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Международният форум за ефективност и качество на печата
ще се проведе на 23-24 октомври, 2014 г. в Загреб, Хърватска.
Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите
обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“
В броя ще прочетете:
Генерална асамблея на Intergraf
ColorPilot – най–бързото и ефективно решение
за измерване на цвета
InLineFoiler продължава да е на върха
Първата 64-странична LITHOMAN с лежащ
формат продадена в Германия
Heidelberg инвестира в дигиталния печат
на опаковки
Value Added Packaging на PrintCity Allianz за пръв
път на изложението Interpack
Студенти от Варшава гостуват на KBA Radebeul
Ден на открити врати
GRID 2014
InPEQ Forum 2014

Генерална асамблея на Intergraf
Тазгодишната генерална асамблея
на Intergraf се проведе на 5-и юни 2014 г.
в Барселона, Испания.
След официалното откриване от президента на
Intergraf, г–н Хавард Грьотхайм, Ерик ван ден
Бруел и Дирк Бертелман от фирмата MediaImpression информираха подрабно за интернет склада
на хартии и картони, които фирмата предлага на
европейския пазар.

Impressum
Електронно информационно издание за печатна
комуникация – Орган на Съюза на печатарската
индустрия в България
София, Цариградско шосе 117
Тел. /Факс: 02/975 23 88
Email: office@printunion-bg.org
Internet: http://www.printunion-bg.org
Редактор: Росица Велкова
Електронна обработка: DEMAX, demax@demax.bg
Разпространение: Румен Трифонов,
trifonov@printunion-bg.org
Разпространява се безплатно.
Периодичност: 4 броя годишно.
Newsletter for Print Communication
Edition of the Printing Industry Union of Bulgaria
Sofia, 117 Tsarigradsko choussee
Tel./Fax: +359/2/975 23 88
Email: office@printunion-bg.org
Internet: http://www.printunion-bg.org
Editor: Rossitza Velkova
Layout & Design: DEMAX, demax@demax.bg
Distribution: Rumen Trifonov,
trifonov@printunion-bg.org

Присъстващите одобриха резултатите от миналогодишната Генерална асамблея, проведена на
07.06.2013 г. в Амстердам, Холандия.
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Генералният секретар на Intergraf, Беатрис Клозе
и сътрудниците Летиция Рейнолд и Демот Райън
представиха дейността на Intergraf през 2013 г.,
новите комуникационни възможности по интернет и информираха за новостите при законодателството в областта защита на данни.
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Следващата Генерална асамблея ще се проведе в
началота на юни 2015 г. в Порто, Португалия

Печатът има огромно значение
за бъдещето
На 6-и юни 2014 г. бе проведена среща на WPCF
(World Print and Communication Forum = Световен форум за печат и комуникация) и Intergraf.
Срещата бе открита и модерирана от г–н Хавард
Грьотхайм, президент на Intergraf и Майкъл
Мейкин, президент на WPCF. Участваха общо 54
представители от 23 държави от цял свят. Изнесени бяха доклади от представители от промишлеността и от университетите на страните, членуващи в организациите.

Генералната асамблея одобри дейността на организацията и икономическите резултати за изминалата година и прие бюджета за следващите две
години.

Гари Пийлинг, Precision Print, докладва по темата: „От офсетовия към дигиталния печат“.
Бизнес моделът на успешния промишлен печатар
бе представен от Улрих Щетер, Druckhaus Mainfranken GmbH, Германия.

Избран бе нов борд на директорите, нов работен
комитет, нов одитор, както и нов президент на
Intergraf: Франциско Хостенч Феу от Испания.

Хавард Грьотхайм предава президенството на Intergraf на Франциско Хостенч Феу (вдясно)

Ен Манген, асоцииран професор, Национален
център Четене и обучение, Университет Ставангер, Норвегия, информира за редица нови изследвания в областта на четенето на текстове върху хартия и на екран.
Новости и изследвания в печатарската медийна
промишленост бе темата, по която говори Ану
Сеисто, вице-президент на IARIGAI, научен сътрудник в Техническия изследователски център
VTT, Финландия.

