
36 Ročník_2019_02

02_19_Na vlne trendov

Už 20 rokov americká spoločnosť Pantone vyhlasuje 
na základe dôkladnej analýzy trendov a signálov z oblastí 
dizajnu, umenia a všetkých odvetví priemyslu farbu, ktorá 
sa stáva farbou roka. Pre tento rok sa ňou stala farba 
„Living Coral“. Tento živý a prirodzený oranžovo-ružový 
odtieň je odpoveďou na hľadanie autenticity v dnešnom 
svete digitálnej komunikácie a sociálnych sietí. Evokuje 
rozmanitosť a pestrosť života tropických korálových útesov. 
Jej použitie vnáša do komunikácie alebo dizajnu sviežu 
dávku optimizmu, hravosti a čírej radosti zo života. 

Arjowiggins, svetoznámy výrobca kreatívnych papierov 
je známy tým, že veľmi pozorne sleduje trendy a posúva 
ich na novú úroveň. Nie je preto prekvapením, že v jeho 
portfóliu nájdeme i farbu roka 2019 ako Keaykolour Coral.

Celkovo Arjowiggins vstúpilo do sezóny 2019 s portfóliom 
posilneným až o 60 nových farieb a odtieňov. Vývojári 
Arjowiggins pristupujú k tvorbe portfólia komplexne. 
Pri vývoji nových farieb bola preto pozornosť venovaná 
nielen módnym trendom, prioritou bola hlavne vzájomná 
kombinovateľnosť a možnosť zladenia farebných tónov 
v rámci jednotlivých radov i celého portfólia.

Výraznou inováciou prešli hlavne tieto značky:
• Keaykolour, rad nenatieraných papierov a kartónov 

vysokej tuhosti dostal najvýraznejšiu posilu v podobe 28 
nových farieb. Aktuálne je v ňom zastúpených 48 farieb 
rozdelených do 9 dokonale kombinovateľných skupín.

• Curious Metallics, papiere s rafinovaným metalickým 
povrchom obohatilo 15 nových nadčasových farieb, čím sa 
ponúkaná paleta rozšírila na 30 odtieňov. V novom rade 
Curious Metallics môžeme nájsť chladné farebné odtiene 
ako Aloe a Aquamarine, ale aj hlbokú čiernu farbu Night, 
ktorá je temná ako noc a sýta ako obsidián.

• Ikonická značka Conqueror dostala posilu v podobe 3 
nadčasových odtieňov šedej - Feather, Pencil a Cartridge. 
Nová ponuka Conqueror plne korešponduje s neutrálnym 

zaradením značky, ktorej farebná škála siaha od bielej 
po krémovú a od šedej po čiernu.

• Celkom nový rad Curious Alchemy, inšpirovaný povrchom 
zvetraných kovaných kovových plôch, prichádza v 5 
farebných variantoch - meď, striebro, titan, zlato a platina.

• A v neposlednom rade značka farebných papierov 
a kartónov Pop'Set, ktorá je novo dostupná v 34 farebných 
prevedeniach.

Koncom minulého roka vydala spoločnosť už druhú 
generáciu kompletného vzorkovníka kreatívnych papierov 
Arjowiggins pod názvom The Paper Book 2018-2021. Táto 
unikátna kniha je tvorená listami z jednotlivých druhov 
kreatívnych papierov (Conqueror, Curious Collection, 
Keaykolour, Rives, Rives Sensation, Pop'Set, Opale a Creative 
Labels), čím vzniká najkompletnejší a najucelenejší 
vzorkovník svojho druhu.

Viac o kreatívnych papieroch z ponuky Antalis, novinky, 
nápady a inšpirácie, nájdete na profile Creative Power by 
Antalis na Facebooku a Instagrame.

Na vlne trendov
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G-Snow
Ultra-biely papier 
výnimočnej kvality

Arctic Paper je známy svojimi značkami papiera, ktoré 
prinášajú vynikajúcu kvalitu tlače a osobitý pocit, pričom 
G-Snow posúva tieto dva fenomény na vyššiu úroveň. Brilantný 
biely odtieň, hladký povrch, skutočná tuhosť a vynikajúce 
výsledky tlače umožňujú, aby sa tvorivá práca stala 
stredobodom pozornosti. Pridajte k tomu výborné vlastnosti, 
spoľahlivosť, bezproblémové spracovanie a širokú škálu 
aplikácií a je ľahké pochopiť, prečo je G-Snow samozrejmou 
voľbou pre tlačových odborníkov.

Neporovnateľná kvalita

Hladký a matný povrch dáva papieru G-Snow 
charakteristickú identitu s jedinečným a prvotriednym 
pocitom. Vysoký volumen a pevnosť zaručujú tuhosť aj 
pri nižšej gramáži.

Neporovnateľné výsledky

G-Snow je bezdrevný papier s ultra bielym povrchom, 
pričom farby, kontrast a detaily sú precízne zvýraznené. 
Plynulý prechod tlačovým strojom, rýchla absorpcia atramentu, 
ako aj vysoká kvalita reprodukcie sú vrodené atribúty papiera 
G-Snow - pomáhajú odborníkom v oblasti tlače zvládnuť 
vysoko objemové náklady efektívnejšie a bez stresu. Papier 
G-Snow prináša neuveriteľnú tlač v nadštandardnej kvalite.

Ideálny pre každý projekt

G-Snow je skutočne univerzálny papier použiteľný 
pre firemnú agendu, vysokokvalitné katalógy, umelecké knihy, 
letáky, špeciálne zásielkové produkty a brožúry. G-Snow môže 
byť kombinovaný s papierom Amber Graphic, nakoľko majú 
rovnaký odtieň bielej.

G-Snow je vyrábaný vo Švédsku a jeho výrobný proces 
nezanecháva uhlíkovú stopu. Arctic Paper rešpektuje prírodu 
a je šetrný k životnému prostrediu.

G-Snow papier bude na českom a slovenskom trhu exkluzívne 
distribuovaný prostredníctvom spoločnosti Antalis a dodávaný 
v hárkoch aj kotúčoch v rôznych gramážach od 115 do 250 g/m². 

G-Snow má certifikát FSC® – značka zodpovedného 
hospodárenia s lesmi (FSC-C007342), www.fsc.org a je PEFCTM 
certifikovaný podľa PEFC/05-33-98. Udávané hodnoty sú 
cieľové parametre a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Najnovšie technické informácie a odporúčania 
ohľadom našich produktov nájdete na arcticpaper.com

Pre ďalšie informácie a dotazy, prosím, kontaktujte:  
Jana Rakúsová, Tel +421911 27 22 90, jana.rakusova@arcticpaper.com

Arctic Paper predstavuje G-snow – nový, 
ultra-biely, vysoko-kvalitný natieraný 
papier vyvinutý pre tlačových expertov, 
ktorých cieľom je ponúknuť výnimočný 
výsledok tlače.

G-Snow

Gramáž (g/m²) 115 130 150 170. 200 250

Volumen 
(hrúbka/gramáž)

0.92 0.96 0.97 1.02 1.02 1.02

Belosť (CIE) 140 140 140 140 140 140


