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Rozvoj technologií přináší neustálé 
inovace bannerů, zvýrazňujících prvků 
a konstrukčních vlastností s pozitivními 
důsledky pro celkovou výkonnost. Tyto 
produktové inovace vytvářejí jemné rozdíly 
mezi jednotlivými produkty, což může 
vytvářet měřitelný rozdíl oproti hotovému 
produktu, čímž se zlepšuje estetický vzhled 
a prodlužuje životnost banneru. 

Je lidskou přirozeností volit ‘vyzkoušenou 
a osvědčenou’ variantu. Ale s tak širokým 
výběrem materiálů ImagePerfect, který je 
nyní k dispozici, můžete jen s minimálním 
váháním vybrat takový banner, který je 
naprosto optimální pro daný účel. Široká 
škála bannerových produktů ImagePerfect, 
dostupná v řadě různých rozměrů rolí, je 

Bannery jsou na vzestupu a není divu - při jejich 
velkém vizuálním dopadu, dostupnosti, flexibilitě 
a snadné instalaci jsou ideální pro širokou škálu 
vnitřních i venkovních aplikací.

Pro maloprodej, pohostinství, volnočasové aktivity, 
podnikání a akce jsou bannery populárním 
řešením, přičemž se řadí na horní příčky seznamu 
produktů vytvářených většinou signmakerů a 
grafických studií.

Váš rádce pro 
výběr bannerů

specificky určena k tomu, aby nabízela 
co nejlepší poměr ceny a výkonu. Cokoli 
potřebujete, s ImagePerfect si můžete 
být jisti, že dostanete špičkový banner za 
správnou cenu.

Uvědomujeme si, že tak obrovský 
výběr může být překvapující, takže vám 
vycházíme vstříc, abychom vám pomohli 
provést správný výběr z řady ImagePerfect. 
Na stránkách tohoto průvodce projdeme 
10 klíčových faktorů, které by měly ovlivnit 
vaši specifikaci materiálu pro jakékoli 
využití banneru.
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Může se to zdát jasné, ale vaše první 
úvaha by měla být, na co se bude banner 
používat, kde bude umístěn a jak bude 
vidět. Ujistěte se, že máte jasný úkol od 
klienta, s plným porozuměním, jakou roli 
banner hraje v jejich označování nebo 
komunikaci. 

Pak budete mít lepší cit pro specifikaci 
materiálu, který potřebujete, požadovanou 
fyzickou odolnost a klientovy požadavky na 
jakost, pokud jde o tištěnou grafiku. 

Účel

Vaše pozornost by se měla nyní obrátit k 
úrovni jakosti tisku, přičemž je třeba mít na 
paměti dotyčnou značku, cílovou skupinu, 
předmět a okolí banneru.

Jakost tisku není jen o schopnostech vaší 
tiskárny – váš výběr materiálu může mít 
velký význam. Pro pochopení je třeba 
zvážit, z čeho je banner vyroben. Chápejte 
ho jako ‘sendvič’ skládající se z tkaniny 
zapouzdřené mezi dvěma vrstvami PVC. 
Drsnost tkaniny ovlivňuje potisk, stejně 
jako tloušťka a jakost vrstev PVC. Pokud 
si představíte materiál v profilu, oka v  
tkanině tvoří malé ‘prohlubně’ v podkladu 
banneru. Na drsné tkanině a tenké vrstvě 
PVC nedosáhne inkoust stříkaný na 
povrch tohoto vroubkování, což vytvoří 
neúplný tištěný obrazec. To může stačit 

Potisk
Samozřejmě chcete, aby váš banner 
vypadal dobře, a jakost tisku je proto 
klíčová. Ale jak to bude vypadat po uplynutí 
několika měsíců? Venkovní banner bude 
muset snášet všechny výkyvy teplot, slunce, 
vítr, déšť a vlhkost. 

