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TRH SE VYČISTIL, OBOR 
POLYGRAFIE I CELÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ, ZDÁ SE, 
PROSPERUJÍ.

A STRON print, s.r.o., jako jediná 
společnost v Česku provozuje 
nejlepší stávající průmyslovou 
tiskárnu na potisk textilu 

na bázi sublimace. Tato technologie 
umožňuje tisknout ve fotografické kvalitě 
bez újmy na životním prostředí 
a prosazuje se v polygrafii čím dál tím 
více. A to z dobrých důvodů.

Potisk textilu přináší luxusnější vizuální 
efekt, kvalitu a trvanlivost, než jaké nabízejí 
standardní reklamní poutače. Předností je 
snadná instalace, možnost praní bez ztráty 

barevnosti, jednoduchá výměna motivů 
a také možnost prosvětlení LED diodami. 
Na textilní materiály tiskneme nejrůznější 
reklamní poutače, od drobných formátů 
do prodejen až po velké plachty. Jednu 
takovou jsme například vytiskli pro Letiště 

Václava Havla v Praze, o rozměrech 
4 x 10 metrů (tato zakázka však pro svůj 
značný rozměr nebyla tištěna sublimací, 
ale UV metodou, viz dále). Umíme tisknout 
i vlajky, například známá „muší křídla“ – 
ta od nás vlají například pro společnost 

Alpine Pro. Vlajky vydrží venku až dva roky 
a spíše se dřív opotřebují mechanicky, než 
že by vybledly.

Technologie pro textil
ASTRON využívá DurstRhotex 322, nejlepší 
současnou průmyslovou tiskárnu pro 
sublimační tisk. Šíře tisku je 320 cm 
a rychlost přesahuje 100 m2 za hodinu. Tisk 
je velmi kvalitní, v rozlišení kolem 1000 dpi 
a kvalitu lze ocenit i při pohledu zblízka. 
Potištěné textilie se napínají do kvalitních 
hliníkových rámů, které ASTRON vyrábí 
na míru, s možností prosvětlení. Rám lze 
pak zavěsit na stěnu nebo jej lze řešit jako 
podlahový stojan. Na textilii je našitý měkký 
plastový lemovací pásek, který se snadno 
uchytí v rámu. Při dodávce například pro 
prodejny je velkou výhodou, že instalaci či 
výměnu textilie do rámu, na rozdíl 
od samolepicích poutačů nebo desek, lehce 
zvládne personál prodejny a není potřeba 
zásah specializovaného technika. To 
pochopitelně šetří čas i peníze.

Textil vítězí
Další z výhod textilního potisku tkví 
v samotném materiálu. Textil, přesně řečeno 
speciální polyesterová tkanina, je velmi 
lehký, má gramáž kolem 100 g/m2, oproti 
400–450 g/m2 u papíru používaného 
na obdobné instalace. Důsledek si odvodíte 
sami: snadná přeprava a snadná manipulace 
i ve velkých formátech. Tisk je navíc 
ekologicky zcela nezávadný a materiály si 
zachovávají stejnou třídu nehořlavosti 
i po potisku.

pokračování na straně 4

POTŘEBUJETE REKLAMNÍ POUTAČ, KTERÝ BY BYL LEHKÝ, SNADNO VYMĚNITELNÝ A VYSOCE KVALITNÍ? CHCETE, ABY POUTAČ BYLO MOŽNÉ 
PRÁT NEBO PODSVÍTIT? PAK ZVOLTE TEXTIL. PŘED PÁR LETY BYL POTISK TEXTILU POLE NEORANÉ, DNES UŽ MÁME ZA SEBOU NĚKOLIK BRÁZD.

Proč je dobré tisknout na textil Astrozprávy 
ASTRON VE SVĚTĚ
Díky tomu, že ASTRON se pro letošní rok stal 
výhradním dodavatelem tiskovin pro 
Czechtrade (Českou agenturu na podporu 
prodeje), můžete námi tištěné brožury vidět 
na veletrzích po celém světě.

ASTRON VE VARECH
ASTRON print je generální dodavatel značení 
a tiskovin pro Karlovarský filmový festival, 
konkrétně pro pořádající firmu Film Servis 
Festival Karlovy Vary, a.s. ASTRON print pro 
festival tiskne a dodává katalogy, brožury, 
pozvánky či velkoformátové tisky.

SVĚTOVÁ EXTRATŘÍDA DURST
O zaměření ASTRONu na nejkvalitnější 
technologie svědčí i to, že používá pět 
tiskařských strojů Durst, které patří k naprosté 
světové špičce. Společnost Durst 
Phototechnik AG sídlí v Brixenu v Jižním 
Tyrolsku a dodává především stroje pro 
velkoformátový tisk a tisk na textil, keramiku, 
sklo a další materiály. Další informace 
o společnosti Durst najdete na www.durst.it. 
O Jižním Tyrolsku se lze leccos dozvědět na 
stránkách www.suedtirol.info.

KRAJ, KTERÝ NEMŮŽETE MINOUT
Společnosti ASTRON a Mediaforce připravily 
a vyrobily řadu devíti propagačních brožur pro 
Středočeský kraj, většinu ve čtyřech jazycích. 
Brožury s podrobnými mapami, aktuálními údaji 
a profesionálními fotografi emi jsou k dostání 
v turistických informačních centrech kraje.
Více na: www.middleczech.cz.

FÉNIX A ŽELEZNÝ DORT
Vydavatelství Mediaforce získalo zvláštní 
ocenění za fotografi i ve 2. ročníku soutěže 
Fénix content marketing, a to za fotografi e 
v časopise Audi Magazín, který připravuje 
pro společnost Porsche Česká republika. 
Samotné ocenění má tvar výkroje ze 
železného dortu. Více na www.soutezfenix.cz.

Co letos přibude?

POP/POS DISPLEJE
Jako první dorazí do Jablonce velkoformátový 
výsekový stroj, který završí technologickou 
základnu nutnou pro průmyslovou výrobu 
POP/POS displejů. 

HORKÁ RAŽBA
V srpnu instalujeme výsekový stroj s horkou 
ražbou pro formát až B1, který slouží 
k zušlechtění ofsetových tiskovin. Zajímavá 
pro zákazníky bude i ražba metalických fólií 
a možnost slepotisku*).

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
V létě začneme plně využívat také soubor 
technologií pro zpracování plastů, kovů a dalších 
tradičních deskových materiálů a zařízení pro 
laserové řezání, 3D frézování a vakuové tváření. 
Všechny tyto technologie dávají smysl především 
jako celek: zjednávají nám totiž vstup do zcela 
nových produktových oblastí.

Noviny ASTRONEWS jsou vytištěny
na papíru Viprint 70 g/m2 od společnosti ANTALIS s.r.o.

Řekl bych, že obor polygrafie obecně 
a ASTRON group zvlášť prožívají 
zrovna dobré období. Možná je v Česku 
obvyklejší si stěžovat, sýčkovat 
a o úspěších mlčet. Proč to ale dělat? 
Není lepší a příjemnější dívat se na věci 
pozitivně?

Trh polygrafie v České republice se 
v uplynulých letech vyčistil a vypadla 
z něj konkurence dlouhodobě 
nesplácející své závazky. Tento vývoj je 
ku prospěchu všem zdravým firmám, 
které to s podnikáním myslí vážně, 
a samozřejmě i ku prospěchu zákazníků. 

Výsledky ASTRON group za rok 2014 
jsou velmi dobré a čísla za první 
čtvrtletí roku 2015 potvrzují, že jsme 
na správné cestě. Dovolil bych si 
tvrdit, že do značné míry se nejedná 
o žádný náhlý zásah štěstěny. Naše 
dobré výsledky se rodí z dlouhodobé 
strategie zaměřené na kompletní 
nabídku služeb, moderní technologie, 
důslednou kontrolu nákladů a zdravý 
růst. Vlivy, které nemáte pod kontrolou, 
samozřejmě hrají roli, ale štěstí přeje 
trpělivým a dobře připraveným. 
Každoročně například investujeme až 
dva miliony eur do nových technologií, 
které nám umožňují neustále udržovat 
náskok před konkurencí. 

To všechno jsou výsledky minulosti, 
teď ovšem tvoříme budoucnost. Což 
znamená: nezastavit se u úspěchů, být 
ostražitý a pořád se zdokonalovat.

Takže: je to dobré, jedeme dál.

Tomáš Novák
vydavatel & jednatel
tnovak@astron.cz

Abyste mohli snadno identifikovat eko-odpovědné produkty, vytvořil Antalis Green Star System,
který každému papírovému výrobku přiřazuje hodnocení ve formě hvězdiček od nuly do pěti 
podle vlivu na životní prostředí. Sleduje se původ vlákniny a výrobní proces papíru. 
Za ekologicky odpovědné papíry lze považovat ty, které mají minimálně 3 hvězdičky.

Green Star System
- známka ekologické kvality

Zákaznické centrum:
Čechy: tel. 233 113 255
Morava: tel. 581 655 555
print@antalis.cz

Řada 100% recyklovaného papíru s certifikací FSC®

Recycled, se stylovým přírodním odstínem 
a výjimečným pocitem na dotek.

Inovativní řada 100% recyklovaného papíru, 
extra bílého s certifikací FSC® Recycled.

Více informací o Antalis Green Star System a přehled ekologicky odpovědných produktů najdete na
www.antalis.cz v sekci Životní prostředí.
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Potisk textilu přináší luxusnější vizuální účinek 
a vyšší kvalitu i trvanlivost než běžné reklamní 

poutače. Předností je i snadná instalace.

Móda ve velkém formátu
Poutače s potištěným textilem

Není snad výhodné zaujmout 
zákazníka a přimět jej 
ke koupi tam, kde už je 
částečně rozhodnutý si 

něco koupit a kde má peněženku již 
takřka pootevřenou – tedy přímo 
v prodejně? Jakpak by ne! A pomůcky 
právě pro podporu prodeje „POS/
POP“, tedy v místě prodeje/nákupu, 
vytváří a dodává společnost 
ASTRON print. Papír totiž není jen 

ploché médium pro potisk barvami, ale 
také velmi všestranný stavební materiál.

Kdybychom se ovšem spokojili s výrobou 
obyčejných potištěných stojanů či poutačů, 
kladli bychom si dost malý cíl. ASTRON 
sleduje nejnovější trendy a pro již desítky 
klientů nabízí multimediální a interaktivní 
POS/POP instalace, které osloví všechny 
smysly zákazníka a přimějí jej ke koupi 
jejich výrobků. Kvalitní a nápadité POP/POS 
instalace vedou i k lepšímu zapamatování 
výrobku nebo značky, a tím podporují také 
prodeje v budoucnu. 

Naší výhodou je i zde komplexní 
nabídka našich služeb – všechny potřebné 
odborníky a technologie totiž máme pod 
jednou střechou (tedy přesně řečeno, 
s novým výrobním závodem v Jablonci 
– viz vpravo a na straně 3 – pod dvěma 
střechami) – od návrhu papírové instalace 
přes potisk a zušlechtění materiálu 
(například přímý potisk na stroji 
UV Durst 750/P10, kašírování PVC 
samolepek na materiál nebo lakování), 
výsek či řezání na plotteru až po výrobu 
v požadovém počtu kusů. Zvládneme 
všechny klasické formáty, od stojanů, 
poutačů, regálových sestav, polepů vitrín, 
výloh či automobilů. Tím však naše nabídka 
nekončí, nýbrž teprve začíná.

pokračování na straně 3

Papír má tři rozměry. A voní!
POS/POP MATERIÁLY OD ASTRONU LÁKAJÍ ZÁKAZNÍKY PRODEJEN 
OBRAZEM, ZVUKEM, A DOKONCE I VŮNÍ.

Regálové čelo Somat
Materiál: : Forex 10 mm + EB vlna – 
kašírovaná varianta – UV Durst 500  

ASTRON 
na mistrovství 
světa
ASTRON dodal značení pro 
pražskou 02 arenu – strana 7

Tisknout 
& vědět
Odborné publikace 
a specializované tiskoviny 
od ASTRONu – strana 2

Vítězný 
duhový paprsek
V soutěži o nejlepší 
signmakingovou realizaci 
ASTRON zvítězil v kategorii 
POP/POS reklama – strana 3

Lákavé 
světlo
Jasná a kontrastní nabídka 
ASTRONu v oblasti světelné 
reklamy – strana 5

ASTRON VYBUDOVAL NOVOU VÝROBNÍ HALU V JABLONCI 
NAD NISOU A ROZŠÍŘÍ SEM SVÉ AKTIVITY. 

ASTRON group je nyní 
doma i na severu Čech

*) Slepotisk (též suchý tisk nebo suchá pečeť) je technika reliéfní ražby. Provádí se tiskovou formou bez barvy nebo razicí formou
     obvykle do kvalitního (zejm. ručního) papíru a do kožených či jiných desek. Slepotisk lze ještě zvýraznit např. pozlacením.

 HLEDÁME POZEMEK či HALU 
V PRAZE KE KOUPI 
Skupina ASTRON, lídr na českém 
polygrafickém trhu, hledá ke koupi vhodný 
pozemek pro výstavbu,  novou halu nebo 
halu k rekonstrukci. Možný je i odkup 
celé fungující firmy. Vhodnou lokalitou 
je Praha 9 či 20 (Horní Počernice),  Vestec 
a okolí, nebo lokalita na trase budoucího 
metra do Písnice (Krč, Lhotka, Libuš, 
Kamýk, Písnice, Kunratice). Minimální 
zastavěná plocha 4000–5000 m2, s možností 
výstavby do pater nad halou s plochou 

cca 1000–2 000 m2 pro lehkou výrobu 
a administrativu. Není nutná standardní 
výška výrobní haly 12 m, může být i nižší. 
Potřebujeme možnost příjezdu kamionů, 
nájezdové rampy, nejméně 50 parkovacích 
míst a dobrou dostupnost MHD.
S nabídkou vyhovující požadavkům výše prosím 
kontaktujte Barboru Kubíčovou na 606 667 645 
nebo bkubicova@astron.cz.

