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Práce v rozlišení až 2 560 000 DPI umožňují
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Již 20 let holografickou velmocí
OCHRANNÉ HOLOGRAMY

Ti dříve narození si možná vzpomenou na první
žasnutí před holografickým obrázkem v Národním

• Účinnou ochranu poskytují pouze hologramy se speciálními vi-

technickém muzeu v polovině 80. let. Po první vlně

zuálními efekty, které se velmi

úžasu tehdy přišla otázka, k čemu je to vlastně dobré,
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nástrojem ochrany proti padělkům. Hologram totiž

Optaglio pár ukázek hologramů,
které zatím neumí vyrobit nikdo
jiný na světě.
• Pokud má hologram skutečně
chránit, je třeba vědět, co v něm
hledat. Třeba u bankovek je běžné, že zároveň s bankovkou je
publikován detailní popis vizuálního efektu.

není možné okopírovat. Nebo aspoň tehdy to možné
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a situace je složitější.
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že Česká republika je už 20 let hologra-

46 | technik management | 01-17

www.optaglio.com

