakub Jurášek: Naším 
najvýkonnejším strojom je flatbetová 
tlačiareň Inca Onset S40, čo je 
najrýchlejšia UV tlačiareň v SR, navyše 
s unikátnou možnosťou aj polo-lesklej 
UV tlače. Ďalej je to hybridný UV 
stroj HP FB 750, ktorý tlačí rolové 
aj doskové materiály až do šírky 
250 cm a hrúbky 4 cm, s možnosťou 

Koncentrácia HP Indigo 
na západnom Slovensku 
sa zvyšuje 
Willmark Europe sa pred pár rokmi stala súčasťou 
produkčného domu reprezentovaného spoločnosťami 
DOLIS GOEN, Willmark Europe a Print4U. Ide o spojenie 
významných polygrafických firiem zameraných na full-
servisové služby v oblasti tlače a reklamnej produkcie 
s históriou siahajúcou až do konca minulého storočia. 
Materská spoločnosť DOLIS GOEN pomocou svojich 
dvoch dcérskych spoločností diverzifikovala svoje 
pôsobenie v dvoch segmentoch – ofset vo formáte 
B2 v Print4U a digitál vo Willmark Europe. V digitálnej 
výrobe, ktorá funguje pod taktovkou Ing. Jakuba Juráška, 
došlo v uplynulom roku k významnej investícii, čo 
spravilo z Willmark Europe spoločnosť s najmodernejším 
strojovým parkom na Slovensku. 
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tlače aj bielou farbou, a najvyššia 
rada latexovej tlačiarne HP Latex 
570 s rozlíšením až 1200 DPI. Okrem 
toho vlastníme digitálny orezový 
stôl Kongsberg X24, a laminovací / 
kašírovací stroj Kala Mistral, pomocou 
ktorých potláčané materiály následne 
po tlači upravujeme do finálnej podoby 
- orezávanie, frézovanie, vŕtanie, 
bigovanie, kašírovanie, laminovanie, 
skladanie, lepenie a iné.

Spoločnosť Willmark má za sebou, 
odhliadnuc od krátkej pauzy, viac 
ako 20-ročnú históriu. Aký je nový 
Willmark Europe a prečo ste sa 
rozhodli pre zakúpenie týchto druhov 
technológií? 

J.J.: Willmark, ako vtedajšia „dvojka“ 
na trhu, sa kedysi špecializoval najmä 
na výrobu veľkoformátových tlačovín – 
billboardov, bannerov a pod. Dlhé roky 
sme napr. tlačili najväčšiu sieťovinu 
(mesh) v SR umiestnenú na budove 
Incheby s formátom 1800 m2. 

V roku 2015 však prišiel zlom, kedy 
nám vyhorela výrobná hala a my sme 
sa museli s touto situáciou vysporiadať 
a postaviť sa opäť na vlastné nohy. 
Pochopili sme, že reštart Willmarku je 
šancou začať nanovo a teda šancou 
naprofilovať si technologický park 
so zameraním na oblasť polygrafie 
s vyššou pridanou hodnotou. Nešli 
sme do ofsetu či sieťotlače, ale plní 
očakávaní sme investovali do kúpy 
ekologických digitálnych technológií 
(latex, UV), ktoré sú špičkou vo svojom 
segmente. 

Napriek tomu vám do tohto širokého 
technologického portfólia chýbal 
kúsok, ktorý ste sa rozhodli zakúpiť 
v polovici minulého roka. O aké 
zariadenie išlo? 

J.J.: Začiatkom minulého roka sme 
sa začali pohrávať s myšlienkou kúpy 
maloformátovej digitálnej tlačiarne. Totiž 
všetko, čo sme doteraz spomenuli je 
veľkoformát resp. strednoformát. Bolo 
prirodzené, že sme pri šírke portfólia 
našich tlačových produktov mali 
ambíciu obsluhovať aj tento segment. 
Tak, aby sme mohli produkčne zastrešiť 
komplexné kampane s rôznymi druhmi 
tlačovín. Preto sme sa rozhodli zakúpiť 
zariadenie HP Indigo radu 7000, 
ktoré má nielen zvučné meno, ale 
aj unikátne kvalitatívne parametre. 
Kombinuje v sebe požiadavky na veľmi 

sa začali na smartfóny pozerať úplne 
inak. To isté urobila značka Indigo. 
Jednoducho si hrá svoju vlastnú ligu. 