Проф. Райнхард Бауман, Университет Кемниц,
Германия, посвети доклада си на приложението
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на печатната електроника и нейното бързо и трайно навлизане на пазара.
Дейвид Стейбъл, Infotrends, САЩ, разгледа промените в поведението на потребителя и съответно последиците от тези промени за бъдещето на
печатарската промишленост.
Изследването на Drupa „Тенденции за развитие
на печатарската промишленост“ бе представено
от Моника Кисинг, ръководител на прес службата, Messe Düsseldorf. Drupa 2016 ще се проведе
от 31.05. до 10.06.2016 г. в Дюселдорф, Германия.
Майкъл Мейкин, PIA и Кунио Ишибаши, JFPI,
направиха кратък преглед на пазара на печатни
продукти в САЩ и Япония.
За членовете на Intergraf докладите са предоставени в интернет.
Соб. инф.

ColorPilot – най–бързото и ефективно
решение за измерване на цвета
Системите за измерване на цвета са абсолютно
необходимо изискване за стандартизацията на
печатния процес. Колкото по–бързо те работят,
толкова по–голяма е икономията на време и разходи за фирмата. Продуктовото портфолио на
системите ColorPilot на manroland sheetfed предлага много бързи системи за измерване и регулиране на цвета.
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okBalance® – софтуерен модул за регулиращите системи ColorPilot. Измерва и регулира освен
фон и полутон, също и сивия баланс.
• ProcessMonitor – продуктов анализ в реално
време в съответствие с ISO 12647-2. На всеки измерен печатен лист се оценява плътност, цветометрия, делта отклонение, нарастване на тоновата стойност, цветоразпръскване и сив баланс.
Стойностите се представят графично на монитор.
• ROLAND InlineRegister измерва и регулира
автоматично страничния, периферния и ъгловия
регистър. Регулирането на регистъра става едновременно с регулирането на цвета, което икономисва време и макулатури.
•

Прес–информация на manroland sheetfed

InLineFoiler продължава да е на върха
InlineFoiler е атрактивна технология, осигуряваща добавена стойност при опаковки, етикети и
илюстрационен печат. Вече девет години това е
популярна в индустрията технологична възможност. На последната drupa Manroland Sheetfed демонстрира подобрена технология на InlineFoiler,
която икономисва до 55% от разхода на фолио.
© manroland sheetfed

ColorPilot е изключително ефективна. Цялостното измерване трае само няколко секунди. Едновременно се измерват цветовата плътност и спектрално-фотометричните стойности.
ColorPilot измерва автоматично цялата контролна скала и предава стойностите на плътността и
цветовия спектър към пулта за управление. Операторът получава пълната информация за цвета
във вид на графично изображение.
InlineColorPilot измерва цветовата плътност при
максимална производствена скорост без изваждане на печатен лист. Високата ефективност се
базира на икономия на време и макулатури при
подготовката и при производствения процес.
Освен това постоянното качество на цветовъзпроизвеждане осигурява висока стойност на продукта.
ColorPilot и InlineColorPilot могат допълнително да се дооборудват с:

InlineFoiler осигурява високо качество и добавена стойност на опаковките. Чрез инсталацията на
ROLAND InlineFoiler този специален процес на
довършителна обработка предлага разнообразни
in-line метални ефекти. Нормални печатни форми, специални мастила и студено трансферно
фолио са свързани с традиционния листов офсетов печат. Процесът се осъществява in-line, което
позволява включване на елементи против фалшификация при опаковки и етикети. Печатните
секции могат да се използват за нормални поръч-
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ки в процес на изключени апликации за нанасяне
на фолио. Смяната и настройката изискват минимални ръчни операции.
© manroland sheetfed

Германия. Йозеф Аумилер, ръководител продажби при manroland web systems, отбелязва: „При
обсъждане на проекта клиентът се убеди, че 64страничната LITHOMAN е идеална за неговата
производствена структура.“ Гъвкавата концепция
на LITHOMAN бе напасната към желанията на
клиента. „Някои от компонентите, както и автоматизационни решения са за пръв път интегрирани
в тази печатна система“, обяснява г–н Аумилер.
„Това са например собствените ни разработки:
AutomaticPlateLoading, функцията DynaChange,
ин-лайн управляващите системи и новата система за обслужване.“
© manroland web systems

InlineFoiler се предлага за две машини: ROLAND
500 и ROLAND 700.
Прес–информация на manroland sheetfed