Máte na výběr mezi dvěma kategoriemi 
banneru – ‘akční’ laminované produkty s 
kratší životností a lité bannery, které mají 
životnost zhruba pět let, bez potisku. 
Většina ‘akčních’ nebo laminovaných 
bannerů, které jsou dnes na trhu, mají 
životnost jeden rok bez potisku, zatímco 
laminované bannery ImagePerfect od 
Spandexu vydrží venku tři roky . Pokud 
kupujete laminovaný produkt, je vyroben 
z dosti jednoduchého vlákna, což nabízí 
omezenou pevnost v tahu. Ta je klíčovým 
faktorem pro odolnost banneru - zejména 
proti větru. 

Trvanlivost
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pro použití při pohledu z dálky, ale ne 
pro použití zblízka. Jakýkoli potisknutelný 
banner má také horní vrstvu, na kterou se 
nanáší tištěný obraz; vrstva o vyšší jakosti 
pomůže odstranit problémy s pronikáním 
nebo špatnou absorpcí inkoustu. Čím 
sofistikovanější vrstva, tím lépe váš banner 
vystihne výstupní schopnosti vaší tiskárny, 
což zlepší barevnou paletu, zintenzivní 
černou, dosáhne většího barevného 
kontrastu a vytvoří ostřejší výraz textu.

Řekněte nám ve Spandexu o všech 
možných variantách a vraťte se ke svému 
klientovi s proaktivními návrhy, jak to 
udělat, aby banner vynikl a překročil jejich 
očekávání. Informovaný rozhovor s vaším 
klientem ho může přivést k přesnějšímu 
výběru materiálu, což vám umožní dodat 
lepší výsledek, čímž se případně zvýší 
váš zisk a zajistí vám 
opakované zakázky.

Je-li trvanlivost zásadní, vyberte si raději 
litý banner, s lepší jakostí vlákna. Jsou zde 
i jiné problémy: PVC je inherentně pružný 
a náchylný k praskání. Ovšem horní vrstva 
u litých produktů poskytuje dodatečnou 
ochranu díky takovým prvkům, jako je 
potah proti praskání za studena nebo 
ochranný potah proti UV záření, včetně 
dalších součástí, které chrání proti plísním, 
houbám a lišejníkům. Proces zapouzdření 
také ovlivňuje trvanlivost; robustní 
utěsněné okraje litého banneru lépe vydrží 
externí namáhání.

Pokud se obáváte obzvláště otěru tištěného 
obrazu, zvažte dodatečný ruční nátěr 
tekutého laminátu ImagePerfect, který vám 
dodá více klidu na duši.

Dále je na řadě specifikace, která může 
vytvořit rozdíl jak ‘zobrazitelnosti’ tak 
estetického vzhledu. Bannery jsou na 
výběr v lesklé a matné povrchové úpravě, 
případně ‘polomatné’. Váš výběr povrchové 
úpravy ovlivní, jak bude banner vypadat. 
Tendence mezi výrobci grafiky je volit 
lesklou povrchovou úpravu pro venkovní 
aplikace a matnou pro vnitřní, jelikož její 
nižší odrazivost je vhodnější pro ostré, umělé 
vnitřní osvětlení.

Jako pomůcka to dává smysl, ale stojí za to 
prověřit všechny varianty. A pokud dodáváte 
obraz ve fotokvalitě pro prvotřídního 
značkového klienta, ověřte si superlesklou 
alternativu, abyste opravdu zvýraznili tóny 
pleti a silně zvýraznili rysy tváře. 

Povrchová úprava3
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Zobrazitelnost je klíčová, pokud má 
váš banner za úkol propagovat nebo 
informovat, a světlo hraje zásadní roli. 
Při výběru svého materiálu se seznamte 
se zdroji světla v instalovaném prostředí; 
bude osvícený zepředu nebo je zdroj světla 
za ním, což by ukazovalo na nepropustný 
materiál, který zabrání banneru 
propouštět světlo zezadu? Pokud bude 
banner vidět z obou stran, pak specifikujte 
nepropustný materiál, abyste opravdu 
zajistili, že obraz bude vidět ze všech úhlů.