Čo sa týka farieb, pri tomto zariadení 
je možnosť dať si namiešať rôzne 
typy špeciálnych, fluorescenčných, 
farieb viditeľných pod UV, priamych 
PANTONE farieb, či bielu farbu. To 
využívajú najmä veľké spoločnosti, 
ktoré si na presnosti svojich 
korporátnych farieb dávajú záležať, 
keďže ich majú definované v dizajn 
manuáloch. Takisto je možné urobiť 
z bežnej CMYK tlače efektívnejší 
variant EPM za pomoci sútlače 
3 farieb bez čiernej. Je to efektívnejšie, 
rýchlejšie a lacnejšie riešenie. 

Kúpou tohto stroja sa vám zrejme 
rozšírila i škála potlačiteľných 
materiálov a finálnych tlačových 
produktov. Aké sú typické tlačové 
produkty, ktoré vyrábate na tejto 
tlačiarni? 

J.J.: Škála potlačiteľných materiálov 
je široká, od všetkých štandardných 
papierov rôznych gramáží, 
cez kreatívne a štruktúrované papiere, 
až po samolepky a tenké PVC filmy. 

Z pohľadu tlačových produktov ide 
o jednoduchšie tlačoviny, ako sú letáky, 
plagáty, postery, pozvánky, vizitky, 
pohľadnice, woblery, komplimentky 
a pod. Kombinácia HP Indiga a vlastnej 
finalizácie a kniháriny nám umožňuje 

vysoký produkčný výkon s tlačou 
vo vysokom rozlíšení na úrovni ofsetu, 
navyše s rozmanitými možnosťami 
výroby kreatívnych tlačovín resp. ich 
personalizácie. 

Prečo práve HP Indigo radu 7000?

J.J.: Všetky tri naše spoločnosti 
majú svoje know-how a stabilnú 
zákaznícku základňu. Ofsetová časť 
výroby reprezentovaná dvomi strojmi 
Heidelberg formátu B2 nám umožňuje 
produkovať veľké náklady tlačovín, 
avšak z objektívnych dôvodov tlač 
v takomto objeme trvá spravidla 
niekoľko dní. V záujme zachovania 
našej konkurencieschopnosti sme 
sa rozhodli investovať do najlepšej 
možnej technológie a obsluhovať tú 
časť zákazníkov, pre ktorú je časové 
hľadisko jedným z primárnych. 

Navyše, pri ofsete je cenovo 
efektívne tlačiť vyššie objemy, ktoré 
sa však pomaly vytrácajú aj z tých 
segmentov podnikania, v ktorých 
boli kedysi bežné. Netlačia sa také 
množstvá katalógov, prospektov 
a brožúr. Klienti kedysi potrebovali 
vytlačiť tisíce katalógov, ktoré používali 
celý rok. Teraz ich potrebujú možno 
niekoľko stoviek na výstavy alebo 
do pobočiek, a väčšinu klientov 
presmerujú na web. Taktiež sa 
v posledných rokoch významne skrátil 
produkčný čas. Ak teda príde klient 
so zadaním na 1000 kusov katalógov, 
no prvých 50 potrebuje už zajtra, 
pretože napr. otvára nový showroom 
alebo má tlačovú konferenciu, tak tých 
prvých 50 ks vytlačíme na našom 
digitálnom ofsete do 24 hodín 
a zvyšok vytlačený na klasickom 
ofsetovom stroji mu dodáme o pár dní 
neskôr. Pri takýchto typoch zákaziek 
a dotlačiach je obrovskou výhodou 
stroja HP Indigo voľným okom 
nerozoznateľná kvalita voči ofsetu 
a vernosť a sýtosť farieb, ktorú sme 
doteraz na žiadnom inom digitálnom 
zariadení nedosiahli. 

Čo odlišuje zariadenie HP Indigo 
radu 7000 od ostatných digitálnych 
zariadení podobného typu? V čom sú 
jeho najväčšie výhody? 

J.J.: Najväčšou výhodou je unikátna 
kombinácia rýchlosti a kvality tlače. 
V tomto smere je Indigo záruka, pojem, 
ktorý otvoril nové možnosti digitálnej 
tlače. Keď prišiel na trh iPhone, ľudia 
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v našej výrobnej hale produkovať 
aj viacstranové tlačoviny ako brožúry, 
katalógy, bulletiny, časopisy, knihy, 
bloky, kalendáre a iné. 

