
Spoleãnost Repromat, a.s. je dlouholet˘m

dodavatelem spotfiebních materiálÛ pro

polygrafick˘ prÛmysl. Prodává tiskové desky,

barvy, tiskovou chemii ale i lepidla nebo dal‰í

materiály pro dokonãovací v˘robu. Nabízí ‰iroké

doprovodné sluÏby napfi. míchání barev nebo

optimalizaci tiskového procesu. Nav‰tívila jsem

spoleãnost na její nové adrese v praÏsk˘ch

Hrnãífiích, kde mû provedl pan Peter Schlichter,

fieditel spoleãnosti Repromat, a.s.

Jak se dafiilo va‰í spoleãnosti v roce 2013?

Dá se fiíct, Ïe rok 2013 byl pro na‰i spoleãnost

pfielomov˘, kromû zmûn v personálním obsazení,

jsme se pfiestûhovali, opustili provozování

vlastního skladu a koncem roku jsme otevfieli

nové ‰kolicí stfiedisko v Hofiovicích.

Na na‰í pÛvodní adrese v areálu v Male‰icích

byly prostory jiÏ nevyhovující, budova byla pfied

komplexní rekonstrukcí, takÏe jsme byli

postaveni pfied otázku, zda se pfiemístit jen

v rámci areálu nebo se pfiestûhovat úplnû jinam.

Vzhledem k tomu, Ïe prostory místního

pronajatého skladu ne‰ly upravit na na‰e

poÏadavky – sklad byl pfiíli‰ pfiedimenzovan˘,

a díky tomu, Ïe se kolegÛm povedlo najít toto

krásné místo na zrekonstruovaném statku

v Hrnãífiích, kde jsme se hezky ve‰li jak

s kanceláfiemi, tak i s laboratofií a míchárnou

barev, rozhodli jsme se zmûnit adresu a rovnou

vyzkou‰et i skladování formou

outsourcingov˘ch sluÏeb v logistickém centru.

To je asi nejvût‰í zmûna, která postihla

Repromat, protoÏe po 17 letech s vlastním

skladem jsme se odhodlali vyzkou‰et

dodavatelsk˘ systém skladování. Vûdûli jsme,

Ïe tento pfiechod nebude snadn˘, pfiiná‰í

to urãité zmûny v logistice objednávek a hlavnû

se zv˘‰ila nároãnost na zaji‰tûní vãasn˘ch

a správn˘ch dodávek k zákazníkÛm.

Po 4–5 mûsících fungování se je‰tû nedá úplnû

zhodnotit správnost tohoto kroku, nejsme úplnû

spokojeni s poskytovan˘m servisem, kter˘ nám

dodavatel nabízí, ale zatím neumíme fiíci, jestli

je to proto, Ïe je to obecn˘ problém

outsourcovan˘ch skladÛ, kde obãas dochází

k zámûnû zboÏí ãi doruãení pozdûji neÏ

je dohodnuto, nebo je to chyba konkrétního

poskytovatele. MoÏná ãasem vyzkou‰íme

je‰tû jinou firmu, abychom zjistili, jak

to je doopravdy a díky moÏnostem na nové

adrese jsme nezatratili ani variantu, Ïe bychom

se opût vrátili k vlastnímu skladování.

To je tak asi to nejdÛleÏitûj‰í, co se u nás událo

v roce 2013.

Spoleãnost Repromat vybudovala ·kolící

stfiedisko v Hofiovicích. Proã je podle vás

vzdûlávání v dne‰ní dobû tak dÛleÏité?

