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Množství stříbrných dílů
Celý nebo vůbec ne: Galvanizace plastů se týká 

většinou celého povrchu dílů, má-li být kovová 

vrstva jen částečná, je to nákladné: lze použít 

dvousložkovou součást nebo se galvanický pro-

ces musí přerušit a část vrstvy odstranit laserem. 

Nová metoda KH GalvanoLum pracuje jednodušeji 

a efektivněji.
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areas are treated in which the desired symbols are later to 
appear. For example, the window regulator buttons. Fine 
line widths of just a few tenths of a millimeter are possible. 
In the galvanizing bath, the metal coating cannot adhere to 
the treated areas, the raw material remains free and, as in 
conventional Day/Night design, is backlit. Color is brought 
into play either by means of colorful LED’s, an appropriate 
print on the rear of the button or, depending on the appli-
cation, by means of other technical procedures as well. 

Whoever thinks of galvanizing and plastic usually has 
ABS or PC/ABS in mind as only ABS allows for the 
press button-type connection between 
metal layer and pla-

stic. As far as the mechanical strength is concerned, ABS 
is inferior to other materials. This is the moment for the 
proven folioPlate® process (see Innovation No. 15), which 
can now be combined with GalvanoLum as well. With 
folioPlate® an ABS foil is back molded with another plastic 
in an IML process and subsequently galvanized. Prior to 
the galvanizing bath, the symbols are applied preventing 
adhesion of the metal. Likewise, GalvanoLum functions 

on plain ABS parts. With the GalvanoLum 
and ChromePanel processes (see Inno-

vation No. 29) KH is well equipped 
for the future metal trend in the car 
interior.

Pomocí speciálního postupu jsou ošetřovány oblasti, u 
kterých se později mají objevit požadované symboly – 
například u tlačítek pro spouštěče oken. Přitom jsou možné 
jemné tloušťky čar jen několik málo desetin milimetrů. V gal-
vanické lázni nemůže kovová vrstva v ošetřovaných oblas-
tech držet, polotovar zůstane neopracovaný a je podsvícen, 
jako u běžného designu den/noc. Barva přichází do hry buď 

prostřednictvím pestrých LED, odpovídajícího tisku 
na zadní straně tlačítka nebo – podle aplikace 

– také prostřednictvím jiných technických 
postupů. Kdo myslí na galvanotechniku 
a plast, má na mysli zpravidla ABS 
nebo PC/ABS, neboť jen ABS umožní 
tlačítková spojení mezi kovovou vrst-

vou a plastem. V mechanické 
pevnosti podléhá ovšem ABS jiným 

materiálům. Zde se používá osvědčený 
postup folio- Plate® (viz také inovace č. 15), 

který lze také kombinovat s metodou Galvano-
Lum. U folioPlate® se metoda ABS-Folie IML zastříkne 

jiným plastem a následně galvanizuje. Před galvanickou 
lázní se nyní mohou umístit symboly metodou Galvano-
Lum, čím se zabrání přilnutí kovu. Právě tak funguje 
GalvanoLum samozřejmě na čistých dílech ABS. 

Metodami GalvanoLum a ChromePanel (viz 
inovace č. 29) je firma KH dobře vybavena 
pro budoucí trendy používání kovů v inte-
riérech vozidel.

engL.  All or nothing: The galvanizing of 
plastics mainly involves the entire part 
surface. Should a partial metal coating be 
required, it becomes complex: A 2C part can 
be utilized or the galvanizing process be interrupted 
and a part of the coating removed by laser. The new 
KH process, GalvanoLum, functions more effortlessly 
and more efficiently. With the aid of a special process, the 

GalvanoLum ve vypnutém stavu a podsvíceno
GalvanoLum in deactivated status and backlit

V současnosti v sérii: Černá, vysoký lesk
Currently in mass production: Black high-gloss
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Plochý, ale plně vybavený: 
SmartWave integruje elektro-
niku do  trojrozměrné tvarova-
né plastové součásti s tloušťkou 
stěny jen 2,5 mm a ukazuje, čeho 
jsou hybridní součásti už dnes schopné. Možnosti 
použití v interiérech vozidel budou v následu-
jících letech prudce stoupat.

Vyrobeno metodou In-Mold-Labelling (IML), sjedno-
cuje SmartWave v sendvičové konstrukci dekorativní 
fólii v optice černá-vysoký lesk s funkční fólií. Obsahu-
je dráhy vodičů nanesené sítotiskem a je osazována 
metodou vodivého lepení odpory a dalšími elektro-
nickými součástkami. To se provádí u projektového 
partnera MID-TRONIC (Wiesau). 