V Bratislave je koncentrácia 
zariadení HP Indigo vskutku vysoká. 
Viete z vašej pozície zhodnotiť, či 
je možné využiť potenciál všetkých 
týchto zariadení naplno? 

J.J.: Klienti sa čoraz viac orientujú 
na pridanú hodnotu a najmä 
na kvalitu. To je cesta, ktorou by sa 
mal v najbližších rokoch náš segment 
uberať. Vidíme priestor na fungovanie 
viacerých podobných technológií blízko 
seba. Je výzvou pre tlačiarenské firmy, 
aby edukovali klientov o možnostiach, 
ktoré moderná polygrafia ponúka. 
Ak budeme našich klientov vzdelávať 
a budú tak robiť aj naši konkurenti, 
možno si o pár rokov povieme, že tých 
„indíg“ je tu ešte málo na uspokojenie 
všetkých kreatívnych nápadov 
zadávateľov. 

Zariadenie ste nainštalovali v lete 
minulého roku. Stihli ste sa s ním 
už „zžiť“ a naplno ho vyťažiť? 

J.J.: Proces inštalácie a optimalizácie 
výroby podľa našich požiadaviek 
bol náročný. Od inštalácie Indiga 
sme zaznamenali významné nárasty 
nielen v oblasti tlače, ale aj následnej 

finalizácie a knihárskeho spracovania, či 
už ide o rezanie, falcovanie, bigovanie, 
skladanie, laminovanie, dierovanie, 
lepenie, šitie (väzby V1, V2) a iné. 

Aktuálne sme vo fáze nárastu 
produkcie na úrovni niekoľko miliónov 
impresíí, podarilo sa nám v krátkom 
čase zrealizovať tisíce maloformátových 
tlačových zadaní. Samozrejme, sme 
súčasťou trhu, ktorý podobne ako 
iné odvetvia zažíva svoje silné a slabé 
obdobia. Naše HP Indigo ešte nie je 
vyťažené naplno. Toto zariadenie je 
schopné tlačiť 24/7. V tomto momente 
nechceme ísť do trojzmennej prevádzky, 
aj keď vieme, že táto technológia by to 
bez problémov zvládla. 

Aké je teda vaše aktuálne produkčné 
zameranie? 

J.J.: Ide primárne o 3D POS 
reklamu – standy, displeje, obalový 
dizajn (packaging), modely produktov, 
či už z vlnitej lepenky, plastu alebo 
rôznych doskových materiálov. Tieto 
typy tlačovín sa stávajú populárnymi 
aj na rôzne eventy či párty. Vyrábame 
makety, krabice, stojany. Možností je 
veľa a je skutočne len na zadávateľovi, 
ako veľmi dokáže popustiť uzdu 
kreativite. Máme vlastný dizajnérsko-
konštrukčný tím so špecialistom 
práve na návrh 2D/3D tlačovín, ktorý 
v spolupráci so zákazníkom dokáže 

dostať ideu do reálneho života. Okrem 
vlastného návrhárskeho tímu je našou 
výhodou možnosť potlačené materiály 
okamžite tvarovať vďaka digitálnemu 
orezovému stolu. Celá výroba 
prebieha pod jednou strechou, čo je 
pre zákazníkov komfortné. Dôležitým 
aspektom je aj ekológia, vo Willmark 
Europe používame eko tlačové 
technológie bez zápachu, riedidiel 
či chémie. 

Sme skrátka full-servisová 
polygrafická spoločnosť, kde pomocou 
materskej a dvoch dcérskych 
spoločností vieme zastrešiť všetky 
polygrafické, štandardné i menej 
štandardné požiadavky klientov. 
Pre zadávateľov je praktické mať 
jednu kontaktnú osobu, ktorá pre nich 
v rámci silného produkčného domu 
zabezpečí tlač všetkého od vizitiek 
cez POS pútače až po katalógy. Nie 
je produkt, ktorého výrobu by sme 
nedokázali zabezpečiť. 95 % produkcie 
vieme pokryť vlastnou výrobou 
a zvyšok subdodávateľsky. Netvárime 
sa, že dokážeme urobiť úplne všetko, 
vieme, kde sú naše limity a kde 
začínajú schopnosti iných. Preto sme 
spolupráci s ostatnými polygrafickými 
spoločnosťami úprimne otvorení. 

Za rozhovor poďakovala  
Marianna Cabalová 