Výsekový stroj BOBST VISIONCUT 1.6 PR
Zpracovávaný materiál: Vlnitá lepenka, 
pevné desky a další
Tloušťka lepenky: 0,75–9 mm
Maximální formát: 1100 x 1600 mm
Rychlost: až 4800 archů za hodinu 

PRAKTICKY VŠECHNY LETOŠNÍ NOVINKY 
ASTRONU SE TÝKAJÍ NOVÉHO ZÁVODU 
V JABLONCI NAD NISOU.

ASTRON zahájil zkušební provoz v novém závodě v Jablonci nad Nisou a na plnou 
kapacitu najede výrobní hala na podzim. Vedle stávajícího centrálního závodu 
v Praze-Letňanech se jedná již o druhý výrobní závod ASTRONu. Jablonecká 
pobočka mimo jiné umožní vyrábět produkty z vlnité lepenky pomocí 

nejmodernějších technologií. Od každého takovéhoto výrobku bude možné zhotovit sérii 
čítající až tisíc kusů. Možnosti jabloneckého závodu pro nás znamenají výrazný impuls 
pro další růst v segmentu, kde již nějakou dobu úspěšně působíme, a dovolí nám zúročit 
naše zkušenosti. Součástí nových výrobních prostor jsou i technologie pro ofsetový tisk 
a zázemí pro sklad materiálu a hotové výrobky. V Jablonci se rovněž připravují plně 
vybavené dílny na formátování hliníkových pro�ilů a obrábění plastů. Podlahová plocha 
závodu je 6800 m2, obestavěný prostor činí 50 840 m2.

pokračování na straně 3



A STRON studio CZ disponuje 
výkonným desetibarvovým 
tiskovým strojem Komori Lithrone 
LS-1040P formátu B1. Na ofsetový 

tisk navazují linky dokončovacího 
zpracování. Celý provoz je projektován 
v duchu maximální automatizace a výkonu 
celého produkčního řetězce.

Falcování mají na starosti skládací stroj 
Horizon AFC-746 a dva naše nové přírůstky 

– kombinované skládací stroje MBO K 800.2/6 
S-KTL a MBO R 530. Prvně jmenovaný 
pracuje rychlostí 230 m/min a zvládne 
maximální formát B1. Umožňuje 
6x paralelní a 2x křížový lom. 

Stroj MBO K 800.2/6 S-KTL umožňuje 
4x paralelní lom s plně automatickým 
nastavením. Má čtyři automatické skládací 
kapsy NIRO, automatické nastavení 
spirálových válců HIGH-GRIP a obsahuje 

také segmenty na rýhování a perforaci. Stroj 
MBO K 530 zvyšuje efektivitu při skládání 
formátu 53 x 84 cm. Díky rozměrnému, ale 
výkonnému šupinovému nakladači zvládá 
MBO K 530 zpracovávat klasickou letákovou 
produkci až o 40 % rychleji.

Vlastní knihárna uspoří čas a umožní 
dodat tiskové zakázky dříve. Především ale 
zákazníkovi dodáme výrobek za podstatně 
výhodnější cenu než tiskárny, které samy 
falcovat neumějí a tuto operaci zadávají 
externím společnostem.

Strojový park ASTRONu jsme rozšířili také 
o Palamides ALPHA 700. To je nadstavba 
falcovacího stroje MBO K800.2/6 S KTL 
a slouží ke skládání složených archů 
do balíků. Tím  urychluje výrobní proces 
a navíc dokáže balíky svázat papírovou 
páskou.

Falcování je knihařská technika, kterou se 
papír skládá na výsledný formát nebo se 
jednoduše překládá. Rozlišuje se několik 
lomů – paralelní a křížové. Strojově lze 
skládat papíry do plošné hmotnosti 
(gramáže) 170 g/m2. Gramáž 200 g/m2 je 
hraniční a u některých typů papíru u ní 
může docházet k praskání v lomu. Při 
gramážích vyšších než 200 g/m2 je praskání 
v lomu téměř jisté. Pro tyto gramáže je 
nutno použít bigování**) (rýhování) a poté 
skládání. To pochopitelně umíme také. //

2  Novinky ze světa tisku

Astrozprávy 
CENA PRO VYSOČINU
Cestovat po Vysočině pěšky, na kole nebo na 
běžkách můžete již rok se sadou 
propagačních tiskovin, které pro organizaci 
Vysočina Tourism připravilo grafi cké 
oddělení divize BTL společnosti 
ASTRON studio CZ, a to v několika jazykových 
mutacích. Na 24. veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World náš klient Vysočina Tourism 
za tyto materiály obsadil 2. místo v kategorii 
„Nejlepší propagační tiskovina“.
Více na: www.vysocinatourism.cz

INSPIRACE GASTRONOMIÍ
Pro vydavatelství Tarsago jsme dokončili 
sazbu tematických kuchařek se zajímavými 
recepty a lákavě vyhlížejícími fotografiemi 
jídel. Co takhle dát si třeba pravou sicilskou 
pizzu nebo fenyklový salát s jablky 
a praženými lískovými oříšky?
Více na: www.vyber.cz

JEDEME V JEDNOM KUSE
Výroba v ASTRONu probíhá nepřetržitě, 
365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin 
denně. Pracujeme tedy po celý rok na tři 
směny. Výhodou nepřetržitého provozu pro 
zákazníka je kratší doba dodání než 
u konkurence. Výhoda pro ASTRON spočívá 
v optimálním využití kapacit, a tím 
i v rychlejší návratnosti investic.

T iskli jsme vždycky na vysoké 
úrovni, ale je třeba si přiznat, 
že naše instalace hotových 
výrobků (například billboardů, 

fólií, bannerů) někdy trochu za tiskem 
zaostávala. Slabá místa jsou tu však 
od toho, aby se posílila a proměnila 
ve výhodu.

Nyní má ASTRON svůj specializovaný 
instalační tým, který pohotově operuje 
po celé České a Slovenské republice. 
Kdekoli je třeba instalovat světelnou 
reklamu, nalepit bigboard, polepit výlohu 
či našimi materiály kompletně vybavit 
prodejnu, tým ASTRONu se o to postará. 
Nejde přitom o lepení plakátů, ale 
často o poměrně složité a kvali�ikované 
instalační práce, například v případě 
světelných reklamních zařízení či 
kompletní rebranding prodejen. 
Instalační tým přijede na místo, 
zaměří a obhlédne instalační prostor, 
po kalkulaci a realizaci zakázky výrobek 
dodá a nainstaluje. Výhody jsou jasné: 
zákazník dostane přesně to, co chce, kdy 
to chce a kam to chce.  //

SKUTEČNĚ PLNOHODNOTNOU TISKÁRNOU SE MOHOU NAZÝVAT POUZE PROVOZY, U KTERÝCH 
NA SAMOTNÝ TISK NAVAZUJE MODERNÍ KNIHÁRNA PRO FINÁLNÍ DOKONČENÍ PRODUKTU. JEDNOU 
Z DOKONČOVACÍCH KNIHAŘSKÝCH OPERACÍ JE FALCOVÁNÍ.

VEDLE CELÉ ŘADY PERIODIK VZNIKAJÍ VE SKUPINĚ ASTRON TAKÉ ODBORNÉ PUBLIKACE A KNIHY. JAKÉ KNIHY JSME VYTISKLI? 

Nenápadný půvab falcování

Odborné publikace od ASTRONu

Jednoduchý lom
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10

Falcování tiskových archů

Montážní 
komando

Harmonika – 
4 lomy

Harmonika – 
3 lomy

Harmonika –
2 lomy

Zabalovačka

DRUHY LOMŮ
Skládání se používá: 
1/  jako výsledná úprava polygrafi ckého výrobku – přeložení letáku 

do výsledného tvaru – jeden lom (na 1/2), 2 lomy (na 1/3), 3 lomy (na 1/4), 
4 lomy (na 1/5). Při dvou a více lomech je možno leták postupně skládat 
do sebe – „zabalovačka“ – nebo skládat jako „harmoniku“.

2/  jako příprava papíru před fi nálním knihařským zpracováním – vazbou. 
Papír se skládá tzv. křížovým lomem do složek, které se následně 
vkládají do sebe (vazba V1) nebo vedle sebe (vazby V2, V4, V8).

A STRON studio CZ, a.s., člen  skupiny ASTRON, se vedle ofsetového tisku 
s kompletním dokončovacím zpracováním, digitálního tisku s možností 
personalizace, poskytování předtiskových služeb a vytváření gra�ických návrhů 
vlastní BTL agenturou pravidelně účastní výběrových řízení na tisk zakázek 

pro klienty z veřejného sektoru. Často to jsou univerzity, kraje a další veřejné instituce. 
Tištěný náklad se u takových zakázek pohybuje kolem několika set kusů. ASTRON studio 
CZ, a.s., je ale bez problému paradí s vysokými náklady, různými typy vazeb, stejně jako se 
speciálním zušlechtěním, jako jsou ražba nebo zlacení.   //

Terminologický slovník 
laboratorní diagnostiky
Autoři: Jaroslav Doubek, Jaroslava Tomenendálová 
a kolektiv
Klient: Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno
Obsah: Kniha je určena cílové skupině studentů 
Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno zapojených 
do projektu Internacionalizace výuky veterinární 
medicíny jako cesta na evropský trh práce, 
konkrétně do modulu 2: integrace preklinického 
a klinického vzdělávání.
Technologie tisku: Komori Lithrone LS-1040P   

Schätze der Region 
Vysočina
Kostbarkeiten aus den 
Sammlungen der Museen und 
Galerien des Hochlandes
Autoři: RNDr. Karel Malý, Ph.D., 
RNDr. Klára Bezděčková, 
Ph.D. a kolektiv
Klient: Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod
Obsah: Region Vysočina je 

nositelem čtyř muzeí a tří galerií, které se starají o více než 900 000 
předmětů z různých oblastí a odlišných historických hodnot. Kniha 
podrobně popisuje konkrétní díla a exponáty.
Technologie tisku: XEROX iGen 150

Applied Hydrobiology
Autoři: Zdeněk Adámek, Jan Helešic, Blahoslav 
Maršálek, Martin Rulík
Klient: Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích
Obsah: Hydrobiologie je nauka o procesech 
a organismech žĳ ících ve vodním prostředí. 
V současné době se aplikovaná hydrobiologie 
věnuje vlivu regulací a vodních staveb, 
hydrotechnickým zásahům v povodích, globálnímu 
a lokálnímu znečišťování vod, ekotoxikologii, 
biomonitoringu, saprobiologii a interpretaci 
hodnocení, čištění odpadních vod, vodárenství, 
hygienou vody a podobnými tématy.
Technologie tisku: XEROX iGen 150

Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři
Autoři: Ivan Pelant, Jan Valenta
Klient: Nakladatelství Academia
Obsah: Co je luminiscence neboli světélkování? Kde všude na ni můžeme 
narazit, jak se zkoumá a jaké má využití v technické praxi a lidské činnosti 
vůbec? Čtenář bude jistě překvapen, kde se s ní všude může setkat! 
Luminiscence se uplatňuje v tak různorodých oborech, jakými jsou například 
lékařská vyšetření (PET/CT), bezpečnost leteckého provozu (radar), 
automobilový průmysl, informatika (telekomunikace, CD/DVD) nebo 
osvětlovací technika v bytech a kancelářích. Určitě i v té vaší.
Technologie tisku: Komori Lithrone LS-1040P

Jižní Město – Jaromír Čejka
Texty: PhDr. Antonín Dufek, PhD., Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD., 
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c.
Fotografi e: Jaromír Čejka
Klient: Mendelova univerzita v Brně
Obsah: Fotografi e se zaměřením na dokumentaci životního prostředí a lidské 
„stopy“. Autor náměty a témata většinou nehledá, ale nachází je všude kolem 
sebe. Tato jedinečná publikace mapuje fenomén pražského Jižního Města.
Technologie tisku: KBA 

MBO R 530 s bubnovým nakladačem
Kombinovaný skládací stroj

Formát: 53 x 84 cm
Lomy: 4x paralelní

NA VAŠE ZAKÁZKY VYJÍŽDÍ 
DO TERÉNU NÁŠ SPECIÁLNÍ 
INSTALAČNÍ TÝM

Komunismu navzdory
Autoři: Adam Drda, Kateřina Saparová (editoři)
Klient: Člověk v tísni, o. p. s.
Obsah: Příběhy osobností reprezentujících různé formy 
odporu proti totalitnímu režimu v letech 1948–1989 a také 
ohlédnutí za deseti lety fungování úspěšného projektu 
Příběhy bezpráví.
Technologie tisku: obálka XEROX iGen 150, knižní blok – 
Komori Lithrone LS-1040P; použita jedinečná kombinace 
ofsetového (knižní blok) a digitálního tisku (obálka)

12. aukční salon výtvarníků 
a jeho aukční katalog

Klient: Konto Bariéry
Obsah: Katalog k dražbě uměleckých děl, jejíž výnos posloužil 

na fi nancování stipendií pro studenty s handicapem.
Technologie tisku: Komori Lithrone LS-1040P  

ASTRON testuje tiskárnu Xerox
„ Společnost ASTRON print, s.r.o., jako 
provozovatel velkoformátové produkční 
tiskárny Xerox Ĳ P 2000, prováděla pro 
společnost Xerox unikátní a dlouhodobé 
testování zdokonalené verze tohoto 
tiskového zařízení.  Tiskárna Xerox Ĳ P 2000 
zvládne tisknout ve vysokém rozlišení 
1600 x 1600 dpi na médium o maximální šířce 
až 1067 mm rychlostí přes 400 m2 za hodinu. 
Zásadní inovace spočívá v rozšíření 
o velkoformátový skener a softwarovou 
aplikaci pro řízení kvality tisku. Díky tomuto 
řešení lze zásadním způsobem zvýšit kvalitu 
obrazu tím, že softwarová aplikace analyzuje 
data ze skeneru a účinně potlačuje 
nedostatky v obraze spojené 
s jednoprůchodovým tiskem. Tímto 
testováním jsme se přímo podíleli 
na náročném vývoji softwaru. Díky tomuto 
inovativnímu řešení jsme nyní schopni 
na tiskárně Xerox Ĳ P 2000 produkovat 
mnohem širší spektrum úloh než dříve.“

MBO K 800.2/6 S-KTL
Kombinovaný skládací stroj

Formát: od 17 x 25 cm do 78 x 120 cm
Lomy: 6x paralelní

Rychlost: 215 m/min

Pořízením dvou strojů od výrobce MBO jsme zahájili výměnu 
japonských falcovacích strojů Horizon za stroje německé. Ty jsou  

lépe přizpůsobeny nepřetržitému provozu. Tedy prostě víc vydrží.

