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Od knižného bloku k luxusnému obalovému riešeniu
Taliansky výrobca papierov s tradíciou výroby od roku 1717 získava na Slovensku stále pevnejšie 
postavenie. Priamy predaj už od jedného hárku bez prítomnosti veľkoobchodov nie je pre popredných 
európskych výrobcov papiera štandardom. 

Nákup  priamo od výrobcu

 Nákup u výrobcu presviedča zákazníkov najmä dostupnosťou 
papiera a rýchlymi dodacími termínmi 2 - 7 pracovných dní. 
Nakoľko značka Fedrigoni pôsobí v osemdesiatich krajinách 
sveta, musí mať dostatočne veľké kapacity. Hlavný centrálny 
sklad pre celý svet sa nachádza v Taliansku v Buttapietra. 
Po veľmi pozitívnom vývoji na trhu investoval výrobca papiera 
Fedrigoni šesť miliónov euro do vybudovania centrálneho 

skladu pre strednú Európu v Mníchove, čo podstatne zrýchlilo 
dodacie termíny. Okrem toho Fedrigoni ponúka objednanie 
expresnej dopravy, ktorá dokáže dodať papier k zákazníkovi 
už za 1 - 2 dni. Napriek tomu, že Fedrigoni ponúka sortiment 
len z vlastnej výroby, je jeho ponuka veľmi široká. Tvorí ju viac 
ako 3 000 FSC® certifikovaných papierov pre ofset, digitálnu 
tlač so suchým tonerom a HP Indigo digitálnu tlač, tiež sú 
v sortimente zahrnuté aj obálky, samolepiace a etiketové papiere.

Fedrigoni na Slovensku

Fedrigoni na Slovensku je zastúpené pod Fedrigoni Austria 
so showroomom vo Viedni. Pre slovenských zákazníkov 
je možné si kedykoľvek dohodnúť termín aj v Bratislave. 
Ďalším najbližším showroomom pre slovenských a českých 
zákazníkov je Fedrigoni showroom v Prahe. 

Novinky sortimentu - začnime obálkou

Kolekcia Symbol Card od Fedrigoni bola obohatená o rad 
razených kartónov Highline v šiestich nových razbách a 
300 g/m² – razbu Raster si môžete prezrieť na obálke nášho 
časopisu. Symbol Card sú  FSC® - certifikované polomatné 
natierané, GZ chromosulfátové kartóny, ktoré sa vďaka svojej 
vysokej belosti a flexibilnému spracovaniu stali obľúbenou 
voľbou s overenými výsledkami. Jednostranne natieraný 

Symbol Card je dostupný v gramážach od 210 do 400 g/m²  
a obojstranne natieraný Symbol Card 2Side od 250 
do 580 g/m².

Okrem nových razených kartónov Symbol Card Highline 
sa sortiment Fedrigoni rozrástol aj o nové farby kolekcie 
Sirio Color. Aktuálne veľmi obľúbené farby Nude (ružová), 
Cacao (hnedá), Iris (modrá), Antracite (šedá) a Cashmere 
(svetlo hnedá). Spolu tak v kolekcii Sirio Color nájdete 
až 28 farebných odtieňov od 80 až do 700 g/m². 

Nový produkt - vode a mastnote odolný 

SOHO touch Class 

FSC® certifikovaný papier SOHO Touch Class je ako 
stvorený pre menu karty, cateringové účely ale aj odolnejšie 

01_18_CASOPIS_PP_01_2018_printprogress_ondro.indd   40 23/02/18   15:35



41Ročník_2018_01

01_18_Papiere Fedrigoni

obalové riešenia. Vhodný je pre HP Indigo tlač, tlač na báze 
tonerov a ofsetovú tlač. Fedrigoni ponúka zatiaľ dve varianty, 
a to hladký Nature v slonovinovej bielej alebo prírodne 
biely Tintoretto Gesso v známej štruktúre s povrchom ručne 
vyrobeného papiera. Papiere SOHO Touch Class ponúka 
výrobca v 95, 200 a 300 g/m² a tiež v troch formátoch 32 x 
46,4; 33 x 48,2; 52 x 72 dostupných aj v širokej dráhe. 