Vzdûlávání povaÏuji za hodnû dÛleÏité, protoÏe

kdyÏ chceme uspût na trhu, tak kromû nabídky

osvûdãen˘ch kvalitních materiálÛ, musíme umût

dát zákazníkovi nûco navíc. Nûco, kvÛli ãemu

si vybere firmu Repromat, jako svého

dodavatele. Pokud budeme stavût jen na lep‰í

cenû neÏ má konkurence, je to hroznû

krátkodobá a krátkozraká politika, protoÏe

kdokoli z jin˘ch firem nabízejících podobn˘

sortiment pfiijde s 2% slevou a zákazník zvolí

lep‰í cenu. Proto se musíme snaÏit nabídnout

fie‰ení s doporuãením vhodn˘ch materiálÛ

a navazujících sluÏeb tak, abychom zákazníky

ujistili, Ïe komplexní servis od Repromatu,

je natolik kvalitní, Ïe se jim vyplatí. Není

snadné vysvûtlit to, Ïe kdyÏ si spoãítají

zaplacenou cenu za materiály, vãetnû servisu

od na‰ich kolegÛ, ktefií jsou jim schopni vyladit

tiskov˘ proces tak, aby jim v‰e fungovalo

korektnû, s nízkou makulaturou, se stabilním

tiskem bez problémÛ u stroje, aby barva schla

tam, kde má, aby se zakázka mohla dále

zpracovávat bez reklamací, Ïe tento stav

je v koneãném v˘sledku levnûj‰í a dÛleÏitûj‰í

neÏ to, Ïe dílãí cena za desku ãi barvu

je o korunu vy‰‰í neÏ u konkurence.

S v˘‰e uveden˘m hodnû souvisí vzdûlávání

a to jak vlastních zamûstnancÛ, tak i zákazníkÛ

ãi jin˘ch zájemcÛ o ‰kolení, ke kterému slouÏí

·kolící centrum v Hofiovicích. Zde se máme

moÏnost nejdfiíve sami nauãit, jaké v˘hody sk˘tá

materiál, kter˘ nabízíme, jaká je podpora

od v˘robcÛ a dodavatelÛ, která je nevyhnutelná

pro to, abychom mohli materiály dostateãnû

poznat a ovûfiit, neÏ je nabídneme na trhu. Poté

zde máme moÏnost demonstrace dodávan˘ch

produktÛ pfiímo na‰im odbûratelÛm, vãetnû

za‰kolení obsluhy.

Jaké v˘robky a sluÏby konkrétnû nabízíte?

Repromat je dlouholet˘m dodavatelem

polygrafick˘ch materiálÛ, zaãínali jsme s filmy

a nátiskov˘mi fóliemi, postupnû jsme pfiidali

tiskové desky, barvy, laky, chemii a dnes je ná‰

sortiment doplnûn˘ o lepidla, dráty a dal‰í

dokonãovací materiály. Rádi bychom v leto‰ním

roce roz‰ífiili sortiment i o laminovací fólie.

SluÏba, kterou jiÏ pfies deset let nabízíme

na polygrafickém trhu, je v˘roba míchan˘ch

barev, kde jsme schopní namíchat tiskovou barvu

podle poÏadavkÛ zákazníka, aÈ uÏ se jedná

o barvu podle vzorníku Pantone nebo speciální

barvu, která bude nûjak dál upravována

v dokonãovacím procesu lakováním, laminováním

a podobnû. Máme vlastní laboratofi, kde je moÏné

udûlat kontrolní nátisk a vyzkou‰et, jak barva

vypadá nebo drÏí pfiímo na finálním podkladu,

kter˘ zákazník dodá. Po odsouhlasení barvy

zákazníkem, vzorky archivujeme a pak dokáÏeme

kdykoli v budoucnu namíchat stejn˘ odstín, coÏ

je dÛleÏité hlavnû pfii tisku korporátních tiskovin

nebo obalÛ.

NÁV·TùVA U âLENA KOLEGIA TYPOGRAFIE

ve spoleãnosti Repromat, a.s.

Vlastní plnû vybavená laboratofi pro rozbor, recepturování a nátisk barev

Statek Drazdy v Praze-Hrnãífiích, nové sídlo spoleãnosti

Repromat a.s.
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Dále zákazníkÛm nabízíme sluÏby t˘kající

se mûfiení vstupní vody a její úpravu tak, aby

spolu s vlhãícím roztokem splÀovala poÏadavky

tiskového stroje a v˘robního procesu. 