Speciální vykladač Palamides ALPHA 700
Významně zvyšuje efektivitu a kvalitu 
falcování. Díky bezdotykovému stohování 
zcela eliminuje efekt odtahování.*)

Vít Michálek, 
manažer tiskové výroby *) Odtahování je nežádoucí jev, kdy se při smýknutí potištěných archů o sebe barva rozmaže.

**) Při bigování se v místě, kde je nutné papír ohnout, tlakem vytlačí rylka a papír se zde ohne bez vedlejšího poškození (praskání, polámání).

Úmluva o krajině
Autoři: Petr Kučera, Martin Stránský, Martin Weber, Alena Salašová, Bořivoj 
Šarapatka a kolektiv
Klient: Mendelova univerzita v Brně
Obsah: Monografi e se zabývá cíli a principy Evropské úmluvy o krajiněm 
a jejím naplňováním na území České republiky s výhledem do budoucna.
Technologie tisku: Xerox iGen 150



Markéta Helclová
designérka
POP/POS

  POS/POP materiály   3

Vstupní brána Ice & Fire
Materiál: Kapa plast 10 mm + EB vlna + BC vlna – 
přímý potisk UV Durst 750

Shelfstopper Becherovka, 
s efektem vůně a LED diodovým 
refl ektorem
Materiál: Kapa plast 5 mm, LED 
osvětlení, vyvíječ vůně – přímý 
potisk UV Durst 750

Paletové vystavení Pódium Ballantines
Materiál: EB vlna + BC vlna, kovová 
konstrukce, LED diodové osvětlení – přímý 
potisk UV Durst 750

Paletové vystavení Varna Gambrinus
Materiál: EB vlna + BC vlna + Enzocoat +  Kapa
5 mm + pentaprint 0,5 mm – kašírovaná varianta 
– UV Durst 500 

Papír má tři rozměry. A voní!

Duhový paprsek 
za mašinku Jamesona

Pokračování ze strany 1

V novém výrobním závodě v Jablonci 
nad Nisou ASTRON výrazně posiluje 
kapacity v oblasti velkoformátového 
kašírování a výseku a UV tekuté 
laminace. Společnost má zde nové 
prostory a možnosti pro dokončovací 
zpracování, včetně skládaček 
a lepiček displejů a technologií 
pro ražbu a slepotisk. Zdejší 
technologie obsahují významný podíl 
ručního zpracování, což se kladně 
projeví v zaměstnanosti v tomto 
příhraničním regionu. Jednotlivým 
technologiím se budeme podrobně 
věnovat v příštím vydání Astronews, 
které vyjdou na podzim. //

SPOLEČNOST ASTRON PRINT, S.R.O., VLONI VYHRÁLA RENOMOVANÉ 
OCENĚNÍ DUHOVÝ PAPRSEK. PRVENSTVÍ V KATEGORII POS/POP REKLAMA 
ZÍSKALA ZA REALIZACI PALETOVÉHO VYSTAVENÍ MAŠINKAJAMESON. 
ASTRON NECHYBÍ ANI V LETOŠNÍM ROČNÍKU SOUTĚŽE.

ZA HOTOVÝM VÝROBKEM 
SE SKRÝVÁ INVENCE NAŠICH LIDÍ.

Hovořili jsme o papíru, z něhož naše instalace vyrábíme, 
ale jedná se o celou paletu materiálů: vlnité lepenky (EB 
vlna, E vlna aj., používáme skládačkové a hladké lepenky), 
ale také voštinové desky různých tlouštěk, komorové 
plasty Moroonda (microonda), Kapa desky z kombinace 
plastu a papíru, PVC fólie, Pentaprint či PVC desky Forex, 
ovšem také hliníkové sendviče Dibond či dřevo. Právě 
na výrobky z „nepapírových“ materiálů se specializuje náš 
nový závod v Jablonci nad Nisou.

Umíme však víc než jen vyrobit statickou instalaci, 
kterou přinejlepším tu a tam oživí hostesky. Naše 
instalace vybavujeme technologiemi (repro, LCD 

displeje apod.), které umožňují audio a video 
produkci, a doplňujeme je projekcemi, LED osvětlením 
či televizí. A dokonce i vůněmi, které, jak sami víte, 
jsou sice prchavé, ale velmi silné, pokud jde 
o ovlivňování (nákupního) chování. Díky instalcím 
v místě prodeje se výrobek dokáže vydělit z tisíců 
dalších položek, které na pultech jedné prodejny 
najdete. Navíc nyní nejen zrakově, ale doslova 
prostřednictvím všech smyslů (nezapomeňte 
na související ochutnávky!).

Je prokázáno, že POP/POS prostředky jsou výrazným 
spouštěčem impulzivních nákupů. Zvyšují i efektivitu 

reklamních kampaní vedených mimo prodejnu (televize, 
outdoor...). Kampaň v médiích upoutá pozornost 
zákazníků a vyvolá zájem o tyto produkty. Pokud 
však zákazník v místě prodeje nenajde komunikační 
materiály navazující na kampaň v mediích, efekt celé 
kampaně může zůstat nízký.

Jestliže uvažujete, že byste nějakou instalaci pro 
své výrobky potřebovali, stačí, když nám zavoláte 
nebo napíšete. Přijedeme, naměříme, domluvíme 
se, zkalkulujeme, navrhneme, upravíme a vyrobíme. 
A jako hodnocení a důkaz vám následně poslouží vaše 
zvýšené tržby. //

ASTRON group 
je nyní doma 
i na severu 
Čech
Pokračování ze strany 1

Promo stolek a policový stojan „Horká Becherovka“
Materiál: EB vlna + BC vlna

Paletové vystavení Nestlé Velikonoce
Materiál: EB vlna + BC vlna, Enzocoat – přímý potisk 
UV Durst 750

Umíme však víc 
než jen vyrobit statickou 

instalaci, kterou 
přinejlepším tu a tam 

oživí hostesky.

Blanka Chládková, 
Sales Manager, POS/POP

„Pro návrh trojrozměrných předmětů 
využíváme software ArtiosCAD, což je 
konstrukční 3D program pro vytváření 

a prezentování obalů, stojanů a dalších 
POP/POS materiálů. V něm navrhneme 

konečnou podobu instalace jako 
2D a 3D vizualizaci. Z tohoto modelu 
vytvoříme jednotlivé díly tak, aby se 

daly vyhotovit z příslušného materiálu 
a pak zkompletovat. Další fází je 

zkušební maketa (tisková či netisková), 
po odsouhlasení klientem už vyrábíme 

fi nální instalace 
v příslušném počtu kusů.“

Naše severočeská adresa je:
Janovská 5178/39, 
Mšeno nad Nisou
466 04  Jablonec nad Nisou

Ceny za rok 2014
Soutěž Duhový paprsek se stala součástí života české odborné veřejnosti v oblasti 
výroby reklamy. A proto i letos se ASTRON print rozhodl soutěže zúčastnit a poměřit 
svou kreativitu, technologie a zpracování s konkurencí. Přihlášený projekt nese název 
Havana auto a jeho zadavatelem je Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
Přihlášené práce byly vystaveny na veletrhu Reklama-Polygraf 
12.–14. 5. 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. //
Více na www.reklama-fair.cz

Paletové vystavení Mašinka-Jameson
Materiál: EB vlna + BC vlna, Enzocoat 

– přímý potisk UV Durst 750

Z námou reklamu Jameson 
Záchrana whiskey z rozjetého 
vlaku viděl snad každý. 
Společnost ASTRON print 

dostala zadání vytvořit kopii splašeného 
železného oře. Design mašinky byl 
opravdovou výzvou, se kterou se kreativní 
oddělení ovšem dokázalo popasovat. 
Výslednou realizaci vysoce ocenil nejen 
zadavatel, ale rovněž odborná porota 
soutěže Duhový paprsek. 

Co je soutěž Duhový paprsek 
Duhový paprsek je prestižní 
projekt s cílem porovnat 
úroveň produkce českých 
i zahraničních výrobců 
reklamy, která byla 
realizována na území ČR 
a SR. Pro letošní ročník bylo 
vyhlášeno pět kategorií: 
Světelná reklama, 
Reklama outdoor, 
Reklama indoor, 
Mobilní reklama 
a POS/POP reklama. 
Hlavními kritérii, 
podle kterých se 
hodnotily přihlášené 

práce,  byla náročnost provedení, 
funkčnost, marketingová účinnost, design 
a také praktické využití technologií 
v signmakingu. 

ASTRON print se vrací 
ASTRON print se do soutěže přihlásil 
po malé přestávce. A návrat hned oslavil 
právě první cenou v kategorii POS/POP 
reklama.

„Od poslední účasti v soutěži se naše 
společnost posunula o několik kroků 
dopředu především po zakoupení nových 
technologií a softwaru,“ uvedla obchodní 
manažerka pro POS/POP  Blanka Chládkov 
a dodala: „Disponujeme vlastními 
výrobními prostory, které jsou dostatečně 
velké pro kvalitní zpracování a dokončení 
realizací.“ 

Zadavatelé požadují stále originálnější 
POS/POP produkty, čímž se zvyšuje 
náročnost samotné realizace. Trh 
po kreativních řešeních přímo volá. 
„Naše vývojové oddělení díky nejnovější 
verzi programu AriosCAD dokáže těmto 
požadavkům vyhovět, a ASTRON print se 
tak posunul mezi vyhledávané vývojáře 
3D konstrukcí pro instorové a další 
jedinečné aplikace v místě prodeje."

Designéři 
POS /POP

ASTRON group

Jablonec 
nad Nisou

Matěj Havrda
designér 
POP/POS

„Na kreativní 
práci je 

odměnou, když 
uvidíte svůj 

výtvor někde 
stát a lidé se 

u něj pozastaví. 
Když upoutá 
pozornost.“

„Na konstrukční 
práci je nejlepší, 

že je opravdu 
tvůrčí a díky stále 

náročnějším 
zadáním se 

posouvají vaše 
hranice možností 
dál. Každá nová 

zakázka je 
výzvou, před 

kterou nechcete 
couvnout. Vždy 

vám to něco 
nového dá.“

Děkujeme 
společnostem Store Concept, s.r.o., a Klak & Son, a.s., 
za možnost pro ně vytvářet velmi zajímavé kousky.



4   Tisk na textil a speciální materiály

Na ven, nebo dovnitř?
Potištěné textilní materiály se hodí pro 
instalaci venku i vevnitř.  Tomu odpovídá 
i volba materiálů.

Naše metoda – sublimace
Oproti již dříve používanému UV tisku má 
tisk metodou sublimace jednu velkou 
přednost. Barvivo totiž přechází 
(sublimuje) do syntetického textilního 
vlákna ve formě par. Vlákno je u takto 
potištěného textilu v průřezu probarvené 
celé a barva zůstává chráněná uvnitř 
polyesterového vlákna. Takto vytištěný 
obraz upoutá jedinečnou sytostí 
a kvalitou barev. Na tkaniny s nejméně 

50% podílem polyesteru je tak možné 
přenést ve špičkové fotogra�ické kvalitě 
jakýkoli barevný vzor či obraz. Tepelným 
procesem se zahřejí sublimační inkousty, 
změní se na páry, a tím získají schopnost 
spojit se s nejrůznějšími polymerními 
materiály. Barva tedy není pouze 
na povrchu, ale je přenesena hluboko 
do materiálu, čímž je potisk vysoce 
odolný proti otěru. Barva se sublimací 
navždy vpije do vláken textilie, není cítit 
na omak a materiál zůstává vzdušný. Pro 
reklamní účely je textil ideální volbou pro 
svůj velmi luxusní vzhled a jednoduchou 
instalaci. //

A STRON maximálně dbá 
na ochranu životního prostředí 
a také na zdraví a bezpečnost 
při práci. Dáváme vždy 

přednost „čistým“ technologiím. Toto 
jsou obvyklé řeči, kterými se dnes ohání 
kdekdo. My však děláme zcela konkrétní 
věci. Co přesně?

Recyklujeme
Pečlivě třídíme odpad, který při 
polygra�ické výrobě vzniká, například 
při ořezávání tisků. Zejména se jedná 
o odpad papírový, který se po zpracování 
v papírnách znovu používá.

