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„V rámci spoločného výstavného stánku českej Asociace 
sítotisku a digitálního tisku ČR a slovenského SZSDT sme mali 
možnosť predstaviť návštevníkom veľtrhu Europapier Slovensko 
aj ako dodávateľa materiálov pre veľkoplošnú tlač, pričom 
sme sa sústredili na náš vlastný rad materiálov – myMEDIA,“ 
vraví Ing. Ondrej Králik, Business Unit Manager Visual 
Communication.

Brand myMEDIA má významné miesto v našom širokom 
portfóliu materiálov, keďže ide o materiály, ktoré sami 
testujeme v našom viedenskom showroome a vieme preto 
zákazníkom sprostredkovať praktické skúsenosti s ich 
potlačou a aplikáciou. 

Práve informácie z praxe sú pre klientov dôležité, pretože 
vďaka nim môžu byť na trhu úspešní a vedia sa tak vyvarovať 
mnohých chýb. Prvoradým kritériom pri výbere vhodného 
materiálu teda nie je iba cena, ale práve aj pozitívne tlačové 
a aplikačné výsledky.

Krátky prehľad sortimentu myMEDIA:

Europapier Slovensko 
na výstave  
Reklama Polygraf 2018
Europapier Slovensko tohto roku využil ako člen Slovenského zväzu sieťotlačiarov 
a digitálnych tlačiarov možnosť zúčastniť sa výstavy Reklama Polygraf v Prahe.

PAPIERE
myMEDIA 6302 
Blueback Pro

Biely matný billboardový papier 120 g/m2 s modrou 
zadnou stranou

myMEDIA 6399 
Blueback Fluor Yellow

Vode odolný papier 128 g/m2 so žiarivo žltým 
špeciálnym náterom a modrou zadnou stranou

myMEDIA 6202 
Whiteback Pro

Biely matný natieraný plagátovací papier 140 g/m2

myMEDIA 6000 a 6002 
Photopaper

Špeciálne fotopapiere 230 g/m2 s PE náterom

myMEDIA 6050 a 6052 
Semi Photopaper

Natierané biele papiere 200 g/m2 s náterom

SAMOLEPIACE FóLIE
myMEDIA 1300 
Monovinyl 80 Series

Monomerické PVC fólie 80 µm s permanentným, 
alebo odstrániteľným lepidlom

myMEDIA 1300 
Monovinyl 100 Series

Monomerické PVC fólie 100 µm s permanentným, 
alebo odstrániteľným lepidlom

myMEDIA QuickDot
PVC fólie 100 µm so špeciálnou lepivou emulziou 
v bodoch pre ľahké a rýchle krátkodobé polepy

myMEDIA 1220 
Polyvinyl Series

Polymerické mäkčené PVC samolepiace fólie 75 µm 
s permanentným lepidlom

myMEDIA 1653 OWV 
Film

Biela lesklá okenná perforovaná PVC fólia 140 µm 
s čiernou zadnou stranou

myMEDIA 1663 OWV 
Film

Biela lesklá okenná perforovaná PVC fólia 140 µm 
s čiernou zadnou stranou

myMEDIA 6500 
Artfleece Smooth

Hladká vliesová tapeta 230 g/m², bez PVC 
a zmäkčovadiel, s certifikáciou FR B1

myMEDIA 1727 Flatgrip 
White

Biela matná samodržiaca polypropylénová fólia 160 µm 
bez lepidla na hladké povrchy

myMEDIA 1707 Flatgrip 
Clear

Číra lesklá samodržiaca polypropylénová fólia 140 µm 
bez lepidla na hladké povrchy

DISPLAY FóLIE
myMEDIA 2125 RollUp 
PET noLite

Bielo-biela matná PP/PET fólia 250 µm s čiernou 
stredovou fóliou pre Roll-Up

myMEDIA 2115 RollUp 
PET noLite

Biela matná PET fólia 170 µm so striebornou zadnou 
stranou pre Roll-Up

myMEDIA 2135 PopUp 
PET noLite

Biela matná PET fólia so striebornou zadnou stranou 
300 µm pre systémy Pop-Up

myMEDIA 2167 Backlit 
PET

Biela matná PET backlitová fólia 205 µm

myMEDIA 2127 Backlit 
PET

Biela lesklá PET translucentná fólia 200 µm pre denné 
aj nočné použitie

BANNERY
myMEDIA 3050 Frontlit 
Pro 510g FR

Liaty matný PVC banner 510 g/m2, 1 000 x 1 000 D, 
20 x 20 fd/inch. Certifikácia FR B1

myMEDIA 3051 Frontlit 
Pro 510g

Liaty matný PVC banner 510 g/m2, 1 000 x 1 000 D, 
20 x 20 fd/inch

myMEDIA 3240 
Blockout Pro 440g FR

Liaty matný blockout PVC banner 440 g/m2, 250 x 
250 D, 36 x 36 fd/inch. Certifikácia  FR B1

myMEDIA 3620 Mesh 
Liner FR

Liaty matný PVC Mesh s podkladom, 360 - 370 g/m2, 
1 000 x 1 000 D, 12 x 12 fd/inch. Certifikácia FR B1

myMEDIA 3621 Mesh 
Liner

Liaty matný PVC Mesh s podkladom, 360 – 370 g/m2, 
1 000 x 1 000 D, 12 x 12 fd/inch