Neprůhlednost se vztahuje na schopnost 
vašeho banneru propouštět světlo. 
Přemýšlejte o neprůhlednosti banneru, 
jako byste přemýšleli o neprůhlednosti 

Zobrazitelnost
Přesunuli jsme se z fyzických požadavků na 
banner k poněkud estetičtějším úvahám, 
které opravdu mohou způsobit, že banner 
zaujme. Spolu s neprůhledností je bělost 
jedním z těchto faktorů. Bílá je bílá, že? 
Ne tak docela, když si vybavíte, jak jste 
posledně hledali plechovku bílé barvy; 
stupně bělosti se výrazně liší napříč škálou 
dostupných bannerů, kdy některé mají 
šedobílý, krémový odstín a jiné nabízejí 
mnohem jasnější, jiskřivější bílou.

Bělost6 8
papírového produktu – u listu papíru 
je neprůhlednost ovlivněna hustotou 
vláken a kvalitou potahu. Tak je tomu i u 
bannerů; struktura vlákna, kombinovaná s 
vrstvami PVC, diktuje neprůhlednost. 

Materiál banneru o nízké neprůhlednosti 
– takové, která propouští hodně světla 
– bude znamenat, že tištěný obraz bude 
vidět na zadní straně banneru. Zvažte, 
zda je to esteticky přijatelné v rámci 
efektu banneru pro vašeho klienta. 
Obecně platí, že je třeba zvolit produkt 
s vyšší neprůhledností pro lepší estetický 
výsledek, zejména když by banner mohl 
být vidět z obou stran, a ujistit se, že váš 
klient chápe, proč na tom záleží.

Bělost ovlivňuje estetickou přitažlivost 
hotového banneru, přičemž ovlivňuje 
barvy tištěného obrazu. Jasnější bílá dává 
barvám extra ‘šmrnc’ a přidává jasnost 
nepotištěným plochám banneru, což 
vytváří jasnější, atraktivnější vizuální efekt. 
Pokud váš klient hledá oslnivou grafiku, 
možná byste měli zvážit ‘superbílý’ 
banner z řady ImagePerfect, abyste jí dali 
požadovaný ‘senza’ faktor.

Váš banner se musí nainstalovat, aby splnil svůj 
účel. Začněte přemýšlet, jak a kde se banner bude 
instalovat a jaký bude typ upevnění. To může 
ovlivnit váš výběr hmotnosti materiálu, stejně jako 
další vlastnosti pro zavěšení. 

Při škále hmotností od 340 g/m2 do 800 g/m2, 
ImagePerfect uspokojí celé spektrum použití. 
Například 550 g/m2 je tradiční referenční bod 
pro kvalitní banner, ale nyní je možné zvolit 
lehčí 440 g/m2 banner ImagePerfect bez ztráty 
pevnosti, ale se všemi výhodami lehčího materiálu 
– snadnost instalace, likvidace po ukončení 
životnosti a lehčí, levnější systémy zavěšení. 

Instalace5
Rozměrová integrita je také zásadní. Váš 
banner může vypadat úžasně, když je čerstvě 
nainstalovaný, ale nebude se natahovat, kroutit 
nebo mačkat po několika týdnech? ImagePerfect 
nabízí optimalizované volně visící bannery pro 
špičkové použití, které budou stále vypadat jako 
ze škatulky, a to tak dlouho, dokud to budete 
potřebovat.

Pokud se váš banner má instalovat v místě, 
kde by mohl být vidět z obou stran, zvažte 
zdvojnásobení jeho komunikační hodnoty pro 
klienta doporučením oboustranného banneru – 
to znamená banneru oboustranně potisknutého. 
Za minimální dodatečné náklady by klient mohl 
případně zdvojnásobit dopad své grafiky.