Likvidujeme výpary
Naše tovární haly jsou pořád továrny 
a poctivou vůni tisku u nás opravdu 
stále ucítíte. Vždy si však můžete 
být jistí, že vzduch ve všech našich 
prostorách je naprosto nezávadný pro 
zdraví. Případné těkavé organické látky 
v odpadním vzduchu z tiskáren, které 
mohou škodit zdraví, ihned spalujeme. 
Při tomto procesu se narušuje struktura 
těkavých organických látek a tyto látky 
se následně rozkládají na oxid uhličitý 
a vodní páru. Teplo z naší spalovny se 
rekuperuje a zpětně využívá k vytápění 
tiskařských hal.

Využíváme latex a UV
Při tisku nejmodernějšími technologiemi 
latexového a UV tisku žádné škodlivé 
těkavé látky vůbec nevznikají. Na UV 
tiskárnách tiskneme pomocí ekologicky 
nezávadných inkoustů s certi�ikátem 
Evropské komise Nordic Swan. Více 
informací o latexovém tisku naleznete
v rámečku vpravo.

Máme čisté CTP
Používáme tzv. „bezprocesní CTP“, přímý 
osvit tiskových desek laserem. Výsledkem 
jsou nulové emise škodlivin a používaná 
voda nekontaminuje odpadní vody. 

Udržujeme certifikáty
Jako jedna z mála polygrafických 
společností jsme držiteli certifikátu ISO 
pro životní prostředí (ISO 14000:2005) 
a také certifikátu v řízení kvality 
(ISO 9001:2008) pro obě výrobní 
společnosti. Takové tisky, na které 
klient klade velmi přísné požadavky 
na utajení nebo na které se vztahuje 
režim zvýšené bezpečnosti informací, 
tiskneme v partnerské tiskárně Polygraf 
v Turnově, která je držitelem certifikátu 
ISO 27001:2006 (tento certifikát se 
týká bezpečnosti informací a řízení 
souvisejících rizik). 

Nepoužíváme alkohol
… v ofsetovém tisku. Pokud je to 
nutné, používáme ho jen v minimálním 
množství. To snižuje dopady na životní 
prostředí.

Obejdeme se bez PVC
Klient si místo polyvinylchloridu 
(PVC) může zvolit materiály, které 
tuto látku neobsahují a jsou založené 
na polyetylentereftalátu (PET).

Tiskneme na šetrný papír
Klienti si pro své zakázky mohou zvolit 
papíry s certi�ikátem FSC (Forest 
Stewardship Council) nebo PEFC 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certi�ication). Takové papíry 
pocházejí z lesů obhospodařovaných 
šetrně podle příslušných norem. //

VŠECHNY SPOLEČNOSTI SKUPINY ASTRON PEVNĚ DODRŽUJÍ ZÁSADU CO NEJMÉNĚ ZATĚŽOVAT 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ. ZDE JE PŘEHLED ZPŮSOBŮ, JAK PŘI NAŠÍ PRÁCI UDRŽUJEME 
PROSTŘEDÍ VE STEJNÉM STAVU, V JAKÉM BYLO, NEBO JAK JEJ ZLEPŠUJEME.

Proč je dobré 
tisknout na textil

Proč tiskneme 
latexem?

ASTRON print je prvním závodem 
vybaveným kombinací druhé a třetí 
generace latexových tiskáren 
HP DesignJet L26500 s šíří tisku 

155 cm. Tyto tiskárny máme tři a k tomu 
čtyři kusy nejnovější generace tiskárny 
HP Latex 360. Soubor sedmi tiskáren pro 
latexový tisk soustředěných na jednom místě 
je unikát, který s sebou nese opravdu silnou 
výrobní kapacitu a vysokou �lexibilitu, pokud 
jde o organizaci zakázek. Takto rozsáhlé 
vybavení pro tisk latexem podtrhuje naše 
odhodlání jít ekologickou cestou. Kapacitu 
přitom hodláme ještě zvyšovat. Třetí 
generace těchto tiskáren umožňuje zcela 
se obejít bez solventních technologií (tedy 
technologií na bázi rozpouštědel). Těkavá 
organická rozpouštědla mohou být škodlivá 
pro zdraví i životní prostředí a tento typ tisku 
dovoluje celému oboru polygra�ie přejít na 
ekologickou bázi. A právě to děláme i my.

CO JE LATEXTOVÝ TISK?
Latexová termální inkjetová technologie 
od společnosti Hewlett-Packard byla poprvé 
představena v roce 2008 na veletrhu drupa. 
Jde o ekologickou technologii, díky níž je 
možné potiskovat i plochy určené do interiérů 
nemocnic či škol. Latexový inkoust se skládá 
ze 70 % z vody, 30 % objemu tvoří částice 
polymeru (syntetického latexu) a pigmentu. 
Výsledné tisky proto neobsahují nebezpečné 
látky znečišťující ovzduší, nezapáchají 
a splňují ekologickou normu Nordic Swan. 
Dalším plusem je odolnost tisků vůči vodě, 
vlhkosti, poškrábání a rozmazání.

VÝHODY LATEXU
Velkou předností je přirozená elasticita 
tiskové vrstvy, a tedy vhodnost k tisku 
na textilní či jiné ohebné materiály. Latex 
je vhodný pro potisk rolových materiálů, 
jako jsou papíry na plakáty, samolepky, 
bannery, vlajkoviny, síťoviny, plátno, textilní 
tapety, wall-wrapy (samolepky na zdi 
a omítky). Tisk je navíc oproti solventnímu 
tisku okamžitě po výstupu z tiskárny suchý 
a připravený k dalším operacím, například 
k laminování nebo k samotné aplikaci. 
Latexem potištěné materiály se vyznačují 
dlouhou životností – od 3 do 10 let. Záleží 
přitom na �inálním zpracování a umístění. 
Například tisk s laminací má v interiéru 
životnost až 10 let, bez laminace pak 5 let.

Astrozprávy 
HLINÍK SE ODSTĚHOVAL 
DO JABLONCE
ASTRON print rozšiřuje své produktové 
portfolio o hliníkové rámy pro interiérové 
světelné i nesvětelné obrazy, kde 
zobrazovací plochou jsou sublimačně 
potištěné polyesterové textilie, a dále 
o exteriérové hliníkové světelné panely 
s opálovým plexisklem i napnutým 
translucentním bannerem. Pro práci 
s hliníkem budeme rozšiřovat výrobu 
o frézování a laserové řezání (podrobnější 
informace v samostatném článku), svařování 
v ochranné atmosféře argonu, řezání 
na dvouhlavé automatické pokosové pile 
o délce 6 m a další.

ZÁVODY TĚŽKÝCH TAHAČŮ
Pro závodní stáj Buggyra International Racing 
System, která je jedním z nejúspěšnějších 
týmů v rámci evropského truckracingu, 
vyrábíme nejrůznější poutače a propagační 
tiskoviny. Aktuálně právě dokončujeme 
náročné speciální publikace V8, mapující 
celoroční aktivity Buggyry, včetně účasti 
na rallye Dakar.

ASTRON v číslech

Praha

Jablonec 
nad Nisou

2 výrobní 
závody

z toho 12 000 m2 výrobní plochy

       Základní jmění 100 milionů Kč

Každý rok investice až 
2 000 000 eur 

do technologií

od roku 1993

240 zaměstnanců

V oboru polygrafie 

          Obrat přes 500 milionů Kč

Pokračování ze strany 1

Barvivo přechází 
do syntetického 

textilního vlákna ve formě 
par, vlákno je v průřezu 
probarvené celé a barva 
zůstává chráněná uvnitř.

Jako jedna z mála polygrafi ckých společností jsme 
držiteli certifi kátu ISO pro životní prostředí 

(ISO 14000:2005) a také certifi kátu v řízení kvality 
(ISO 9001:2008) pro obě výrobní společnosti.

Muší křídlo větší

Vaše přítomnost bude vždy 
nepřehlédnutelná, i z dálky.

Durst Rhotex 322

Digitální potisk textilu má obrovskou 
perspektivu. Tiskárna Durst Rhotex 322 
patří mezi nejkvalitnější a také 
nejrychlejší sublimační tiskárny pro přímý 
potisk textilu na světě.

Kalandr

Barvy se po zafi xování teplem a tlakem na 
externím kalandru navážou přímo do 
vlákna, takže výsledné tisky jsou živé a 
zářivé. Pro znalce domácích prací: 
představte si to jako takový velký mandl.

Muší křídlo menší

Vhodné i do interiéru. Různé způsoby 
ukotvení (kolík, deska).

Textilní banner v rámu, prosvětlený

ASTRON u svých realizací dodává 
včetně prosvětlení i rámů, včetně 
velkých rozměrů.

Co je FSC a PEFC?

Certifi kát Forest Stewardship Council (FSC) stvrzuje, že dřevo, 
z něhož je předmět (v našem případě papír) vyroben, pochází 
z lesa obhospodařovaného šetrným způsobem a s ohledem na 
principy trvalé udržitelnosti. Certifi kát Programme for the 
Endorsement of Forest Certifi cation Schemes (PEFC) 
dokladuje spotřebiteli produktů vyrobených ze dřeva nebo 
lesních produktů, že materiál pro jejich výrobu byl pořízen 
v lesích pěstovaných trvale udržitelným způsobem a legálně.

Spalovna těkavých látek

Nevypadá to sice hezky, ale 
životnímu prostředí to prospívá.

Textilní banner v rámu, 
prosvětlený

Vlastní realizace 
ASTRONU pro módní 
značku Luggi.



Světlu vstříc
ASTRON SE ŘÍDÍ TÍM, CO ZÁKAZNÍCI POTŘEBUJÍ. A TAK KE KLASICKÉMU TISKU NABÍZÍ NOVĚ I KVALITNÍ SVĚTELNÉ ZNAČENÍ.

  Světelná reklama   5

Intarzované reklamy

Jedná se o panel vyrobený většinou z kompozitních panelů BOND či hliníkového 
plechu, ve kterém je vyfrézován požadovaný nápis či logo, do těchto otvorů je vlepeno 
logo ze silného, případně slepovaného plexiskla a to je následně prosvětleno.

Reklamní poutače 
a totemy

Nabízíme různé 
tvary a provedení.

       Základní jmění 100 milionů Kč

Toto umí frézka

Frézovaný světelný portál u vstupu 
do domu v rámci komplexního řešení 
se světelnými panely po stranách

Na podporu „nepapírové“ 
a „netiskové“ výroby pro své 
zákazníky ASTRON pořizuje dva 
nové moderní stroje: prvním je 

3D frézka, druhým průmyslový laser. Obě 
zařízení budou v ASTRONu sloužit například 
k výrobě světelných reklam a panelů, 
hliníkových rámů POP/POS materiálů, 
orientačních systémů a komponentů. 
Strojní park v novém závodě v Jablonci nad 
Nisou ASTRON rozšíří o velkoformátové 
tříosé 3D frézování a velkoformátové 
vysokorychlostní řezání a popisování 
laserem. (Pro zajímavost: poměrně velký 
stroj o rozměrech 3 x 2 metry se skutečně 
jmenuje „frézka“, drobný obráběcí nástroj, 
který se do frézky vkládá, se nazývá „fréza“. 
I technická terminologie je někdy hravá.) 

S využitím 3D frézky a laseru je možné 
opracovávat celou škálu materiálů, 
které se do této chvíle v ASTRONu příliš 
neobjevovaly. Stávající technologie pro 
jejich zpracovávání nebyly totiž příliš 
vhodné.  Mezi materiály, s nimiž si ASTRON 
nyní dokáže nově poradit, patří plexisklo 
a další plasty, kompozitní panely BOND se 
složitějšími výřezy a drážkováním, hliník, 
dřevo, MDF desky, překližky a další.

Stroje jsou hezká věc, ale podstatné 
jsou výrobky, které se s nimi dají dělat. 
Ve vlastní režii bez nutnosti spolupráce 

s jinými �irmami tak budeme nyní vytvářet 
velkoplošné výsekové raznice či světelné 
reklamy s intarzovanými písmeny. Pomocí 
3D frézování můžeme nabídnout i výrobu 
forem pro vakuová tváření, která rovněž 
bude součástí našeho provozu v Jablonci.

V další části jablonecké výroby se budeme 
zabývat zpracováním plexiskla a dalších 
plastů. Vedle frézky a laseru budou mít 
naši pracovníci k dispozici i diamantovou 
leštičku hran do tloušťky minimálně 
25 mm, dvě tepelné ohýbačky na plexisklo 
o maximální délce 3 metry a dílnu pro 
lepení, broušení a leštění.  //

Ve vlastní režii tak 
můžeme nyní vytvářet 
velkoplošné výsekové 

raznice či světelné 
reklamy 

s intarzovanými 
písmeny.

STROJNÍ PARK ASTRONU SE ROZROSTE O DALŠÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ UMOŽNÍ VSTUP DO NOVÝCH OBORŮ. TENTOKRÁT 
JDE O TECHNOLOGIE PRO TROJROZMĚRNÉ VÝROBKY: 3D FRÉZOVÁNÍ A PRŮMYSLOVÝ LASER.

Laser a 3D frézování
3D světelné reklamy 
Plastická písmena či loga vyrábíme z hliníku, nerezu, plexiskla 
a dalších materiálů. Prosvětlujeme je převážně LED diodami.

