
Europapier predstavuje
novú dizajnovú kolekciu 2018
„Náš dizajnový papierový sortiment je založený na neustálom vývoji a na spätnej väzbe od zákazníkov a vývoji 
na trhu. Sme hrdí na to, že ponúkame stabilný sortiment a s novým vzorkovníkom prinášame množstvo nových 
unikátnych kolekcií.“

Sandra Schmidt, Business Lead

Vitajte vo svete 
dizajnových papierov

V snahe podporiť kreatívnu tvorbu, ktorá prináša do života 
najpozoruhodnejšie projekty, Europapier každé dva roky 
vydáva dizajnovú kolekciu. Tento nástroj je používaný pre 
inšpiráciu nových dizajnových projektov prostredníctvom 
starostlivo vybraného a rozšíreného dizajnu.

Dizajnový koncept
Edícia dizajnovej kolekcie 2018 je navrhnutá nezávislým 

dizajnovým štúdiom Metaklinika z Belehradu.

Krabička tohtoročnej dizajnovej kolekcie bola inšpirovaná 
moderným abstraktným umením. Má silný trojrozmerný 
aspekt, zvýraznený papierom Classy Covers s razbou 
Millenium. Vzorkovník aj krabička boli navrhnuté ako objekt, 
niečo, čo musí fungovať v bežnom každodennom pracovnom 
priestore. Myšlienkou preto bolo, aby boli pozoruhodné, 
ale nie rušivé. Segmenty v rôznych farbách na krabičke 
symbolicky prezentujú rozmanitosť papierov vo vzorkovníku. 
Pri vývoji koncepcie a dizajnu krabičky sa zameriavalo na 
cieľovú skupinu, dizajnérov a ľudí pracujúcich v grafickom 
priemysle, ktorí oceňujú minimalizmus a tiež dokonalé 
dizajnové a grafické techniky.

Krabička je plne odrazom rozmanitosti a širokej škály farieb 
ponúkaných v katalógu. Na krabičke sú dve dominantné 
farby - modrá a ružová; odrážajú princíp yin-yang (svetlo & 
tma, studený & teplý, muž & žena...). Tiež sú doplnené o dve 
ďalšie farby - sivá a hnedá, ktoré boli starostlivo vybrané, aby 
vyzdvihli dve dominantné farby, aby mohli vyniknúť ešte viac. 

Hnedá farba je tu na zvýraznenie modrej a zvýšenie intenzity, 
zatiaľ čo šedá zdôrazňuje jemnosť ružovej farby. Táto 
kombinácia je nevyhnutná pre harmonický dojem z krabice.

Krabička zmeny
Prvá vec, ktorú zachytí oko používateľa, je štedrý dizajnový 

sortiment, ktorý obsahuje vyše 250 papierových kvalít. 
S dizajnovou kolekciou 2018 sa Europapier rozhodol pre 
zmenu z jednej, na dve vzorkovnice, ktoré sú súčasťou 
väčšieho a starostlivo vybraného boxu. Vzorky sú rozdelené 
do šiestich kategórií, ktoré odhaľujú používateľovi najlepší 
výber dizajnových papierov a predstavujú nekonečné 
možnosti pre kreatívne projekty: hladké, farebné, 
štruktúrované, metalické, transparentné a syntetické.

Dívaj sa, dotýkaj sa & cíť
Chcete vedieť viac o našich nových prírastkoch? Tu sú 

odhalené ich jedinečné príbehy.

Gmund Urban a Gmund Leather
Inšpirovaný súčasnou architektúrou v medzinárodných 

metropolách sa Gmund Urban objavil ako priekopnícka 
kolekcia papierov. Tri rôzne typy razby v kolekcii Gmund 
Architect, Cement a Brasilia verne napodobňujú farbu, 
textúru a pocit každej látky. Nikdy predtým nemali jemné 
papiere porovnateľnú autentickosť materiálu.