Obľúbený výber zo sortimentu

„Jedným z top produktov, ktorý sa ustálil na slovenskom 
trhu, je aj pohľadnicový GZ kartón Symbol Card. Čo nás 
veľmi teší, nakoľko máme pre tento produkt veľmi dobré 
dodacie ltermíny a dostupnosť,“ poznamenala  Mgr. Nicole 
Urban, vedúca predaja SK.

Čoraz častejšie klienti vyhľadávajú papiere príjemné 
na dotyk a skvelými vlastnosťami pri potlači. Takéto papiere 
sa využívajú hlavne pre umeleckú tlač, tlač fotografií alebo 
čierno-bielu detailnú potlač. Zo sortimentu Fedrigoni sú 
pre náročnú tlač často používané hlavne papiere z kolekcie 
Stucco, X- Per a Symbol Tatami. 

Obojstranne štruktúrované papiere Stucco sú špeciálne 
ošetrené pre potlač a ich kvalitu si môžete priamo v praxi 
overiť v časti Foto:Grafik:Um, kde bol použitý konkrétne 
Stucco Tintoretto Gesso 160 g/m².  Kolekcia Stucco 
ponúka papiere s haptickým povrchom, ktoré sú dostupné 
aj bez náteru ako umelecké papiere, a to Acquerello, 
Tintoretto a Old Mill.

Symbol Tatami je natieraný papier so zvýšeným 
volúmenom 1,3 v odtieňoch White a Ivory. Papiere majú 
homogénny povrch príjemný na dotyk. 

X-Per je nenatieraný papier s chladným bielym odtieňom, 
ktorý opticky podporuje belosť. Povrch papiera je ošetrený 
jemným filtrom, ktorý zlepšuje kvalitu potlače.

Z prírodného sortimentu padá častá voľba na papiere 
Arcoprint Edizioni a Arcoprint Milk. Tieto papiere boli 
vyvinuté pre vydavateľský priemysel, ale sú vhodné aj pre celý 

rad ďalších tlačových projektov. Vysoký volúmen 1,3-1,5 
a 1,7 sa hodí perfektne do detských kníh, ktoré majú málo 
strán a potrebujú zväčšiť objem, no pritom nemajú byť ťažké. 
Nepotlačené papiere majú matný a homogénny povrch. 
Arcoprint Milk s bielym „mliečnym tónom“ a volúmenom 1,5 
je preferovaný pre rôzne dizajnové tlačové projekty. Arcoprint 
Edizioni je jeho variantom v krémovej farbe. 

Kreatívne projekty na kreatívnych papieroch

Papiere Fedrigoni sú častou voľbou kreatívnych  ľudí, 
a tak vznikajú dizajnovo kvalitné projekty na kvalitných 
materiáloch. 

Aktuálne nájdete v kníhkupectvách umelecké knihy ako 
napríklad monografiu súčasného slovenského umelca Viktora 
Freša z dielne Slovartu a Milk Studia s grafickým spracovaním 
od Slávky Pavlíkovej a Martina Jenča. Knihu potlačila 
tlačiareň Finidr a nájdete v nej papiere X-Per, Oikos, Symbol 
Tatami, Sirio Color a Symbol Freelife Gloss. Najnovšia kniha 
na Fedrigoni papieroch je nedávno krstená OFF SEASON 
o funkcionalistickej architektúre liečebného domu Machnáč. 
Celá kniha je z veľmi prírodného Arcoprint Milku, s grafickým 
dizajnom od Magdy Schéryovej potlačou z tlačiarne Devin 
printing house.   

Z Obalového dizajnu ste možno zachytili elegantné 
riešenie vizuálnej identity novej kozmetickej línie ála Palla 
s dizajnom od Mira Kozla zo štúdia Goat. Celý projekt sa 
nesie v kombinácii nových farieb Sirio Color Nude - pastelovej 
ružovej a šedej Antracite. Obmenou týchto dvoch papierov 
vznikli luxusné tašky, katalógy, obálky, ďakovné karty, vizitky 
a vnútro exkluzívnej kozmetickej kazety, ktorej obal vedia 
dámy ďalej používať ako šperkovnicu.

Viac informácii nájdete na Facebooku - FEDRIGONI 
Slovensko a na stránke www.fedrigoni.sk.

Nikola Oravcová,
Sales Assistant FEDRIGONI AUSTRIA GmbH
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