Pomocí techniky IML disponuje SmartWave dokona-
le uzavřeným povrchem s efektem černého panelu. 
Při dotyku lze kapacitními tlačítky a posuvnými kon-
takty řídit více programů/funkcí. Takto nabízejí RG-
BLED změnu barev, světelná pole následují pohyb 
prstu a logo KH je podsvíceno. Výhoda této hybrid-
ní konstrukce: Všechny obslužné plochy jsou úplně 

způsobilé 3D, 
počet jednotlivých dílů a 
nástrojů lze výrazně snížit a pro-
jekt lze rychleji realizovat díky sníženým 
nákladům na odladění.

 engL.   Flat, but filled with technical highlights: The 
SmartWave integrates electronics in a three dimen-
sionally formed plastic component with just 2,5 
mm wall thickness and illustrates just what hybrid 
components are already capable of nowadays. The 
applications, in the car interior for example, will 
rapidly increase in the coming years. 

Manufactured by means of In-Mold-Labelling (IML), 
SmartWave combines a decorative foil in black high-
gloss optic with a functional foil in a sandwich con-
struction. Conductor paths are incorporated during 
screen printing and are fitted with resistors and further 
electronic components by means of a conductive ad-
hesion process. This is carried out by project partner 
MID-TRONIC (Wiesau). Through the IML technology 
SmartWave acquires a perfectly sealed surface with 
black-panel effect. When touched numerous programs/
functions can be operated by means of capacitive but-
tons and sliders. In this way RGB-LED‘s offer a color 
change, illuminated fields follow the movement of the 
finger and the KH logo is backlit. The advantage of this 
hybrid construction: All operating surfaces have 3D ca-
pability, the number of single parts and tools can be 
drastically reduced and a project can be more quickly 
realized as a result of the reduced co-ordination effort.

SmartWave: 3D Hybrid of electronics and plastic 

SmartWave: 3D-hybrid z elektroniky 
a plastu

Stírání ve 3D: Ovládání SmartWave
Wiping in 3D: SmartWave operation

  Tištěno a osazeno: Fólie s vodiči
a elektronickými komponenty

  Printed and fitted: Foil with conductor 
paths and electronic components
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Ještě větší kapacita pro vysoký lesk odolný proti 
poškrábání ve firmě KH nabízí od krátké doby nové 
nanášecí zařízení. Jeho čištění CO2 připravuje plastové 
komponenty optimálně pro lakování v čistém prostoru, 
nanášení samotné probíhá Mono-/Dualcure-UV-laky 
nebo konvenčními laky s vysokým leskem.

 engL.   Recently a new coating facility offers even mo-
re capacity for scratch resistant high gloss at KH.  Its 
CO2 cleaning prepares plastic components optimally 
for varnishing in the clean room.  The coating itself is 
done using mono-/dualcure UV varnishes or conven-
tional high-gloss varnishes.

Nová výstavba v 
osvědčeném závodě 
Tým KH Unikun se těší, že lze provést nutně 
potřebné rozšíření kapacit v dosavadním závodě. 
V nové budově obsadí KH Unikun 9 500 m2 
užitné plochy a zřídí tam také vlastní nástrojár-
nu.  Začátek výstavby je plánován na počátek 
roku 2015 a přestěhování výroby na rok 2016. 
Budeme vás průběžně informovat.

New construction 
on proven site
The KH Unikun team is pleased that an ur-
gently needed capacity expansion is being car-
ried out at the present site. In a new building, KH 
Unikun will occupy a floor space of 9.500 m2 and 
an own tool shop will also be constructed here.  
Construction start is planned for the beginning 
of 2015 and occupation of the production facility 
for 2016. We’ll keep you informed.

New facility: Hard with high gloss

Nové zařízení:
Tvrdé a vysoký lesk

 Hlavní výhody · Highlights
■ Důsledné dimenzování pro nanášení s vysokým leskem
■ Zpracování jednosložkových (1K) a dvousložkových 
 (2K) laků
■ Čištění CO2 součástí plus vybití součástí ionizací
■ Infračervené předsušení povlaku
■ UV tvrzení (pro laky Monocure a Dualcure) 
■ Různé provozní režimy s infračerveným zářením,  
 UV zářením a oběhovým vzduchem (až do 80°)
■ Třída filtru čistého prostoru v rámci celého zařízení
■ Variabilní doby odpaření a sušení

■ Consistent design for high gloss coatings
■ Processing of 1C and 2C varnishes
■ CO2 cleaning of components plus discharge  
 of components with ionization
■ IR pre-drying of the coating
■ UV hardening (for monocure and dualcure varnishes)
■ Various operating modes with infrared, UV and 
 circulating air (up to 80°C)
■ Clean room filter grade H 11 within the entire facility
■ Variable evaporation and drying times

A nyní přejděme k nanášení · Off to coating

Větší kapacita pro aktuální trendy - vysoký lesk a odolnost proti poškrábání
More capacity for the latest trends, High gloss and scratch resistant