Sme tiež hrdí na to, že máme v našom sortimente Gmund 
Leather - prvý papier na svete s originálnou textúrou 
prírodnej kože. Každý papier je štýlovo razený, aby remeslo 
bolo cítiť majstrovstvom, elegancia evokovala luxus a vintage 
sa vrátil do módy. Odtiene Gmund Leather varírujú od 
čistých farieb až po odvážne odtiene ako oranžová / tangerine 
alebo tyrkysová / peacock.
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Esprit de Nature, prirodzená pigmentovaná farebná 
škála ponúka profesionálnym grafickým dizajnérom 
rozpätie papierov kombinujúce 100 % vlákna FSC® 
certifikovaného recyklovaného papiera s odtieňmi farbenými 
pigmentami prírodného pôvodu z Francúzska. S prívetivými 
názvami odtieňov, ako sú Ocre, Sienna a Ombre, je 
sortiment nenatieraných papierov Esprit De Nature novou, 
ekologickou koncepciou recyklovaného papiera, sfarbený 
úplne prirodzeným spôsobom, ktorého cieľom je ukázať, 
že ekológiu je možné reálne prezentovať. 

Ďalej s radosťou predstavujeme Glamour, náš druhý 
perleťový sortiment, ktorý rozširuje 
nápadité a dômyselné možnosti, 
pre ktoré by mohli byť vytvorené 
metalické projekty. Glamour 
prichádza v čisto farebnom 
prevedení, od bieleho / white 
až po červené zlato / blushgold, 
jedinečný odtieň, ktorý prináša 
výlučne spoločnosť Europapier. 
Všetky odtiene prenášajú takú 
eleganciu a sú tak mierne, že ich 
obdivovanie sa môže prirovnať 
k jemným krokom cez čerstvo 
napadnuté snehové vločky alebo 
užívanie si luxusných kúpeľov 
v šampanskom.

Classy Covers od výrobcu Favini 
je nový prírastok v sortimente 
Europapier. Vysokokvalitné razené 
papiere, špeciálne vyrobené pre 
kníhviazačské, poťahové a obalové 
aplikácie. S najatraktívnejšími 
odtieňmi s najpredávanejšími razbami. Classy Covers je 
na sklade v Europapieri v dvoch razbách: MN – Millenium 
(buckram), dostupný v 6 odtieňoch a TT – Telato (linen), 
v 8 odtieňoch. Veríme v tento poťahový materiál tak veľmi, 
že sme ho vybrali pre výrobu obalu novej dizajnovej kolekcie 
2018, Classy Covers Millenium, biely.

Garda Premium Natural je obojstranne natieraný, 
bezdrevný, matný papier s hladkým povrchom a prírodným 
odtieňom od výrobcu Lecta, ktorý taktiež vítame v našej 
novej dizajnovej kolekcii. Rozlišujúcim znakom papiera 
Garda Premium Natural je jeho prirodzená farba, získaná 

bez pridania optických zjasňovačov. Tento neutrálny tón 
je dokonalý pre zvýraznenie farebných aj čiernobielych 
obrázkov, ktoré zvýrazňujú každý detail vášho projektu.

Color STYLE – inšpirujte sa novými farbami. Všestranná 
paleta vysokokvalitného farebného kartónu s unikátnym 
textúrovaným povrchom od Color STYLE je k dispozícii 
v dvoch razbách a dvadsiatich rôznych odtieňoch. Starostlivo 
vybraté razby pozostávajú z hladkého a koženého povrchu, 
ponúkajú výnimočný vzhľad pre rôzne aplikácie. Možnosti 
odtieňov sa pohybujú od žiarivých farieb až po teplé 
a chladné tóny.

V neposlednom rade, nová dizajnová kolekcia 2018 
tiež prezentuje rozšírený sortiment syntetických papierov 
pripravených podporiť špeciálne projekty, ktoré zahŕňajú 
značky ako sú Yupo, Neobond, Pretex, Couturon, Monotex 
a Tyvek.

Vďaka starostlivo vybranému sortimentu produktov 
prezentovanému na viac ako 250 stranách, nová dizajnová 
kolekcia Europapieru podporuje profesionálnych grafických 
dizajnérov najspoľahlivejším nástrojom, pomocou ktorého sa 
môžu dívať, dotýkať sa a cítiť, a čo je najdôležitejšie, inšpirovať 
sa tým, ako by mohli vyzerať ich budúce projekty.

Novú dizajnovú kolekciu je možné zakúpiť na HYPERLINK 
"mailto:office@europapier.sk"office@europapier.sk alebo 
na infolinke 0850 11 12 31-2.

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).
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