Първата 64-странична LITHOMAN
с лежащ формат продадена в Германия
manroland web systems винаги е работила за развитието на високообемния печат. Естествено,
всяка печатница иска да работи с перфектни машини. Клиентите очакват намаляване на цените,
както и производствена гъвкавост. 64-страничната LITHOMAN с лежащ формат има изключителни производствени възможности в областта на
илюстрационния печат, същото се отнася и за 96страничната LITHOMAN (шест инсталирани
машини) и 160-страничната LITHOMAN.
Високо конкурентноспособна
нова печатна система
Специалистите в Аугсбург имат голям опит с печатни системи с лежащ формат, с ширина на печатната лента до 2060 мм и скорости на печат до
70 хил. оборота за час. В момента в печатниците
по цял свят работят 20 48-странични машини LITHOMAN с лежащ формат. Този опит и познания са използвани и при 64-страничната LITHOMAN. Първата такава машина е вече продадена в

Новата 64-странична LITHOMAN с лежащ формат

Технологични данни
64-страничната LITHOMAN с лежащ формат печата с максимална скорост 70 хил. оборота за час
при ширина на печатната лента 2640 мм и минимална дължина на рязане 872 мм. Това осигурява
33% по–висока производителност от тази на 48страничната LITHOMAN с лежащ формат. Ръкавната технология и техническите характеристии
на печатния процес осигуряват високо качество,
малко макулатури и висока ефективност. Характеристиките включват системата autoprint за бърза смяна на поръчките с автоматична смяна на
печатните форми APL (AutomaticPlateLoading) и
множество ин-лайн управляващи системи. manroland web systems предлага от няколко години
насам собствени системи, например за регулиране на рязането (InlineCutoff Control; InlineCutoff
Control Dynamic) и на цветовата плътност IDC
(Inline Density Control), които съкращават времето за подготовка и макулатурите. Допълнително
се използват и функции като DynaChange за смяна на печатни елементи и специални мастила.
Операторът на LITHOMAN работи с модерната
обслужваща система ControlCenter в комбинация
с MobilPad.
Прес–информация на manroland web systems
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Heidelberg инвестира в дигиталния
печат на опаковки
Heidelberger Druckmaschinen AG осъществява в
момента трансакция по закупуването на Gallus
Holding AG. Gallus е водеща фирма в областта на
опаковките – предимно етикети и опаковъчни кутии. През 2013 г. групата реализира с общо 500
души работещи оборот от 188 млн. швейцарски
франка.

Ден на открити врати
Общо 450 клиенти от 40 страни бяха поканени
на 14-и и 15-и май да участват в деня на открити
врати на KBA в Радебойл, Германия. Мотото на
срещата бе: „Опаковки. Компетентност. Технологични мрежи. 2014“.

Планираното присъединяване на Gallus Holding
AG ускорява развитието и присъствието на дигитални продукти на Heidelberg на растящия пазар
за етикети. Още през есента на тази година Heidelberg и Gallus ще представят нова дигитална
печатна система за етикети, включваща и технология на Fujifilm.
Прес–информация на Heidelberger
Druckmaschinen AG

Value Added Packaging
на PrintCity Allianz за пръв път
на изложението Interpack
Членове и партньори на PrintCity Allianz участваха за пръв път заедно на Interpack в Дюселдорф
от 8-и до 14-и май 2014 г. Всички участници, а
именно: Gallus (in-line печатни и облагородяващи системи), Leonhard Kurz (горещо и студено
преговане с фолио, холограми), Merck (пигменти
за специални ефекти), Canon / Océ (дигитални
печатни системи за опаковки), Sappi Fine Paper
Europe (специални хартии и картони), WEILBURGER Graphics (лакове и мастила), оцениха
изложението като изключително успешно.