Při zvažování umístění a použití se 
ujistěte, že víte, zda banner potřebuje mít 
specifickou ohnivzdornost. Ohnivzdornost 
je nyní zákonným požadavkem pro mnohá 
prostředí, zejména tam, kde se očekává 
vysoká koncentrace lidí v omezeném 
prostoru, jako jsou výstavy a koncerty. 

Dnes je dostupných mnoho bannerů, které 
mají inherentní vlastnosti zpomalovačů 
hoření. Tyto dodatečné vlastnosti 
nevyhnutelně navyšují cenu, ale u 
ImagePerfect je cenový rozdíl minimální. 
Pokud si vy nebo váš klient nejste jisti, 
který banner specifikovat, abyste zajistili 
soulad, promluvte si s týmem Spandexu, 
který s vámi projde varianty.

Ohnivzdornost7
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Pokud má váš klient přísnou politiku 
ochrany životního prostředí, budete 
možná muset nabídnout alternativu 
banneru bez PVC. Bannery bez PVC 
používají materiály, které jsou biologicky 
odbouratelné a snadněji recyklovatelné na 
konci životnosti bannerů. Jsou vyrobeny 
bez chloru, dioxinu nebo změkčovadla 
a odpovídají tak ISO 9001 a ISO 14001. 
Pokud  jste v minulosti používali materiály 
bez PVC a nelíbil se vám vzhled a povrch 
nebo jejich chování, je čas se podívat na 
novou generaci variant bez PVC.

Životní prostředí

Dnešní klienti šetří náklady, ovšem při 
výběru vašeho materiálu se musíte trefit do 
jemné rovnováhy mezi výkony, estetickými 
vlastnostmi a cenou. Bannery ImagePerfect 
mají konkurenční ceny a naší filozofií při 
tvorbě rozmezí vždy bylo nabídnout co 
nejlepší poměr ceny a výkonu každého 
produktu.

Může být lákavé použít levnější materiál pro 
danou aplikaci, ale mohly by to být falešné 
úspory, pokud výsledkem je podprůměrný 
výrobek, který se musí znovu přetisknout, 
protože jakost tisku je nedostatečná, nebo 
pokud se instalace nepovede a musí se 
opakovat, což vás stojí čas, peníze, pověst a 
další objednávky.

Cena
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Promluvte si s týmem Spandexu, aby vám 
pomohl najít produkt ImagePerfect, který 
splní váš úkol a dosáhne nejlepšího výsledku. 
V případě potřeby využijte znalostí z této 
příručky - a z konzultací s námi - abyste 
navedli svého klienta alternativním směrem, 
který pro něj povede k lepšímu výsledku.

Navržené pro sváření 
s dokonalým spojem 
a přkrytím pro 
všechny bannery 
potažené PVC při 
vysokých rychlostech.

Konečná úprava bannerů

High-tech transfer pásky pro spojení 
bannerů potažených PVC, garance 
rezistence vůči změkčení na několik let 
pro venkovní aplikace.

Ideální pro 
jednoduché 
děrování a vkládání 
oček v jednom.

Samořezací očka 
pro lisování oček 
na bannery

8mm elastické 
lano pro 
napnutí 
bannerů

Vysoce kvalitní 
a ekonomické, 
víceúčelové 4mm 
napínací řešení 
s integrovanými 
háčky

Spirálové háčky, 
klešte, svorky a 
plastové karabiny 
pro 8mm lano
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Distribuce

Tato příručka ImagePerfect™ je úvodem do faktorů, které mohou 
ovlivnit výběr materiálů banneru, vytvořená tak, aby vám pomohla 
pochopit rozdíly mezi produkty bannerů řady ImagePerfect™. 

Náš tým odborníků ve Spandexu je vám k dispozici, aby vám poskytl 
na míru vytvořenou radu a pomohl vám vytvořit lepší bannery. 

Zavolejte Spandex na  
+420 286 006 455 (Praha)

+420 545 422 355 (Brno)

+421 2 3333 5555 (Bratislava)