TEXTíLIE

myMEDIA 4131 Artist 
Canvas

Zmes vlákien z bavlny a polyesteru (60/40 %) 
s plátnovou väzbou 350 g/m2 a prirodzenou 
štruktúrou

pokračovanie na str. 54
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Objavili ste už papier PERGRAPHICA®?
Spoločnosť EUROPAPIER SLOVENSKO vo svojom portfóliu prémiových bezdrevných, 
nenatieraných papierov ponúka aj značku PERGRAPHICA®. A práve táto značka bola 
aj hlavnou témou, ktorá spájala návštevníkov z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu 
na jedinečnej konferencii By Design 2018, ktorej bola už 5. rok partnerom spoločnosť 
EUROPAPIER SLOVENSKO.

WATERBASE

myMEDIA 2883 Vinyl
Monomerické PVC fólie 100 µm so semipermanentným 
lepidlom

myMEDIA 2815 RollUp 
PET noLite WB

Biele matné PET fólie 170 µm so striebornou matnou 
zadnou stranou

myMEDIA 4139 Artist 
Canvas WB

Biele polomatné plátno zo zmesi bavlny a polyesteru, 
310 g/m2

LAMINOVACIE FóLIE
myMEDIA 5300 
MonoLam Series

Ekonomická PVC laminácia 80 µm, s UV filtrom

myMEDIA 5280 
PolyLam Series

Vysoko číra PVC polymerická laminácia 75 µm, s UV 
filtrom

myMEDIA 5710 
Mounting Film PET 12

Transparentná obojstranne lepiaca polyesterová fólia 
12 µm

myMEDIA 5514 
Textured Laminate

Štruktúrovaná monomerická 100 µm podlahová matná 
laminovacia PVC fólia

myMEDIA 5574 
FloorLam Premium

Štruktúrovaná monomerická 170 µm podlahová matná 
laminovacia PVC fólia

By Design je prvá medzinárodná dizajnová konferencia 
na Slovensku a v strednej Európe, zameraná na spojenie 
dizajnu a biznisu. Organizuje ju občianske združenie 
BCK SPC a Milk Design Directors. Počas predchádzajúcich 
štyroch ročníkov na konferencii odznelo spolu 37 prednášok 
pre 1 640 návštevníkov z 8 krajín. Na poslednom piatom 
ročníku, ktorý sa uskutočnil 12. mája 2018 v Divadle 
P. O. Hviezdoslava v Bratislave, dizajnéri, podnikatelia 
a kreatívne mysle zažili vystúpenia úžasných spíkrov ako Sagi 
Haviv, Eike König, Leta Sobierajski & Wade Jeffree, Design 
Studio, Ariane Spanier, Mr Bingo, Ryan Singer a Jenna Bilotta.

Účastníci konferencie By Design 2018, najmä grafickí 
dizajnéri isto postrehli, že všetkým papierovým materiálom, 
ako aj katalógu Backstagetalks dodal mimoriadne príjemný 
vzhľad použitý papier značky PERGRAPHICA®! 

Neprehliadnuteľný stánok z paliet spoločnosti 
EUROPAPIER a MONDI bol postavený vo foaye divadla. 
V stánku bolo možné poradiť sa ohľadom výberu správneho 
papiera, či získať aktuálnu inšpiratívnu kampaň Vienna 
Stories, vo forme knihy, showbooku a vzorkovníka, všetko 
imidžovo zbalené v plátenej taške s logom PERGRAPHICA®. 

V knihe Vienna Stories je možné objaviť kreatívnu Viedeň 
očami spisovateľa, režiséra a fotografa Davida Ruehma a to, 
ako dizajnové papiere PERGRAPHICA® dávajú myšlienkam 
život za použitia rôznych odtieňov, textúr, technológií potlače 
a povrchových úprav. 

Ďalšia časť kampane aktuálny vzorkovník predstavuje 
samotné papiere z praktického pohľadu, ako prémiové hladké 
dizajnové papiere, v 2 verziách povrchov - Smooth (hladký) 
a Rough (drsný), 3 odtieňoch - Classic, Natural a High White 
a širokej škále plošných hmotností - 90 (iba Rough), 100, 
120, 150, 240, 300 g/m². Ako sa už mnohí klienti presvedčili, 

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
T: 02 / 63 81 06 30, E: info.sk@heidelberg.com
www.heidelberg.sk

Stroje & zariadenia

Speedmaster CX 102.