Menuboardy 
ASTRON je nabízí 
světelné či nesvětelné, 
z hliníku, železa či plastu.

www.astron.cz
e-mail: info@astron.cz, tel.: +420 296 361 111
Green Park, Veselská 699, 199 00 Praha 9, Česká republika

Merkantilní 
tiskoviny

Potisk textilu 
a speciálních 

materiálů

POS/POP 
displeje

Ofsetový tisk
Vizitky
Letáky
Brožury
Tiskoviny do formátu B1
Časopisy, vazba  V2, V1
Brožury, vazba V2, V1
Letáky, plakáty
Katalogy
Knihy
Manuály
Učebnice

POS tiskárna

Desky
Lepenky
Sklo
Dřevo
Kov 
Plast
Tvarový ořez
Frézování
Digitální výsek jakýchkoli materiálů 
Bigování a násek – od 1 kusu
Kašírování
Řezaná gra�ika
Dokončovací operace

Potisk textilu 
a vlajkoviny
Textilní panely pro podsvícení 
do rámů všech výrobců
Textlilní panely  pro volné
napnutí
Roll up a display produkce z textilu
Vlajky a reklamní předměty z vlajkoviny
Muší křídla
Transparenty

Tisk billboardů
Billboardy 
Bigbtoardy
Samolepky 
Plakáty 
Citylighty

Grafické služby
Gra�ické návrhy jednotlivých tiskovin 
i celých reklamních kampaní
Návrh Corporate Identity
Manuály, katalogy, knihy, učebnice, 
výroční zprávy, poutače, bigboardy, 
plachty

Velkoformátový tisk
Samolepky
Papíry
Plátna
Backlity
Oneway fólie
Fotopapíry
Bannery a síťoviny

Vydavatelství, 
mediální 
a PR agentura
Firemní magazíny B2B, B2C, B2E
Lifestylové magazíny
Hobby magazíny
Mediální zastoupení
PR služby

Instalační tým
Instalace BB ploch
po celé ČR a SR
Bannery
Fólie
Desky
Obrazy
Polepy aut
Instalace POS a POP konstrukcí

BTL agentura
BTL služby
Online služby 

Digitální 
tisk
Direct maily
Fotoknihy
Středněnákladové časopisy
Manuály
POS/POP materiály
Transakční tiskoviny
Letáky
Formuláře a propisy
Návody, záruční listy
Manuály
Skripta, učebnice
Čárové kódy
Potisk obálek
Dotisk personi�ikace ofsetových tisků
Personalizované direct maily
Transakční tiskoviny
Dopisy
Čárové kódy
Vstupenky
Diplomy
Slevové kupony
Návody
Brožury
Dokončení tiskovin malonákladu 
i ofsetu
Pohlednice
Woblery
Merkantilní tiskoviny
Lepené bloky
Šanony
Vazba V1 a V2

Fotografický ateliér
Produktová fotogra�ie
Reportážní fotogra�ie
Studiové fotogra�ie
Portréty

Zásadní přednost ASTRON group?

kompletní polygrafická výroba.

Obrovské technologické rozpětí.
Díky němu je oborem činnosti

ASTRON group téměř

e

Světlo láká, poutá pozornost 
a v naší kultuře s sebou nese 
vesměs kladné významy. 
Výrazného působení světla 

na lidské vnímání úspěšně využívá 
také marketing. Světelná reklama 
patří k nejefektivnějším propagačním 
nástrojům a je součástí komplexní 
nabídky společnosti ASTRON, kde 
doplňuje nejrozmanitější tištěné výrobky.

Nabízíme světelné nápisy i světelná loga, 
která mohou mít řadu podob: 3D písmena 
svítící dopředu či dozadu, velkoplošné 
světelné panely, intarzované reklamy či 
reklamní poutače.

Různorodá je i paleta materiálů: 
používáme plast, akrylát, hliník či 
nerezovou ocel. Ambicí ASTRONu 
je přitom vynikat v práci i s těmito 
materiály a téměř nevyužívat externích 
dodavatelů komponentů. Nový závod 
v Jablonci nad Nisou nám k tomu dodá 
potřebný rozmach: prostor, lidi i stroje.

Velmi důležitá je pro nás synergie 
s naším know-how a výrobními 
možnostmi v oblasti POS/POP 
materiálů. V těchto oblastech můžeme 
částečně sdílet lidské i technologické 
kapacity. A obě oblasti se mohou sejít 
i v konkrétním výrobku. Například 

POS/POP materiály pro nás už dávno 
neznamenají jen papírový potištěný 
stojan nebo transparent. Trojrozměrné 
konstrukce z vlnité lepenky či jiných 
pevných materiálů doplňujeme 
zvukovými, multimediálními, 
oleofaktorickými nebo právě světelnými 
prvky. Světlo zkrátka považujeme za další 
vhodný směr, kterým se chceme vydat 
a který se do portfolia ASTRONu hodí.

Pokud jde o samotnou technologii 
prosvětlení, doba nadvlády neonů už 
je patrně pryč (viz článek vpravo níže). 
V našich výrobcích svítí převážně 
moderní úsporné LED diody. Dokážeme 

dodat i nosné konstrukce ke světelné 
reklamě, samozřejmě včetně dopravy, 
montáže (o našem specializovaném 
instalačním týmu viz strana 2) 
a následného servisu.

Na přání zákazníků vyrábíme světelné 
panely z prefabrikovaných pro�ilů 
s plexisklem nebo potištěným bannerem,  
v jednostranné nebo oboustranné 
variantě, prosvětlené ekonomicky 
výhodnými a ekologicky šetrnými 
LED diodami. Jako prosvětlovanou plochu 
používáme opálové (mléčné) plexisklo, 
které je přímo potištěné nebo polepené 
translucentní samolepkou. //

Konec neonů 
v Čechách?

Neonové reklamy byly kdysi jakousi 
vizuální zkratkou pro civilizaci moderního 
velkoměsta. Dnes už aby člověk skutečný 
neon hledal s lampou v ruce. Současnost 
a nepochybně nejbližší budoucnost totiž 
patří LED diodám.

Hlavní nevýhoda technologie LED, totiž 
nízká svítivost jedné diody, už díky vývoji 
nejspíš odpadla. Další nevýhoda LED, tj. 
potřeba proud při síťovém napájení 
usměrňovat transformátorem, stále 
zůstává. Jenže vysoká účinnost (10x vyšší 
než u žárovky, 2x vyšší než u zářivky), 
levný provoz, nižší prostorové nároky, 
extrémně dlouhá životnost (sto tisíc až 
milion hodin oproti cca 2000 hodinám 
u žárovek) i odolnost proti nárazům jsou 
drtivý argument. Některé výzkumy však 
naznačují, že za určitých okolností neon 
vychází výhodněji než srovnatelná 
LED reklama. Takže i když se LED zdá 
být favorit, možná neon neřekl 
poslední slovo. //

KDYŽ V SOUČASNOSTI NĚKDE VIDÍTE NEONOVÉ ZNAČENÍ, TAK 
JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE TO NENÍ NEON, NÝBRŽ DIODY 
LED, KTERÉ SE JAKO NEON TVÁŘÍ.

Klasika minulosti

Je to neon, nebo to 
není neon?
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Online 
Astrosvět
Svět online médií byl v ASTRONu donedávna 
Popelkou. ASTRON se od roku 1993 tak 
intenzivně soustředí na polygrafi i, že na online 
média dosud zbyly jen pomocné práce. Dnes 
však online Astrosvět surfuje do krásy. Kromě 
zavedeného motohouse.cz vznikly nové weby 
pro čtvrtletníky Pařížská street a Watch It!.

MOTOHOUSE.CZ

Největší webový portál skupiny ASTRON je 
motohouse.cz, plný rychlých písmenek 
a rychlých obrázků pro rychlé ženy a muže 
na motocyklech. Najdete zde všechny podstatné 
aktuality ze světa motocyklů, rozhovory, videa, 
pozvánky na akce, katalog motorek i bazar 
a také vše důležité o časopise Motohouse. 
Celým webem se prolínají vášnivé diskuze.

Motohouse a sociální sítě
A obrázky, videa, textové příspěvky a diskuze 
prudce létají i na facebookovém profi lu. Kdo tam 
chvíli stál, už stojí opodál. FB Motohouse.cz má 
více než 42 000 fanoušků!

PAŘÍŽSKÁSTREET.CZ

Čtyřjazyčný web magazínu o luxusním zboží 
a životním stylu je online doplněk k tištěnému 
čtvrtletníku Pařížská street. Najdete zde vše 
potřebné k nákupu krásného zboží (a rozhovory 
o něm), s čím přišly luxusní značky, interview 
s módními návrháři, představení automobilů 
i praktické a chutné rady ze světa gastronomie 
a nápojů. Nechybějí ani rady pro návštěvníky 
i stálé obyvatele Prahy. Zde si též můžete 
prolistovat aktuální číslo či archiv.

Pařížská street a sociální sítě
Pařížská street je aktivní i na Facebooku 
a Instagramu, kde jsou k vidění mimo jiné 
fotografi e z rozhovorů, hot událostí a prezentací 
novinek z oboru prémiových produktů.

WATCHIT.CZ

Nový web si získává srdce příznivců horologie, 
kteří zde najdou nové modely, rozhovory 
s hodináři a aktuality ze světa časomíry.

Watch It! a sociální sítě
Co by byly všechny informace o hodinkách 
na světě bez fotografi í a videí. Proto je web 
Watch It! úzce propojen se sítěmi Facebook 
a YouTube a se stále populárnějším a velmi 
efektivním Instagramem.

MEDIAFORCE.CZ

Webový portál Mediaforce obsahuje přehlednou 
prezentaci všech vydávaných titulů, a to jak 
vlastních (Motohouse, Pařížská street, Watch It!), 
tak klientských (Audi, REZIDENT). Dozvíte se, 
za kolik a jak si v titulech zastupovaných 
Mediaforce můžete koupit inzerci, jaká periodika 
právě vycházejí a kde si je lze přečíst.

Krátké zprávy 
z vydavatelství
PAŘÍŽSKÁ MLUVÍ ČÍNSKY
Magazín o luxusním zboží a životním stylu 
Pařížská street, který vychází čtvrtletně 
v nákladu 15 000 výtisků, bude nyní vycházet 
i v čínštině. Část nákladu tedy bude současně 
v jazyce českém, anglickém a čínském, druhá 
část jako dosud v češtině, angličtině a ruštině.

 MOBILNÍ APLIKACE 
Máte rádi časopis Motohouse? 
A teď si představte ještě větší porci 
zábavy a zasvěcených informací 
díky interaktivnímu obsahu 
a spoustě obsáhlých galerií, videí 
a zvukových záznamů, které lze 
spustit přímo v aplikaci jedním 
kliknutím. Aplikace časopisu 
Motohouse je dostupná pro obě 
platformy, tedy Android a iOS.

NA MOTOCYKLU BEZPEČNĚ
Časopis Motohouse úzsce spolupracuje 
s BESIPem, státní institucí, která se zabývá 
bezpečným silničním provozem a spadá pod 
Ministerstvo dopravy ČR. 
Redakční tým Motohouse 
mimo jiné vytvořil publikaci 
Na motorce v praxi, podle 
které učí celá řada motoškol.

POŘÁDÁME MDŽ!
MDŽ je Motocyklový den žen, který se koná 
15. května ve Vysokém Mýtu. Pro 
120 báječných žen na motocyklech je zde 
připravený motorkářský program zaměřený 
na bezpečnou jízdu, techniku jízdy, první 
pomoc, údržbu strojů a mnoho dalšího. 

PODPORUJEME SMRŽ ACADEMY
Časopis Motohouse se stal partnerem Smrž 
Academy, závodní akademie pro začínající 
adepty silničních motocyklových sportů. Smrž 
Academy působí v Českých Budějovicích, je 
určena dětem ve věku od 5 do 12 let a vedou ji 
známo motocyklové osobnosti Jakub a Matěj 
Smržovi. Tréninky obnášejí nácvik techniky 
jízdy, závodních návyků, ale také teoretickou 
přípravu. Více na  www.facebook.com/
SmrzAcademy.

VYJÍŽDÍME S MAZDOU
Pro dovozce automobilů Mazda do ČR 
připravujeme nový krásný časopis, mimo jiné 
formovaný i nadšením pro vše japonské.

MEDIAFORCE, S.R.O., VEDLE MOTORISTICKÝCH, LIFESTYLOVÝCH A HOBBY ČASOPISŮ VYDÁVÁ O CELOU ŘADU ČASOPISŮ PRO SVÉ KLIENTY.
NOVĚ TAKÉ PŮSOBÍ JAKO SAMOSTATNÁ PR AGENTURA. A V OBOU OBLASTECH ROSTE.

OD LETOŠNÍHO ROKU MEDIAFORCE, S.R.O., ZAJIŠŤUJE PRODUKTOVOU I KORPORÁTNÍ KOMUNIKACI PRO JEDINÉHO OFICIÁLNÍHO DEALERA ZNAČEK MASERATI A FERRARI 
V ČESKÉ REPUBLICE, SPOLEČNOST SCUDERIA PRAHA, A.S.

Mediální síla

Mediaforce je v PR doma

Rezident
Rezident je magazín pro lidi, kteří 
se zajímají o design, architekturu, 
stavitelství a chtějí bydlet lépe. 
Jeho charakteristickým rysem je, že 
hledá zajímavá řešení v Čechách 
i ve světě, která jsou relevantní 
a použitelná i pro českou vyšší 
střední třídu, tzn. pro lidi 
s nadprůměrnými příjmy. 
S rozsahem 128 stran tak nabízí 
druhým rokem naprosto poctivou 
dávku architektury.

Pařížská street
Magazín Pařížská street mapuje 
nejenom dění na stejnojmenné 
pražské luxusní nákupní třídě, ale celý  
svět prémiové módy, kosmetiky, 
gastronomie a životního stylu. Je 
nápaditým společníkem všech 
návštěvníků i obyvatel Prahy, kteří 
chtějí žít a každý okamžik prožívat na 
úrovni. Přináší rozhovory s úchvatnými 
lidmi, kteří mají co říci. To vše česky, 
anglicky, rusky a čínsky, v novém 
designu a na  kvalitním papíru.