Nabízíme také standardizaci ofsetového

tiskového stroje, coÏ je nezbytn˘ pfiedpoklad

v cestû za dosaÏením lep‰ích tiskov˘ch

v˘sledkÛ. V prÛbûhu standardizace se provede

test tiskového stroje, zjistí se maximum

moÏn˘ch informací o technick˘ch a barevn˘ch

parametrech tiskového procesu a definuje

se nové, optimální nastavení parametrÛ,

zejména ideální mnoÏství dávkovaní tiskové

barvy. Tím se zároveÀ eliminují problémy

se zasycháním a dal‰ím následn˘m zpracováním

zakázky. Tuto sluÏbu dûláme v plném rozsahu,

v profesionálním provedení, vãetnû certifikátu

a protokolu o mûfiení.

Je o tuto sluÏbu zájem i dnes, kdy tiskárny

v rámci úspor tisknou i nûkteré barvy, které

by mûly b˘t pfiímé, ãtyfibarvotiskem, protoÏe

je to pro nû v˘hodnûj‰í a levnûj‰í?

âtyfibarvotisk zajistí tisk barev podle poÏadavkÛ

pouze v nûjakém rozsahu. KdyÏ firma trvá

na korporátní identitû a chce mít 100% jistotu

opakovatelné stejné barevnosti, tak jsme schopni

tuto barvu namíchat a to ze stejn˘ch

komponent, jaké obsahují dodávané barvy,

aÈ uÏ se jedná o znaãku Brancher nebo

Sun Chemical, které dodáváme na ãeském trhu.

Teì jsme mluvili hlavnû o barvách.

Pfiedpokládám, Ïe nabízíte i vlhãící roztoky

a tiskové desky.

V oblasti vlhãení zastupujeme na ãeském

a slovenském trhu americkou firmu Prisco, která

je lídrem v bezalkoholovém vlhãení. Její

sortiment obsahuje kromû bezalkoholov˘ch

pfiípravkÛ, také prostfiedky k redukci

izopropylalkoholu, coÏ je obecn˘ ekologick˘

trend nejenom v polygrafickém prÛmyslu. Díky

skvûlé podpofie v˘robce jsme získali know-how

jak s touto znaãkou uspût na vût‰inû tiskov˘ch

strojÛ, aÈ uÏ se jedná o men‰í tiskárny nebo

nadnárodní spoleãnosti.

Prozatím nejvût‰ím segmentem v nabízeném

portfoliu zÛstávají tiskové desky, ale rádi

bychom do budoucna zvedli prodej barev

a tiskové chemie, abychom zákazníkÛm

dodávali ucelen˘ sortiment spotfiebních

materiálÛ, které k tisku potfiebují a pouÏívají.

Jaké trendy se objevují v oblasti spotfiebních

materiálÛ, které nabízíte?

Co se t˘ká tiskov˘ch desek, tam se v‰ichni

v˘robci snaÏí doladit pfiípadnû vyvinout

bezprocesní desky, které fungují bez pouÏití

chemie, kdy se tisková deska „vyvolá“

aÏ v tiskovém stroji. Pak je, dÛleÏitá v˘drÏnost

tiskové desky pfii vût‰ích zakázkách nebo pfii

tisku UV barvou, zde to zatím nemají v‰ichni

v˘robci vyladûné tak, aby to fungovalo bez

problémÛ.

U tiskov˘ch barev je vidût nastupující trend

barev na bázi rostlinn˘ch olejÛ a barvy

s minerálními oleji z trhu mizí. V obalovém

prÛmyslu je poptávka po nízkomigraãních

barvách, aby byly obaly pouÏitelné

i v potravináfiském prÛmyslu nebo pro balení

hraãek. Obecnû lze fiíct, Ïe je trend zrychlit,

zjednodu‰it a zefektivnit v˘robu pfii dodrÏení

ãím dál pfiísnûj‰ích ekologick˘ch limitÛ

a nafiízení.