Univerzálny: 
Potlač materiálov od 0,03 mm do 1 mm. 

Úsporný: 
Zmeranie hodnôt farebnosti  
do 30 hárkov.
Premytie farebníkov do 1 minúty.
2 cl roztoku na umytie  
ofsetových gúm.

Produktívny:
Plno automatizovaná správa  
až 30 zakáziek v rade.
Tlačová rýchlosť 16.500 hárkov/h.

Ing. Ondrej Králik
Business Unit Manager Visual Communication

Europapier Slovensko, s.r.o.

„Aktivity SZSDT, ktorých sa aktívne zúčastňujeme, nám 
umožňujú byť v živom a činorodom kontakte s tlačiarmi, čo je 
výborná platforma na zdieľanie spomínaných skúseností,“ 
zdôrazňuje Ondrej Králik.

Značka myMEDIA zahŕňa overené materiály určené 
na veľkoplošnú tlač – papiere, samolepiace fólie, displayové 
fólie, bannery, textil i laminácie.

Dopĺňa tak bohatý výber materiálov od popredných 
výrobcov, ako sú Avery Dennison, MACtac, Poli-tape, Siser, 
Aslan, Yupo, Continental Graphics, Rtape či AsphaltArt.
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tento papier sa dokonale hodí pre vysokokvalitné tlačové 
produkcie, ako sú knihy, katalógy, firemné dokumenty, 
periodiká, vzdelávacie materiály či iné prezentačné materiály. 
Reálne spracované projekty je možné nájsť v tretej časti 
kampane Vienna Stories, v Showbooku, ktorý je plný 
vybraných už realizovaných krásnych projektov na papieroch 
PERGRAPHICA®. Ak by ste aj vy radi predstavili vaše projekty 
vytlačené na papieri PERGRAPHICA® v ďalšom vydaní 
Showbooku, môžete sa do konca septembra zapojiť do súťaže, 
v ktorej je zároveň možné vyhrať tablet. Prihlášku do súťaže 
nájdete na www.europapier.sk, aj v tomto vydaní časopisu 
PrintProgress. 

Celý rad papierov PERGRAPHICA® možno dobre 
použiť so všetkými technológiami tlače. Poskytuje 
konzistentné, vysokokvalitné výsledky, či už sa používa 
na ofsetovú, digitálnu tlač alebo tlač v HP indigo. Je tiež 
vhodný na rôzne spracovanie po tlači, ako je úprava 
laminovaním, razba, embosovanie, skladanie, vysekávanie 
a iné úkony. Samozrejme, dôležitá je aj lokálna dostupnosť 
PERGRAPHICA®. V strednej a východnej Európe sa táto 
značka papiera predáva výlučne prostredníctvom spoločnosti 
EUROPAPIER, dlhodobého distribučného partnera 
spoločnosti Mondi.

A samozrejme, nemohli chýbať ani aktuálne vzorkovníky 
dizajnových papierov, tak potrebné pre prácu dizajnérov. 

Pokiaľ ste to na konferencii nestihli, v stretnutiach 
s dizajnérmi pokračujeme v EUROPAPIERI, už na jeseň 
v rámci nášho eventu RAŇAJKOVÉ DIZAJN MENU, ktoré 
už piaty rok pre kreatívcov organizujeme v priestoroch 
spoločnosti EUROPAPIER SLOVENSKO. Prinesieme čerstvé 
novinky a vizuálne lahôdky z oblasti reklamy, marketingu, 
médií, print produkcie a fashion. Pokiaľ máte rovnakú vášeň 
pre PAPIER a hlad po informáciách, príďte do spoločnosti 
EUROPAPIER. Stretnete tu mnoho inšpiratívnych ľudí. Svoju 
účasť na jesenných raňajkách prisľúbil aj samotný autor 
kampane Vienna Stories David Ruehm, ďalších spíkrov 
zatiaľ neprezradíme. Tešiť sa môžete tiež na nový čerstvý 
vzorkovník dizajnových papierov, ktoré čakajú na svoju 
príležitosť predviesť sa na zhmotnených myšlienkach svojich 
autorov. 

Aj vy premýšľate o výbere vhodného materiálu pre 
kreatívnu, inovatívnu a funkčnú print produkciu? Hľadáte 
niečo iné, netradičné? Už teraz sa tešíme na jesenné 
RAŇAJKOVÉ DIZAJN MENU v EUROPAPIERI! Lebo ako sa 
vraví - je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Sledujte akcie 
spoločnosti EUROPAPIER, ktorý želá všetkým kreatívne 
inšpiratívne leto plné oddychu.
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Katarína Hendrichovská
Marketing/Design
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