Watch It!
Fascinuje vás svět vysoké 
hodinařiny? Zajímá vás, jak hodinky 
fungují? Náš magazín o luxusních 
hodinkách Watch It! vás do tohoto 
světa doprovodí a nemálo vám toho 
o něm prozradí. Nádherné zpracování 
ho činí jedinečným počinem nejen 
v očích odborníků, ale také u laické 
veřejnosti. Titulní stránku vždy šlechtí 
speciální lakování, užití přímých 
barev či reliéfních laků. První číslo 
Watch It! jsme vydali téměř před pěti 
lety a za tu dobu si vybudoval silnou 
pozici trhu.

Motohouse
Když někoho něco baví, dělá to 
dobře. Redakční stáj měsíčníku 
Motohouse motorky nejen baví, 
ale oni je přímo zbožňují, a tuto 
svou lásku přenášejí na stránky 
magazínu, čímž oblažují 
nemalou motorkářskou rodinu. 
A ta dokáže kvalitní čtení 
o mašinách a světě okolo nich 
ocenit svou věrností. 

Motohouse katalog 
motorek a čtyřkolek
Motohouse katalog motorek 
a čtyrkolek vyšel již po sedmnácté. 
Během několikaletého vývoje se stal 
nejpřehlednějším a nejucelenějším 
katalogem na českém a slovenském 
trhu. Čtenáři v něm nacházejí 
kompletní přehled strojů 
prodávaných u nás a ke každému 
řadu informací: charakteristiku, 
technické vlastnosti, hodnocení, 
barevné varianty, srovnávací tabulku, 
a především zkušenosti redaktorů, 
kteří většinu motorek sami testovali! 

Astronews
Časopis o digitálních 
technologiích, 
tištěné komunikaci 
a dění ve skupině 
ASTRON vychází 
každý rok. Nyní  se 
představuje 
ve speciálním 
novinovém formátu. 
Zjistíte zde všechny 
důležité novinky 
o výrobě, strategii, 
produktech, 
službách 
a technologiích ve 
skupině ASTRON, do 
níž Mediaforce patří. 
A dozvíte se tu 
i něco o samotných 
novinách Astronews.

Scooter Style
Skútr je všude ve světě i u nás 
součást mobilní městské kultury. 
Scooter Style je první časopis 
na českém trhu věnovaný 
skútrům a všemu kolem nich. 
Tato ročenka přináší kompletní 
katalog strojů prodávaných 
v Česku a na Slovensku a také 
praktické tipy na oblečení, 
výstroj a další vybavení pro jízdu. 
Nechybějí ani zasvěcené rady pro 
každodenní život s jednostopým 
společníkem. 

Chcete mít svůj vlastní časopis?
Stačí oslovit vydavatelství Mediaforce! 

M ediaforce vyšel vstříc 
požadavkům svých klientů 
a o�iciálně od ledna letošního 
roku pro ně otevřel novou PR 

divizi. Mediaforce PR tak od začátku roku 
nabízí ucelené portfolio PR služeb.
V Mediaforce máme blízko mimo jiné 
k automobilům. Pro klienty připravujeme 
automobilové tituly a vydávali jsme 
vlastní časopis New Cars. A proto jsme 
pro vstup do oblastí kompletních PR 
služeb zvolili právě automobilové značky. 
A to hned dvě, které vzbuzují velké 
emoce – Maserati a Ferrari. Tato velká 
automobilová jména v České republice 
prodává jediný o�iciální dealer, Scuderia 
Praha. A právě této společnosti od letošního 
roku Mediaforce, s.r.o., zajišťuje kompletní 
produktovou i korporátní komunikaci.

 Pro Scuderii, a v budoucnu i pro další 
klienty, pracuje zkušený tým odborníků 
z oblasti public relations pod vedením 

výkonné ředitelky vydavatelství Mediaforce 
Lenky Maureryové. Hlavním úkolem 
agentury bude postupný rozvoj klientského 
portfolia především v luxury segmentu 
a přidružených oblastech. Zaměřit se hodlá 
také na klasické poradenství a tvorbu 
PR strategií pro vybrané klienty. 

„Úspěšná spolupráce se Scuderií Praha 
ukázala, že PR je oblast, ve které se vyplatí 
působit. Mediaforce jako vydavatelství 
motoristických magazínů a dalších titulů 
především v luxury segmentu disponuje 
rozsáhlým redaktorským zázemím a je 
schopno vcítit se do potřeb speci�ických 
klientů,“ vysvětluje Lenka Maureryová, 
ředitelka vydavatelství Mediaforce.

„V tuto chvíli připravuje naše agentura 
návrhy PR strategií pro další renomované 
značky. Zaměřujeme se také na rozvoj 
synergií spojených s mediální sférou, hlavně 
na oblast elektronických médií a sociálních 
sítí. Klienty chceme zaujmout čerstvým 
a neotřelým přístupem v uvažování 
o jednotlivých cílových skupinách, které 
jsou silně speci�ické svými potřebami a při 
rozhodování o nákupu produktů či služeb 
se chovají zcela odlišně než zákazníci 
většiny komerčních, masových značek,“ 
dodává Lenka Maureryová. //

Maserati Quattroporte 
Zegna edition

Auto, na jehož interiéru 
se podílel významný 

milánský módní dům 
Ermengildo Zegna. 

Ferrari 488 GTB

Vůz s přeplňovaným 
motorem, který vychází 
z modelu 458 Italia a má 
výkon 670 koní 
při 8000 otáčkách za minutu.

Scuderia Praha, a.s., je jediným o�iciálním 
prodejním a servisním zastoupením značek 
Ferrari a Maserati v České republice. 
Má za sebou více než deset let působení 
na českém trhu a zastupuje rovněž značku 
Abarth. Scuderia Praha nabízí velmi 
příjemné a exkluzivní prostředí v nádherných 
showroomech, vstřícný osobní přístup 
a kvalitní servisní péči včetně certi�ikace 
na opravy strukturálních dílů.

Adresa: 
Budova PPF Gate, Evropská 17, Praha 6
Tel.: +420 220 571 335
E-mail: ferrari@scuderiapraha.cz

Ne každé vydavatelství periodického tisku 
má svou tiskárnu. Mediaforce však má 
svůj ASTRON (i když z hlediska vlastnictví 
je to obráceně). Společné vydavatelství 

s tiskárnou má výhodu v nižších nákladech, 
�lexibilitě spolupráce a rozsáhlejších technologických 
možnostech. Na druhou stranu zase vydavatelská 
činnost pomáhá tiskárně vytěžovat volné kapacity.

Co vydáváme?
Specializujeme se na hobby tituly, které i při jistém 
odklonu od tištěných médií podle nás nadále mohou 
růst. Vydáváme zavedený časopis o motorkách a lidech 
kolem nich Motohouse, časopis o hodinkách Watch It!, 
který je srovnatelný s nejlepšími světovými časopisy 
v oboru, a také průvodce po světě luxusu Pařížská 
street. Jednou ročně vychází oblíbený Katalog motorek 
a čtyřkolek a také lifestylově-motoristický magazín 
Scooter Style. 

Klientské tituly
Vydavatelství se řadu let specializuje na vydávání 
magazínů na zakázku pro klienty, ať už to jsou 
periodika typu B2B, B2C nebo B2E. Mezi klienty se 
například řadí významné zahraniční automobilky 
nebo Parket atelier exclusive, pro nějž vydavatelství 
připravuje magazín o bydlení a architektuře Rezident. 

Aplikace
Mezi nejnovější počiny patří mobilní aplikace časopisu 
Motohouse. Díky interaktivnímu obsahu, bohatým 
galeriím, zvuku lidí i motorů a videím čtenář získá 
nový rozměr zážitků z Motohousu. Jen skutečnou 
vůni benzinu, tu zatím v aplikaci nemáme. Aplikace je 
dostupná pro obě platformy, tedy Android i iOS. //

Scuderia Praha
Místo, kde si vyzvednete své nové 
Ferrari nebo Maserati

Pro Scuderii, 
a v budoucnu i pro 

další klienty, pracuje 
zkušený tým 

odborníků 
z oblasti public 

relations.

Pište na info@mediaforce.cz 
Volejte 603 570 458 May Mediaforce be with you!

Vlastní časopis je velmi účinným a oblíbeným prostředkem 
pro komunikaci s vašimi zákazníky, partnery, zaměstnanci 
i širokou veřejností. 

Časopis vám sestavíme a vyrobíme zcela podle vašich 
požadavků. Zajistíme redakční i gra� cké práce, zkušený 
tým autorů, obrazový materiál, tisk i vedení projektu. 

OBSAH JE VZÁCNÝ
„Mohlo by se zdát, že dobrých a čtivých textů 
se všude válí haldy. Dokud nějaký nezačnete 
hledat. Pak zjistíte, že texty se hojně opakují 
a jsou plné klišé a banalit. O fotografi ích to 
platí obdobně. Kvalitní obsah je zkrátka 
pořád vzácný, na papíře i online. A právě 
takový my v Mediaforce chceme vytvářet – 
obsah s jasnou přidanou hodnotou pro 
čtenářky a čtenáře.  Neboť jen pokud tito 
jsou spokojení, jsou spokojení i vydavatelé, 
klienti a inzerenti. A pouze tato všeobecná 
radost otevírá ty správné toky peněz.“

Petr Bílek, 
vedoucí redakcí

Vozy, které prodává společnost 
Scuderia Praha, jsou stejně jedinečné 

jako její zákazníci. Přijďte se o tom 
kdykoliv osobně přesvědčit.

S kůží na trh
MASERATI NABÍZÍ LIMITOVANOU EDICI VOZU QUATTROPORTE, JEHOŽ INTERIÉR 
MÓDNÍ TVŮRCE ERMENEGILDO ZEGNA ODĚL DO NÁDHERNÉ
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Smistrovstvím světa v ledním 
hokeji, které se letos hraje v Praze 
a Ostravě, se snaží spojovat 
kdekdo a hokejové tematiky jsme 

od počátku května přesyceni. Ale když 
jsme takříkajíc na led naskočili i my, je 
povinností se stručně pochlubit. Takže: 
ASTRON dodal celou řadu značení pro 
O2 arenu v Praze-Vysočanech. Mohli 
jste je vidět tam, kde se pohybovaly 
největší hvězdy světového hokeje. 
Naše realizace byly na mantinelech 
i v ostatních prostorách arény. Vlajky 
všech účastnických států, které při 
dostatečném větru vlají před O2 arenou, 
jsou také naším dílem, konkrétně dílem 
oddělení, které se zabývá potiskem 
textilu. O tom více na stranách 1 a 4.

ASTRON DODAL ZNAČENÍ 
PRO O

2
 ARENU V PRAZE

Hrajeme 
s Jágrem

Společnost ASTRON poskytuje ve středoevropském 
měřítku nejširší nabídku polygra�ických služeb. Nikde 
jinde v této geogra�ické oblasti nenajde zákazník (nebo 
zákaznice) tolik špičkových výrobních technologií pod 

jednou střechou jako u nás. Komplexní polygra�ická nabídka 
ASTRONu přináší zákazníkům značnou úsporu času, peněz 
i starostí.

Fiktivní příklad
Vezměme si modelovou situaci: společnost Bioguma zabývající se 
výrobou žvýkaček potřebuje pro své obchodní zástupce vizitky. 
Pro uvedení nové řady meduňkových žvýkaček dále poptává 
letáčky, vizuály do citylightů, billboardy i bigboardy. Vzhledem 
k šíři sortimentu se vyplatí vydávat i produktový katalog. 
Podpořit svou značku hodlá Bioguma přímo v místě prodeje 
pomocí textilních bannerů, stojanů u pokladen a speciálního 
tematického papírového stojanu. Zvenku na partnerské prodejny 
a tra�iky umístí i světelnou reklamu, a to s diodami LED, aby byla 
energeticky efektivní. Vozidla svých obchodních zástupců nechá 
společnost polepit svým korporátním designem. Na podporu 
nové řady žvýkaček pořádá výrobce roadshow a na každé 
zastávce potřebuje tým rozmístit vlajky a roll-upy. Vlajky též 
vlají před sídlem �irmy. Jako dárek pro své klienty ještě Bioguma 
vydává knihu o dějinách žvýkaček. A pro své zákazníky každé 
dva měsíce krásný �iremní časopis. Jak a u koho tohle všechno 
opatřit?

Mnoho dodavatelů pro nic
Jedna možnost je pro každý požadovaný produkt najít zvláštního 
dodavatele. Výsledkem je značná organizační zátěž při 
vyhledávání vhodných dodavatelů, při koordinaci  dodávek a také 

nejistota, zda dodavatelé vše dodají včas a v patřičné kvalitě. Tuto 
zátěž lze jednoduše vyjádřit i v penězích, bohužel na nákladové 
straně.

Jeden Astron vládne všem
Druhou možností, o níž nejspíš zjistíte, že je lepší, je zadat 
vše jedinému dodavateli. Ovšem takovému, který si dokáže 
s takovouto široce rozvrstvenou zakázkou poradit. Právě takovým 
dodavatelem a specialistou je ASTRON, který vám ve vysoké 
kvalitě a rychle kompletně obstará všechny vaše tiskové a jiné 
gra�ické potřeby, od ofsetového a digitálního tisku přes návrh 
reklamních materiálů až po velkoformátový tisk, tisk na textil 
a světelnou reklamu.