Jak hodnotíte opatfiení âNB, které provedla

v listopadu 2013?

Jsme distributorem velk˘ch znaãek, jako jsou

Fujifilm, Agfa nebo SunChemical kde toto

opatfiení je‰tû nedopadlo plnou vahou, protoÏe

zde jsou dodávky aÏ na v˘jimky fie‰eny

v ãesk˘ch korunách a ne v eurech. Jsme ale

zároveÀ i pfiím˘m dovozcem znaãek Brancher,

Prisco, Toka nebo TopHigh, které jsou

nakupovány za eura ãi dolary, takÏe toto

opatfiení hodnû cítíme, zdraÏení se pomalu blíÏí

k 8 %. NárÛst je to pfii dne‰ních marÏích

podstatn˘, jakékoliv zdraÏování se na trhu tûÏko

vysvûtluje, ale vût‰inou zákazníci vûdí,

Ïe si nevym˘‰líme a chápou, Ïe zdraÏení

je zpÛsobené právû tímto pohybem kurzu. Jako

protiopatfiení proti náladám âNB, nabízíme

euroceny, ale ne v‰ichni zákazníci mají vlastní

export a jsou nám tak schopni platit za materiál

nebo servis v eurech. KdyÏ bude obchod

domluven v eurech, tak jsme schopni

nasmlouvané ceny dodrÏet. U korunov˘ch cen

jsme nuceni reagovat na kroky âNB a upravovat

je podle toho.

Jak˘ oãekáváte v˘voj polygrafického prÛmyslu

v roce 2014 i vzhledem ke zv˘‰ení ceny vstupÛ

do tiskového procesu a jakékoli polygrafické

v˘roby?

Myslím si, Ïe podíl ceny desky, barvy a chemie

na hodnotû finálního produktu není tak

v˘znamn˘, jako cena tiskového papíru. Pokud

vím, tak dodavatelé papírÛ zvedali ceny

bezprostfiednû po nav˘‰ení hodnoty eura. Bylo

to dokonce ve dvou vlnách, kdy nejprve zdraÏili

o 5 % a poté zjistili, Ïe nav˘‰ení se pohybuje

je‰tû nad touto hranicí, proto zvedali ceny

podruhé.

Na druhou stranu, nejenom mezi dodavateli, ale

i u tiskáren se úroveÀ marÏe dostala tak nízko,

Ïe kaÏdé zv˘‰ení ceny vstupÛ je zohlednûno

v nabízen˘ch cenách, a to v dne‰ní dobû obecné

stagnace polygrafie nedává Ïádn˘ impulz

ke zlep‰ení situace a k dlouho oãekávanému

rÛstu.

Obecnû se v˘voj ubírá smûrem zdokonalování

digitálního tisku, snaÏíme se udrÏet v tomto

kurzu a nabízet materiály, které mohou b˘t

pouÏívány nejenom v klasickém ofsetovém, ale

i v digitálním tisku a jeho následném

zpracování. Zde nám vybavení na‰eho ‰kolicího

centra poskytuje moÏnost testování

a pfiedvádûní. Systém personifikace tisku

je dosaÏitelnûj‰í digitálním tiskem, kde

malonákladové zakázky neãiní Ïádn˘ problém

a pomalu kaÏd˘ kus mÛÏe b˘t u‰it˘ na míru

podle poÏadavkÛ zákazníka, coÏ klasick˘

ofsetov˘ tisk nikdy nenabídne. 

Vûfiím, Ïe se situace v polygrafii po pûtiletém

poklesu a stagnaci koneãnû zaãne pomalu

oÏivovat a ozdravovat a jsme pfiipraveni b˘t

u toho. ×
Dûkuji Vám za rozhovor.

Jitka Böhmová

Barva je namíchána ze stejn˘ch komponent, jaké obsahují dodávané barvy