Téměř 300 pracovníků, šest nových strojů pro 
vstřikování v posledním půl roce, nový úsek pro In 
Mold Labelling. Společnost KH Czechia expandu-
je. Ve velkém projektu (podrobnosti v následující ino-
vaci KH) se investovalo do dvou 400 tunových strojů 
bez podpěr firmy Engel včetně periferie, jako je sušení 
materiálu a manipulační robot. Také kapacita laseru 
byla rozšířena a aktuálně vzniká navíc vysoce moderní 
montážní linka se 14 pracovišti. Specialista na metodu 
In-Mold-Labelling firma KH Foliotec obdrží nyní rovněž 
podporu z Česka. KH Czechia zřídila vlastní prostor 
IML, ve kterém jsou lisovány a zastříkávány fólie, kte-
ré dodává KH foliotec potištěné a tvarované. Aktuálně 
zde běží projekty ovládací clona pro Fiat Punto Evo a 
centrální ovládací jednotka pro Mercedes třídy C.

engL.   Almost 300 employees, six new injection mol-
ding machines over the past half year and a new area 
for In-Mold Labelling. At KH Czechia the signs point 
towards expansion. Two tie-bar-less 400 tonne machines 
from Engel including peripheral equipment such as materi-
al dryers and handling robots have been invested in for a 
large project (details in the next KH Innovation). The laser 
capacity has also been expanded and  there is also a state-
of-the-art assembly line with 14 workplaces being built. The 
In-Mold-Labelling specialist, KH Foliotec, now also receives 
support from Czechia. KH Czechia has set up its own IML 
area in which foils that have been printed and formed by 
KH Foliotec are being punched and back molded. Projects 
presently running here are control panels for Fiat Punto Evo 
and the central control element for the Mercedes C-Class.

KH Czechia upgrades

KH Czechia zbrojí
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IML: Měření umístění symbolu na profilovém projektoru
IML: Measuring symbol stand on the profile projector

IML na vertikálním stroji pro vstřikování
IML on a vertical injection molding machine

Od firmy KH Czechia: Ovládací clona pro Fiat Punto Evo
From KH Czechia: Control panels for the Fiat Punto Evo

400 tun, bez podpěr: nový stroj pro vstřikování firmy Engel
400 Tonnes, tie-bar-less: A new Engel injection molding machine
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a stopover in Russia he has now returned to the 
KH Group and since 1 November has been mana-
ging the IML specialist KH Foliotec in Sparneck. To-
gether with Bernd Lehner (plant management) and 
Maik Michaelis (production management), Ingmar 
Heil will be making use of every available opportu-
nity to ensure the successful future of KH Foliotec.

Poznáváte?
Pro partnera skupiny KH je starým známým: 
Nový jednatel firmy KH Foliotec, Ingmar Heil. Od 
roku 2007 do roku 2012 byl již jako zodpovědný 
jednatel KH Unikum činný v Číně a dosáhl  tam 
potěšitelných a trvalých výsledků. Po mezistanici 
v Rusku se nyní vrátil do skupiny KH a vede od 
1. listopadu specialistu na IML, firmu KH Foliotec 
ve Sparnecku. Společně s Berndem Lehnerem 
(vedení závodu) a Maikem Michaelisem (vedení 
výroby) využívá Ingmar Heil všechny šance pro 
úspěšnou budoucnost firmy KH Foliotec.

Recognized?
For KH Group partners he’s an old acquaintance: 
KH Foliotec’s new general manager, Ingmar Heil. 
From 2007 to 2012 he already worked as general 
manager of KH Unikun in China where he achie-
ved both favorable and sustainable results. After 

VW MQB
V Golfu, Polu a jiných vozid-
lech řady MQB u VW: Spínače 
na volantu od KH a KH Unikun. 
Výrobní kroky: Odlitek s 2K (tlačítka 
se světelnými vodiči) a 3K (spínací kolébka), 
lakováním až do 3 vrstev (kovový efekt), u
Paddle dokonce oboustranně (360 
stupňů) a poté laserový popis.

VW MQB
In the Golf, Polo and other vehicles of 

the VW MQB platform: steering wheel 
switches from KH and KH Unikun. The 

production processes: Injection molding with 
2C (buttons with fiber optics) and 3C (toggle switch), 
varnishing of up to 3 coatings (metal effect), for 

the paddle even on both sides (i. e. 360 )̊, 
laser etching.

People at KH 

Lidé v KHKH CEO Axel Zuleeg (vl.) s Ingmarem Heilem
KH CEO Axel Zuleeg (left) with Ingmar Heil
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Mercedes třídy S
Hudební zážitek v zadní části vozidla: Pro měnič 
CD Mercedesu třídy S dodává KH ovládací clonu 
s vysoce lesklou černou dekorací 
v metodě In-Mold-Labelling a 
částečně chromované tlačítko 
pro vysunutí CD.