Sedmero výhod
Značným přínosem pro zákazníka ASTRONu je už jenom 
fakt, že jedná s jedním partnerem. Další výhodou je velmi 
konkurenceschopná cenová nabídka. Třetí výhodou je rychlost 
vyřízení objednávek. Čtvrtou výhodou je vysoká kvalita 
a profesionalita. Pátou jsou naše více než dvacetileté zkušenosti.
Šestou výhodou jsou nejmodernější technologie a sedmou, tou je 
naše spolehlivost a dobrá pověst. //

 … A URČITĚ JEŠTĚ DÁL. KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI ASTRON ŠETŘÍ ZÁKAZNÍKŮM 
ČAS, NÁKLADY I STAROSTI.

Od vizitky 
po bigboard

Astrozprávy
PRO UZNÁVANÉ NADACE
K našim váženým klientům patří i neziskové 
organizace. Pro Nadaci Charty 77 jsme tiskli 
obsáhlý katalog a ceník pro „12. aukční salon 
výtvarníků“, pro nějž věnovali výtvarníci 
svá díla. Výtěžek z aukce putoval na Konto 
Bariéry. Spolupracujeme také s nadací 
Člověk v tísni, vyrobili jsme pro ni celou řadu 
tiskovin. Jednou z nejzajímavějších byla 
publikace „Komunismu navzdory“ o hrdinech 
protikomunistického odboje. 

S ASTRONEM DO KINA
Již druhým rokem ASTRON group pořádá 
akci „Astro kino“ a zve obchodní partnery 
a klienty na zajímavé fi lmy. V loňském roce 
tak mohli naši klienti vidět v předpremiéře 
francouzskou komedii Co jsme komu 
udělali. V letošním roce to byly polský 
válečný velkofi lm Město 44 nebo komediální 
drama Druhý báječný hotel Marigold. Akci 
pořádá ASTRON ve spolupráci s distribuční 
společností CinemArt v kině Atlas. Jedinečné 
snímky si zaslouží i jedinečné místo 
k promítání. Kino se nachází ve známé 
pražské čtvrti Karlín v historické budově se 
zajímavou minulostí. Dům byl projektován 
v letech 1935–1936 architekty Františkem 
Josefem Stalmachem a Janem Hanušem 
Svobodou, tedy žáky věhlasného profesora 
Josefa Gočára. Kino Atlas je členem prestižní 
sítě artových kin Europa Cinemas.

ACCOUNT MANAGER
Hledáme vhodného kandidáta na doplnění našeho týmu pro digitální 
velkoformátový tisk  na pozici account manager / junior sales representative 
Požadujeme: 
•  SŠ/VŠ vzdělání
•  víceletou zkušenost s digitálním velkoformátovým tiskem, znalost technologií 

a výrobních postupů

•  znalost kalkulací digitálního velkoformátového tisku a strukturálního designu výhodou
•  výborné komunikační a organizační schopnosti, technická zdatnost 
•  aktivní a samostatný přístup k řešení úkolů 
•  vysoké pracovní nasazení a � exibilitu
•  spolehlivost, pečlivost a smysl pro detail
•   schopnost komunikace s klíčovými zástupci klienta – prezentační schopnosti  
•  aktivní znalost anglického jazyka vítána

 Náplň práce: 
•  kompletní péče o klienta v oblasti digitálního velkoformátového tisku – 

komplexní vedení celé zakázky  
•   návrh nejvhodnějšího řešení na základě požadavků klienta
•  komunikace s klientem o průběhu jednotlivých tiskových zakázek a POS/POP konstrukcí
•  produkční zajištění zakázek – zadávání zakázek do výroby, kontrola 

průběhu realizace zakázek a jejich fakturace 
•   kooperace v týmu, zodpovědnost za svěřené projekty   

Nabízíme: 
•  dynamické prostředí a přátelský pracovní kolektiv mladých lidí   
•  zázemí stabilní a renomované společnosti
•  práci pro významné klienty   
•  další možnosti odborného růstu 
•  motivující ohodnocení   
•  HPP, smlouva na dobu neurčitou  

Možnost nástupu: ihned/dohodou
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis
na e-mail  jhodek@astron.cz (Jan Hodek)

SALES MANAGER
Požadujeme: 
• SŠ/VŠ vzdělání
•  víceletou zkušenost s digitálním velkoformátovým tiskem, znalost technologií 

a výrobních postupů
•  znalost kalkulací digitálního velkoformátového tisku a strukturálního 

designu výhodou
•  výborné komunikační a organizační schopnosti, technická zdatnost 
•   aktivní a samostatný přístup k řešení úkolů 
•  vysoké pracovní nasazení a � exibilitu
•   spolehlivost, pečlivost a smysl pro detail
•  schopnost komunikace s klíčovými zástupci klienta – prezentační schopnosti  
•  aktivní znalost anglického jazyka vítána

 Náplň práce: 
•  kompletní péče o klienta v oblasti digitálního velkoformátového tisku – 

komplexní vedení celé zakázky  
•   návrh nejvhodnějšího řešení na základě požadavků klienta
•  komunikace s klientem o průběhu jednotlivých tiskových zakázek a POS/POP 

konstrukcí
•  kontrola průběhu realizace zakázek a jejich fakturace 
•   kooperace v týmu, zodpovědnost za svěřené projekty   

Nabízíme: 
•   zázemí stabilní a renomované společnosti
•  práci pro významné klienty   
•   dynamické prostředí a přátelský pracovní kolektiv mladých lidí   
•  další možnosti odborného růstu 
•  motivující ohodnocení   
•  HPP, smlouva na dobu neurčitou

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis
 na e-mail psvoboda@astron.cz (Petr Svoboda)

FALCÉR/KA
Požadujeme:
•  praxe min. 3 roky v polygra� i – s knihařskými pracemi nutná
• výuční list
• pečlivost, manuální zručnost, zodpovědnost
• spolehlivost, výkonnost
• ochota pracovat ve 3směnném provozu

Náplň práce:
• falcování potištěných archů do různých formátů

Nabízíme:
• zaškolení
• práci v příjemném kolektivu
• odpovídající platové ohodnocení

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis 
na e-mail mkalina@astron.cz (Marek Kalina)

VEDOUCÍ VÝROBY 
VELKOFORMÁTOVÉHO 
DIGITÁLNÍHO TISKU
Pokud vám vyhovuje vysoké pracovní tempo, jste schopen/na efektivně 
řídit výrobní provoz a chcete se pohybovat v dynamickém oboru 
podnikání, potom je pro vás tato pozice výzvou!
Náplň práce:
• organizace a řízení výroby v nepřetržitém provozu
• průběžné zabezpečování kvality a termínů 
• řízení výroby podle ISO 9001 
•  zavádění nových systémových postupů vedoucích k vyšší efektivitě; průběžné 

a systematické zvyšování produktivity práce 
• koordinace jednotlivých výrobních středisek
•  řízení lidských zdrojů, rozvoj a implementace motivačních nástrojů

Požadujeme:
• min. SŠ vzdělání
• zkušenosti v oblasti řízení výroby
•  praxi v oboru polygra� e, výhodou je zkušenost s velkoformátovým digitálním 

tiskem, lehkou kartonáží či výrobou POS displejů
• důslednost a autoritu
• výborné organizační schopnosti
• orientaci v technologiích  
• vysoké pracovní nasazení a � exibilitu 
• znalost práce na PC

Nabízíme:
•  práci v příjemném mladém kolektivu s nejmodernějšími technologiemi
• odpovídající platové ohodnocení
•  významnou pozici ve vyšším managementu společnosti, která je lídrem 

na trhu ve svém oboru

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis
 na e-mail zhruba@astron.cz (Zina Hrubá)

TISKAŘ DIGITÁLNÍHO TISKU
Náplň práce:
• obsluha digitálních tiskových strojů

Požadujeme:
• uživatelskou znalost práce s počítačem
• znalost programu Onyx
• chuť pracovat 
• manuální zručnost
• pečlivost, svědomitost, nekon� iktnost a samostatnost
• vysoké pracovní nasazení a časovou � exibilitu (práce v nepřetržitém provozu - 
12ti hodinové směny)
• ochotu řešit problémy

Uvítáme:
• zkušenost s obdobnou prací,  především tisk na UV technologiích

Nabízíme:
•  zaměstnání v naší pobočce v Jablonci nad Nisou
• zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou perspektivou
• zajímavou a zodpovědnou práci na HPP
• odpovídající mzdové ohodnocení
• nástup dle dohody, zaučení v Praze

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis
 na e-mail rvaclavik@astron.cz (Radek Václavík)

KALKULANT/TECHNOLOG
Náplň práce:
• podílení se na přípravě technologických postupů pro výrobu
• kalkulace cen zakázek pro ofsetovou výrobu
• znalost technologického zpracování zakázek ofsetové výroby

Požadujeme:
• zkušenosti na stejné pozici v polygra� i PODMÍNKOU!!!
• absolvent SŠ /VŠ/ s polygra� ckým zaměřením
• pečlivost
• zodpovědnost za svoji práci
• analytické a tvůrčí myšlení
• znalost práce na PC (znalost IS Cicero výhodou)
• proaktivitu - tah na bránu

Nabízíme:
•  zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou perspektivou
•  práci v mladém kolektivu
•  pracoviště v moderní budově v Letňanech
•  motivující mzdové ohodnocení

Možnost nástupu: 
•  dohodou

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis
 na e-mail ovachulka@astron.cz (Ondřej Vachulka)

ASTRON 
GROUP
HLEDÁ:

V ASTRONu pracují lidé s těžkým 
zdravotním postižením (ZTP). To 
je jistě obvyklé. My jsme si však 
řekli: Proč lidí, kteří to v životě 

mají o něco těžší než ostatní, zapojit jen pár, 
když jich můžeme zapojit hodně? Třeba 
klidně pětadvacet? A tak jsme to udělali. 
Ovšem nikoli jen jako gesto, abychom si 
vylepšili karmu a zkasírovali něco od státu, 
ale proto, že to je oboustranně výhodné.

Zdravotně postižení kolegové 
a kolegyně se u nás uplatňují hlavně 
v oblasti malonákladu, kde obstarávají 
náročné a přesné ruční práce při 
skládání, vázání, řezání, falcování, 

kompletování a celou řadu dalších prací. 
A protože máme těchto pracovníků 
hodně, můžeme se ucházet o velké 
zakázky, které podobné práce vyžadují.

Postižení vedle mzdy zase na oplátku 
získávají férové pracovní prostředí bez 
falešné lítosti a mezilidských i psychických 
bariér. Prostředí, kde se jedná na rovinu. 

Bezbariérová je ostatně kdejaká 
budova či zařízení. Často to je ale jenom 
kvůli předpisům a bezbariérové přístupy 
skoro nikdo ve skutečnosti nevyužívá. 
Můžete se však přesvědčit, že u nás 
v ASTRONu bezbariérové prostředí 
opravdu smysl dává. //

DÁVÁME PRÁCI KOLEGYNÍM A KOLEGŮM, KTEŘÍ TO KVŮLI 
TĚŽKÉMU ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ MAJÍ V ŽIVOTĚ O NĚCO 
SLOŽITĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ.  

Skupina ASTRON je dlouhodobě 
stabilní a ekonomicky nezávislý 
polygra�ický komplex. Veškeré 
technologie vlastníme a v dalším 

rozvoji nejsme omezováni žádnými 
leasingovými ani úvěrovými smlouvami. 
Naší zásadou je pořizovat nové 
technologie hlavně za vlastní peníze, 
tedy investováním zisku nebo pomocí 
krátkodobých spotřebitelských úvěrů. 
Na některé technologie jsme několikrát 
čerpali �inance ze strukturálních fondů 
EU. Stručně řečeno, nezadlužujeme 
se a kupujeme pouze to, na co jsme si 
vydělali. Pokud nějaký úvěr využíváme, 
tak jen velmi krátkodobý a v takové výši, 
abychom jej zcela bez problémů řádně 
a včas splatili. Základní jmění společností 
skupiny ASTRON je poměrně vysoké a činí 
100 milionů Kč, což není v oboru moc 
obvyklé. Roční tržby se pohybují kolem 
500 milionů Kč.

Naší zásadou je být zcela důvěryhodní, 
uvážliví a spolehliví nejen ve vztahu 
k vlastním �inancím, ale také ve vztahu 
k druhým. Všechny své závazky plní 
společnosti skupiny ASTRON rovněž 
řádně a včas, žádné naše závazky nejsou 
dlouhodobě po splatnosti. Chceme být 
a pevně doufáme, že jsme důvěryhodný 
a stabilní partner, se kterým se dobře 
obchoduje. Oboustranná důvěra mezi námi 
a našimi klienty umožňuje nastavovat 
vysoké kreditní rámce, které usnadňují 
vzájemné transakce.

Důležitá je i stabilita zákaznické základny 
společnosti ASTRON. Naši stávající 
zákazníci u nás zůstávají a jejich dobré 
reference přivádějí zákazníky nové.

Skupina ASTRON je velmi stálá 
i personálně, tedy pokud jde o lidi, 
kteří pro ASTRON pracují. Záměrně 
neříkáme lidské zdroje, protože u nás 
nepracují žádné zdroje, u nás pracují lidé. 
Na klíčových místech se u nás lidé moc 
nemění. Pro jejich maximální nasazení 
a loajalitu si je totiž vedení ASTRONu 
chce udržet, a zaměstnanci zase nemají 
žádný důvod svou inspirativní práci 
měnit. Stabilita však rozhodně neznamená 
neměnnost a strnulost. Abychom byli 
stabilní i nadále, musíme se velmi 
dynamicky vyvíjet. Neustále sledujeme, 
které procesy a technologie bychom mohli 
ještě zlepšit.