Ралф Замек, член на Управителния съвет на KBA,
направление Листов офсет, поздрави с добре дошли
гостите
© Koenig & Bauer AG

Участниците бяха информирани подробно за
съвременната техника, както и за множество интересни новости при производството на различни опаковки, най–вече при изработването на кутии за опаковки.
Прес–информация на KBA

Прес–информация на PrintCity Allianz

Студенти от Варшава
гостуват на KBA Radebeul
В края на май студенти от специалността Печатна техника от Института по механика и печат на
Техническия университет във Варшава участваха
в организираното от KBA CEE професионално
пътуване с посещение на предприятието на KBA
за производство на листови печатни машини в
Радебойл, както и предприятия в Полша и Германия. Това пътуване е част от програмата за сътрудничество между Университета и KBA CEE.
Прес–информация на KBA

GRID14 – Седмият научен и професионален симпозиум по полиграфия и дизайн ще се проведе
на 13-14 ноември, 2014 г. в Нови Сад, Сърбия.
Организатор е Департаментът по полиграфия и
дизайн на Университета в Нови Сад, Факултет
Технически науки.
Подробности за участие и регистрация, както и
допълнитерна информация за симпозиума ще намерите на:
http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/enpocetna.html
Соб. инф.

Отворете очи за перфектния цвят
Manroland Sheetfed предлага технология за измерване на цвета, която осигурява
постоянно високо качество на печат и перфектен цвят на печатния продукт.

Не всички печатни машини са еднакви.
манроланд България ЕООД
ж.к. „Младост 4”, ул. „Околовръстен път” № 251
ДЕЛТА Център, ет. 2 Офис 203, 1766 София
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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InPEQ Forum 2014

Домакините, спонсорите и организаторите на InPEQ Forum 2014 ще представят нови възможности за контакти и сътрудничество между
клиенти, производители, печатници, училища и
университети от Източна и Западна Европа, а
също и от някои азиатски държави.

Международният форум за ефективност и качество на печата – International Forum on Print Efficiency and Quality, InPEQ Forum 2014, ще се проведе на 23–24.10.2014 в Загреб, Хърватска. Мото
на форума е “Изтокът среща Запада – печатарите
обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех”.

Експерти от manroland web systems, Canon CEE,
Procemex, LEONHARD KURZ, PrintCity, Intergraf
и manroland Adriatic ще информират подробно за
тенденциите и перспективите в печатарската и
медийната индустрия. Ще бъдат предоставени
множество възможности за срещи и дискусии по
теми, свързани с бъдещите предизвикателства в
бранша.

Домакини на тази девета среща на балканските
печатари и на техните европейски партньори ще
бъдат Факултетът по полиграфия на Загребския
университет и фирмата manroland Adriatic.
На InPEQ Forum 2014 ще бъдат поканени:
– мениджъри, eксперти и членове на националните печатарски съюзи в страните на Балканския
печатарски форум: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Република Македония,
Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия, Словения и
Турция;
– специалисти, експерти и мениджъри от печатниците на Естония, Чехия, Казахстан, Киргизия,
Латвия, Молдова, Полша, Русия, Украйна, Узбекистан и от други европейски държави;
– представители от хърватските печатници и издателства;
– клиенти на спонсорите и поддръжниците на
форума;
– представители от полиграфическите училища
и университети в гореспоменатите държави, както и от Австрия, Германия и от някои други европейски държави;
– източноевропейски и балкански журналисти,
локална преса.
Официален език на форума е английски.
Форумът ще се проведе в Полиграфическия факултет на Университета в Загреб, адрес: 2, Getaldićeva; 10000 Zagreb; Croatia.

Предварителен дневен ред
на InPEQ Forum 2014:
23.10.2014 г. (четвъртък):
начало: 13:00 ч. – край: 22:00 ч.
Регистрация – Прес–конференция за журналисти
– Откриване – Презентации на европейски фирми–производители – Презентации на локални
производители и печатари – Презентации на
домакините – Презентация на Intergraf – Вечеря
за всички участници
24.10.2014 г. (петък):
начало: 09:00 ч. – край: 14:00 ч.
Посещение на печатница в Загреб – Среща на
представители от европейските висши и средни
училища по печатна комуникация
Регистрацията за InPEQ Forum 2014 ще стартира
в началото на август, 2014 г. на страницата:
http://www.inpeq.org.
За повече информация:
– Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ,
тел.: (02) 975 23 88;
e-mail: trifonov@printunion-bg.org
– Росица Велкова, координатор на InPEQ Forum,
e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org
Info: InPEQ Forum

Очаквайте брой 3 / 2014
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България в края на м. септември т. г.