Mercedes S-Class
Listening pleasure in the vehicle rear inte-
rior: KH supplies the control panel for the 

Mercedes S-Class CD changer with 
black high-gloss decoration in In 

Mold Labelling and a partial-
ly chromed button for the CD 
ejection.

Alfa Romeo Giulietta
Rozmanitost variant od firmy 

KH Unikun: Zábavní clona 
pro Giuliettu od Alfa Romeo se 

nachází v trochu změněném tvaru také 
ve Fiatu 500L, Fiatu 500X a v Jeepu 
Renegade. Leskne se s temně černou 
vrstvou laku, laserem vytvořenými sym-
boly a chromovými prvky.

Alfa Romeo Giulietta
Variant diversity from KH Unikun: The 
entertainment panel for the Alfa Romeo 
Giulietta and, with a slightly different 
shape in the Fiat 500L, Fiat 500X and 
the Jeep Renegade as well. It shines 
with a deep black varnish coating, lased 
symbols and chrome elements.
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TIRáž · MASTHEAD 

Závěrečná tečka: Jako moderní a funkční, ale s osvědčenou lákavou atmosférou, se prezentoval nový veletržní 
stánek KH na Fakumě ve Friedrichshafenu (14.-18.10.), kde náročné povrchové díly skupiny KH vyvolaly vy-
soký zájem. Tím skončil pro tým KH úspěšný veletržní rok 2014, ve kterém se firma prezentovala na čtyřech 
akcích a mohla tak vytvořit velký počet nových kontaktů. V příštím roce budou veletrhy zahájeny výstavou NPE 
v Orlandu /USA od 23. - 25.03.2015.

engL.   A drum roll at the close: More modern and more functional but with the proven welcoming atmosphere 
was how the new KH trade fair stand presented itself at the Fakuma in Friedrichshafen (14-18 Oct.) where the 
sophisticated surface parts of the KH Group met with substantial interest. With that, a successful trade fair year 
2014 came to an end for the KH team in which it had been presented at four events and had made a multitude 
of new contacts. The NPE in Orlando/USA from 23-25 March 2015 marks the opening of the fairs next year.

Trade fair highlights

Veletržní třpytivá světla

17 učňů zahájilo 1. září 2014 ve firmě KH a KH Foliotec svoji profesní kariéru. Zleva doprava: 
· 17 Apprentices started their working life on 1 September 2014 at KH and KH Foliotec. From 
left to right: Harald Käppel (instruktor, odborník pro skladovou logistiku · Logistics specialist 
trainer), Senay Simsek (obchodní instruktorka KH Foliotec GmbH · Commercial trainer KH Fo-
liotec GmbH), Walter Oehl (technický vedoucí · Technical manager), Enrico Höfer (instruktor 
mechatroniků · Mechatronics trainer), Jens Eckardt (vedoucí technického vzdělávání · Tech-
nical training manager), Jan Hegner (instruktor, technolog pro techniku plastů  · Trainer Pro-
cess mech. for plastics tech. = PM PT), Fabienne Müller (PM PT), Khadeeda Firas Khadeeda 
(PM PT – KH Foliotec), Max Richter (PM PT), Felix Switala (PM PT), Bernd Lehner (vedoucí 
závodu · Plant manager KH Foliotec), Pascal Schuberth (nástrojář-mechanik · Toolmaker = 
TM), Andreas Schoberth (odborný informatik, systémová integrace · IT specialist, system in-
tegration), Paul Knittel (mechatronik · Mechatronic technician – KH Foliotec GmbH)), Marco 
Baderschneider (TM), v kleče · kneeling: Johannes Wiedemann (odborný informatik aplikační 
vývoj · IT specialist application development), Johannes Kuzoro (TM), Kevin Ferber (PM PT), 
Patricia Scheler (průmyslová obchodnice · Industrial clerk), Andreas Widulle (odborník na lo-
gistiku skladu · Warehouse logistics specialist), Dennis Spörl (TM), Moritz Unger (Technolog 
pro povrchovou üpravu · PM coating tech. = PM CT), Luca Eberlein (mechatronik · Mecha-
tronic technician), Claudia Richly (průmyslová obchodnice · Industrial clerk), Florian Herpich 
(instruktor, mechatronik· Mechatronics trainer – KH Foliotec GmbH), Marco Willeitner (instruk-
tor · Trainer PM CT), Daniel Müller (instruktor · Trainer PM PT - KH Foliotec GmbH), Jürgen 
Hiller (instruktor · Trainer TM  – KH Foliotec GmbH) Petra Raithel (obchodní instruktorka · 
Commercial trainer), Thomas Ruckdeschel (instruktor, odborný informatik · IT specialist trainer) 

Veletržní tým na Fakumě ve Friedrichshafenu · The trade fair team at the Fakuma in Friedrichshafen