ASTRON group investuje každoročně až 
2 miliony eur do vybavení celé skupiny. 
Investice směřují především do rozšíření 
výrobních kapacit a neustálé modernizace 
ofsetové a digitální tiskárny a také 
do informačních systémů a aplikací pro 
pružný work�low ostatních činností. Tyto 
investice slouží k udržení vysoké úrovně 
klientského servisu.

Rosteme spolu s našimi zákazníky 
a nabízíme jim vždy zcela současná 
a progresivní řešení. Nejenže sledujeme 
trendy a držíme s nimi krok, ale myslíme 
i na to, kam tyto trendy povedou v budoucnu 
a jaké nové příležitosti se v nich ohlašují. //

VŠESTRANNÁ STABILITA UMOŽŇUJE SKUPINĚ ASTRON VYROVNÁVAT SE S NEJISTOTOU NA TRHU A DÍVAT 
SE DOPŘEDU. PEVNÝ ZÁKLAD A DOBRÉ POSTAVENÍ JE VŠAK TŘEBA UDRŽOVAT A NEUSTÁLE ROZVÍJET.

 Naši stávající 
zákazníci u nás 

zůstávají a jejich 
dobré reference 

přivádějí zákazníky 
nové.

Třeba časem zjistíte, že nejlepší je 
zadat všechny polygrafi cké zakázky 
jednomu spolehlivému dodavateli.

Bariéry? Nemáme!

Přírodní památka KošťálovPřírodní perla pod hradem Košťál

360 – 481 m n. m. / 6,0 ha

Košťálov Natural MonumentThe reserve was established to protect well-preserved thermophilous plant and animal communities on a massive basalt rock formation. The Košťál hill is a dominant point at the south-eastern border of the České středohoří Protected Landscape Area. Thank you for your helpful, nature-friendly behaviour.

... se tu vyskytuje kriticky ohrožený druh dřeviny jeřáb český? Roste pouze na území CHKO České středohoří a je tedy naším endemitem. 

Silueta vrchu Košťál se zříceninou hradu je charakteristickou dominantou města Třebenice. (Foto V. Vlačiha)

Skalní stepi, suťové lesy  a teplomilné doubravy Na jaře tu rozkvétají vzácné druhy rostlin, například kosatec bezlistý, koniklec luční, hlaváček jarní, tařice skalní, modřenec tenkokvětý, několik druhů kavylů a záraz. Skály a sutě jsou domovem užovky hladké, zmije obecné, mloka skvrnitého či slavíka obecného. 

Motýlí ráj 
Největšími klenoty jsou motýli – otakárek ovocný, modrásek hnědoskvrnný a modrásek rozchodníkový. Pozornost si zaslouží saranče německá a stepník rudý.  

Vzácný kosatec bezlistý roste v Českém středohoří na několika lokalitách. (Foto V. Vlačiha)

Na jaře zdobí čedičové skály na Košťálově porosty bělozářky liliovité. (Foto V. Vlačiha)

Skály i hradní zříceninu ozdobí i nápadné květy tařice skalní. (Foto V. Vlačiha)

O toto území pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. 

Přírodu tady chráníme pro Vás. Děkujeme, že nám pomáháte.
 Hranice území je vyznačena dvěma vodorovnými červenými pruhy na stromech či sloupcích.  

Horní pruh je namalovaný po celém obvodu, dolní pak na té výseči, která není součástí památky.

 V zájmu zachování zdejší přírody, kde se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a živočichů,  

je rezervace veřejnosti přístupná pouze po turistické stezce. Děkujeme Vám.

Stojí za to vidět svět v pohybu

Stojí za to vidět svět v pohybu

www.astron.cz
e-mail: info@astron.cz, tel.: +420 296 361 111
Green Park, Veselská 699, 199 00 Praha 9, Česká republika

ASTRON, též zvaný siriometr, makron nebo metron, je astronomická jednotka, která zhruba odpovídá střední vzdálenosti Země a Siria, nejjasnější hvězdy souhvězdí Velkého psa. Rovná se také 
milionnásobku astronomické jednotky (AU), která je přibližně defi nována jako střední vzdálenost Země od Slunce a přesně činí 149 597 870 700 metrů. ASTRON je dlouhý přesně milionkrát tolik.

Zdeněk Krupička

Pracuje v ASTRONu, pohybuje se na 
vozíku a hraje sledge hokej a fl orbal. 
Účastnil se dvou paralympiád a letos 
v  dubnu také mistrovství světa.
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Křížovka

PRO ASTRON group, s.r.o., vydává Mediaforce, s.r.o., Veselská 699, 199 00 Praha 9 – Letňany, tel.: +420 296 361 111, fax: +420 296 361 400, www.mediaforce.cz, VYDAVATEL: Tomáš Novák, ŠÉFREDAKTOR: Petr Bílek, petr.bilek@mediaforce.cz, 
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Nevyžádané materiály se stávají vlastnictvím Mediaforce, s.r.o. Žádná část nesmí být reprodukována ani jinak užita bez předchozího písemného souhlasu. Pro další informace kontaktujte společnost Mediaforce, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

V tajence najdete typ zušlechtění, který ASTRON provádí na obálkách svých publikací.

Nové fólie a laminace Intercoat 
Nově jsme zařadili do nabídky samolepicí monomerické tiskové fólie a laminace, které nabízejí zpracovatelům zajímavé benefity.

HSW Signall, s.r.o.
VGP Park, Horní Počernice – hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
e-mail: prodej@hsw.cz, www.hsw.cz

SpolehlivostProdloužená
životnost

Atraktivní
cena

Snímatelná 
verze 

Laminace 
s UV filtrem 

Čiré i šedé 
lepidlo

Německá
provenience

Šířky 1,05, 
1,37 a 1,52 m

Atest
nehořlavosti 

B1

S oučástí školicího střediska 
jsou učebny, kanceláře a další 
zázemí nezbytné pro jeho chod. 
Jednotlivé místnosti jsou vybaveny 

nábytkem a speciálními pomůckami, které 
umožní provádět moderní výuku v oboru 
polygra�ie. Školení budou zaměřena 
především na výuku inovativních výrobních 
polygra�ických postupů, používání nových 
materiálů pro tisk a na aktivní vývoj 
nových možností v oblasti předtiskové 
a tiskové výroby. Velký důraz bude kladen 
na využívání moderních IT/ICT technologií 
v oblasti polygra�ie. Středisko bude určeno 
primárně pro zaměstnance skupiny 
ASTRON. Kapacity školicího střediska 
ale také nabízíme svým partnerům – 
významným zákazníkům a dodavatelům, 
kterým v současné době chybí vhodné 
prostory pro školení. Pro školicí aktivity 
společnost využije rozsáhlých kontaktů 
s polygra�ickými školami a vzdělávací plán 
bude odrážet rovněž výzkumné aktivity 
podniků skupiny ASTRON.

Genius loci
Ratměřice leží na jihu Středočeského 
kraje, asi 8 km východně od Votic. Školicí 
středisko ASTRONu sídlí ve zdejším 
zrekonstruovaném barokním zámku, 
který nechal svobodný pán Jan Kořenský 
z Terešova vystavět kolem poloviny 
18. století. V druhé polovině 19. století dal 
zámku novorenesanční podobu Otto Chotek. 
Chotkové se také zasloužili o zdejší zámecký 
park, kde rostou dva sekvojovce, největší 
stromy tohoto druhu v zemi. V parku nyní 
najdete kolem 90 druhů stromů a keřů.

Nedaleko od Ratměřic se nachází Jankov, 
kde se 6. března 1645 odehrála jedna 
z nejkrvavějších bitev třicetileté války, a to 
mezi švédským (pod velením generála 
Lennarta Torstensona) a císařským vojskem 
(Melchior Hatzfeld a Johann Götz). Císařská 
vojska utrpěla kruté ztráty a bitva znamenala 
zásadní zlom v průběhu kon�liktu. Je možné 
navštívit památník této bitvy u silnice 
z Jankova na Votice. Po polygra�ickém školení 
to je pěkná procházka.

SPOLEČNOST ASTRON PRINT, S.R.O., V RATMĚŘICÍCH VYBUDOVALA MODERNÍ ŠKOLICÍ STŘEDISKO, 
KTERÉ V RÁMCI ČR POSKYTUJE OJEDINĚLÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU POLYGRAFIE.

ZCELA NOVÝ WEB SKUPINY ASTRON NABÍZÍ MODERNÍ DESIGN 
A PODSTATNĚ VÍCE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ ONLINE

Školení v Ratměřicích

Nové fólie a laminace Intercoat 
Nově jsme zařadili do nabídky samolepicí monomerické tiskové fólie a laminace, které nabízejí zpracovatelům zajímavé benefity.

HSW Signall, s.r.o.
VGP Park, Horní Počernice – hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
e-mail: prodej@hsw.cz, www.hsw.cz

SpolehlivostProdloužená
životnost

Atraktivní
cena

Snímatelná 
verze 

Laminace 
s UV filtrem 

Čiré i šedé 
lepidlo

Německá
provenience

Šířky 1,05, 
1,37 a 1,52 m

Atest
nehořlavosti 

B1

Zvenku stále probíhají 
fi nální úpravy, uvnitř se 

již vesele školí.

ZÁKLADEM NAŠEHO PODNIKÁNÍ 
NEJSOU STROJE, ALE LIDÉ. 
PŘIBLIŽNĚ 240 ZAMĚSTNANCŮ 
PRACUJE NA TOM,  ABY NAŠI 
ZÁKAZNÍCI BYLI SPOKOJENÍ. 
S VĚTŠINOU ČLENŮ NAŠEHO 
TÝMU SE NEJSPÍŠ NESETKÁTE. 
TOTO JSOU VŠAK LIDÉ, NA KTERÉ 
SE MŮŽETE VŽDY OBRÁTIT. 

Kdo 
je kdo

ASTRON Studio CZ , a.s.
Ofsetový a digitální tisk
acz.obchod@astron.cz

Bc. Dan Lošťák 
Business Unit Director 
dlostak@astron.cz
Odpovídá za zakázky pro 
veřejný sektor.

Ing. Pavel Krása 
Business Unit Director 
pkrasa@astron.cz
Postará se o vaše zakázky 
středního a vyššího objemu 
tištěné ofsetem.

ASTRON print, s.r.o.
Velkoformátový tisk, POS/POP materiály, 
potisk textilu – apr.obchod@astron.cz

Jan Hodek 
Business Unit Director
jhodek@astron.cz
Navrhuje a realizuje POS/
/POP zakázky na klíč.

RNDr. Petr Svoboda 
Business Unit Director
psvoboda@astron.cz
Zařídí vše, pokud jde 
o  velkoformátový tisk.

Mgr. Václav Tocháček 
Business Unit Director
vtochacek@astron.cz
Obraťte se na něj, pokud 
potřebujete složitější 
tiskové řešení pro více 
poboček nebo zakázky 
s instalací.

Mediaforce, s.r.o.
Bc. Lenka Maureryová 
Výkonná ředitelka
lenka.maureryova@
mediaforce.cz
Řídí vydavatelství/PR 
agenturu Mediaforce.

Vizualizace interiéru školicího střediska

Ideální místo pro setkávání a vzdělávání v oboru polygrafi e

Skupina ASTRON letos v květnu spustila úplně 
webové stránky s přehlednou moderní grafi kou 
a množstvím logicky utříděných důležitých 
informací. Ke stručné charakteristice našeho webu 
se snad nejlépe hodí německý výrok: „Quadratisch. 
Praktisch. Gut.“ Každý, kdo chce služeb ASTRONu 
využít nebo se o nich něco dozvědět (a využít jich 
později), najde okemžitě to, co hledá.  V sekcích 
rozdělených na Print, Studio či vydavatelství/ PR 
agenturu Mediaforce se vždy dozvíte vše, kvůli 
čemu jste přišli, a to velice rychle a příjemně.

Přehled produktů
V sekci Produkty si velmi snadno uděláte obrázek 
o značné šíři nabídky skupiny ASTRON a okamžitě 
najdete přesně ty produkty, které potřebujete. 
Kategorie: velkoformátový tisk, potisk textilu, 
merkantilní tiskoviny, POS a POP materiály, světelná 
reklama, odborné publikace a speciální tiskoviny.

Přehled oborů
V sekci Oborová řešení vyhledáte veškeré 
technologie, jež nabízíme pro celá odvětví, kterými 
jsou obchodní řetězce, telekomunikace a fi nance, 
výrobní sektor a služby, FMCG, potraviny a nápoje, 
reklamní a mediální agentury a veřejný sektor.

Poptávkový formulář
Jestliže pro vás můžeme něco vytisknout či vám něco 
z našeho sortimentu vyrobit, zadejte svou poptávku 
rovnou na webu. Šetří to čas! Neprodleně se vám 
ozveme a fi nální objednávku společně  upřesníme.

Design
Náš web si váží svých návštěvníků, a proto je 
maximálně jednoduchý a přehledný, v souladu 
s nejnovějšími trendy. Žádné zbytečné animace 
s dlouhým načítáním, žádné složitosti, žádné 
komplikované proklikávání, ale všechny informace 
hned a přímo před očima.

ASTRON group, s.r.o.

Ing. Tomáš Novák 
Jednatel společnosti 
tnovak@astron.cz
Vše řídí a myslí dopředu.

Ing. Markéta Brandejsová 
Finanční ředitelka 
mbrandejsova@astron.cz
Svědomitě se stará 
o fi nanční zdraví skupiny.

Tereza Hajná
Recepční
asistentka@astron.cz
Vyřizuje administrativu, 
a když k nám přĳ dete, 
s úsměvem vás přivítá.

Noviny o digitálních technologiích a tištěné komunikaci | jaro/léto 2015

WWW.ASTRON.CZ

Znáte z TV reklamy


