
Magno Plus
Nová značka digitálnych papierov pre maloformátovú digitálnu tlač Magno Plus v sortimente Europapier 
Slovensko znamená vyššiu hodnotu pri skutočne krásnych tlačových výsledkoch.

Rodinu natieraných bielych papierov posilnil papier známy 
tiež z portfólia grafických natieraných papierov pre ofsetovú 
tlač. Obľúbená značka Magno Plus je často používaná 
aj na tlač magazínu PrintProgress. Vyznačuje sa zvýšeným 
volumenom, pevnosťou a opacitou a znamená nižšie náklady 
pri zachovaní vynikajúcich výsledkov tlače. Tieto vlastnosti 
sú odteraz k dispozícii aj pre DIGITAL. Dostupné v oboch 
prevedeniach matnom – silk, aj lesklom – gloss. Štandardne 
široké portfólio gramáží pre grafické hárky je v digitálnom 
sortimente k dispozícii 104 a 118 g/m². Gramáže, ktoré 
nahrádzajú bežné gramáže 115 a 130 g/m² pri zachovaní 
rovnakej hrúbky. V priebehu roka plánuje Europapier 
Slovensko doplnenie celého portfólia plošných hmostností. 
K dispozícii je formát 32 x 45 cm.

Kvalita a konzistencia, ktorú zákazníci očakávajú

Vysoký volumen dodáva papieru dojem vyššej hrúbky 
a pevnosti, pri zachovaní rovnakej plošnej hmotnosti 
štandardného papiera. Toto umožňuje zvýšiť vnímanie 
hodnoty papiera cez extra objem alebo redukciu poštových 
a produkčných nákladov, či používanie nižších gramáží 
so štandardne očakávanou vysokou kvalitou. 

• Vysoký volumen a zvýšená opacita pre perfektný vzhľad 
a pocit

• Konzistentný odtieň pre všetky plošné hmotnosti
• Vysoká belosť

Produkty Magno dosahujú všetky ekologické kritériá, 
ktoré zákazník očakáva od papiera. Umožňuje byť 
ekologický a zároveň aj ekonomicky šikovný
• Zaviazaný k udržateľnosti
• Kombinuje ekológiu a ekonomiku
• Optimalizuje používanie prírodných zdrojov

Eko-efektivita papierov Magno znamená pre jeho 
používateľov zodpovednosť a udržateľnosť. S Magno Plus 
je možné znížiť používanie prvotných surovín znížením 
hmotnosti papiera pri zachovaní vysokej kvality. Papiere 
Magno sú k dispozícii s certifikátmi FSC, PEFC, certifikát 
pre archiváciu, taktiež majú certifikát vhodnosti pre potlač 
v digitálnych tlačiarňach so suchým tonerom. Papiere Magno 
sa vyrábajú v európskom papierenskom závode, čo znamená 
vysokú kvalitu a vysoké environmentálne štandardy. 

V sortimente digitálnych papierov spoločnosti 
Europapier Slovensko sa aktuálne nachádzajú papiere 
a produkty špeciálne vyrobené pre potreby maloformátovej 
digitálnej tlače pre technológie Dry toner a HP Indigo 
vo formátoch SRA3. 

Štruktúra portfólia je tematicky rozdelená do štyroch 
skupín:

1. Natierané papiere biele - lesklé a matné viackrát natierané 
papiere a kartóny pre produkčnú tlač.

2. Nenatierané papiere biele - bezdrevné nenatierané 
papiere a kartóny rôzneho vyhotovenia, od štandardnej 
preprintovej kvality až po vysoko hladené papiere. 

3. Špeciálne papiere – samolepiace, sendvičové 
a samoprepisovacie papiere rôzneho vyhotovenia a farebnosti.

4. Dizajnové papiere - hladké, štruktúrované, metalické, 
transparentné, syntetické a foto papiere a kartóny rôznych 
variácií.

Celý sortiment papierov pre digitálnu tlač je spracovaný 
v prehľadných vzorkovníkoch, ktoré obsahujú celý 
sortiment, t.j. každý druh papiera alebo kartónu vo všetkých 
dostupných plošných hmotnostiach. Všetky papiere a kartóny 
sú potlačené digitálnym tlačovým strojom, aby užívateľ dostal 
prvotnú predstavu o kvalite a výstupoch na jednotlivých 
druhoch produktov.

Papiere sú dostupné z nášho skladu v Bratislave, prípadne 
z centrálneho skladu do 24, resp. 48 hodín.

V našom portfóliu produktov pre digitálnu maloformátovú 
tlač sú zastúpení významní svetoví výrobcovia ako Mondi, 
Burgo, Mitsubishi, Avery Dennison, Yupo, Felix Scholler, 
Mohawk, Arctic Paper, Favini, Koehler, Reflex a iní. Odteraz 
je to už aj významný európsky výrobca papiera SAPPI.

V prípade záujmu o vzorkovníky papierov a kartónov 
pre digitálnu tlač, či potlačené SRA3 hárky v produkčných 
strojoch Konica Minolta, kontaktujte svojho obchodného 
zástupcu alebo zákaznícky servis Europapier Slovensko s.r.o.,  
ktorí vám poskytnú bližšie informácie (infolinky: 0850 11 12 31 
a 0850 11 12 32, e-mail:office@europapier.sk).

V prípade záujmu o naše vzorkovníky 
alebo katalógy kontaktujte Zákaznícky servis: 

0850 11 12 31-2 │ office@europapier.sk
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PRE DIGITÁLNU TLAČ 
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• šikovný formát 
• ľahká orientácia 
• všetky dôležité informácie pokope
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