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02_19_Mondi posilňuje svoju pozíciu na trhu kníhtlače

optimalizovaný 
na hybridnú 
tlač - ofsetovú aj 
digitálnu.

NEUJET® 
silk book 
white – 
hodvábny 
papier pre 
najnáročnejšie 
tlačové úlohy 

NEUJET® silk book white je najnovším produktom 
v rade papierov spoločnosti Mondi určených 
na vysokorýchlostnú tlač a je špeciálne optimalizovaný 
na tlač kníh. Vďaka vynikajúcej fixácii atramentu 
na jeho povrchu poskytuje tento papier výsledky 
so širokým gamutom farieb. Papier rýchlo schne, 
čo je ideálne pri vysokoproduktívnych tlačových 
systémoch. Oku čitateľa ulahodí hladký a hodvábny 
povrch papiera NEUJET® silk book white. Má vysoko 
kalandrovaný povrch, upravený na aplikáciu „dye“ 
atramentov a pigmentových atramentov.

Mondi na veľtrhu Hunkeler 
Innovation Days

Mondi je veteránom medzi vystavovateľmi na veľtrhu 
Hunkeler Innovation Days. V tomto roku sme sa 
zúčastnili už piateho ročníka veľtrhu. Spoločnosť 
upriamila pozornosť na nové prírastky zamerané 

na trh vydávania kníh: Pergraphica® Ivory Rough 1.5 a NEUJET® 
silk book white. Počas podujatia, ktoré sa koná dvakrát ročne 
v Luzerne (Švajčiarsko), sa medzinárodný tím zamestnancov 
Mondi stretol s existujúcimi obchodnými partnermi a využil 
čas na spoznanie budúcich zákazníkov. Wolfgang Kropiunik, 
riaditeľ pre sekciu vysokorýchlostnej atramentovej tlače, 
si pochvaľoval kvalitu publika. „Túto show vnímame ako 
najlepší proces získavania kontaktov pre naše podnikanie, keďže 
sa tu stretávame so zákazníkmi, ktorí sa už pretransformovali 
na digitálne atramentové tlačiarne. Miesto konania veľtrhu je 
pomerne malé, takže návštevníci majú možnosť využiť svoj čas 
na hlbšie a zmysluplné diskusie.“

Koncom februára spoločnosť predstavila oba produkty na veľtrhu  
Hunkeler Innovation Days v Luzerne

Mondi posilňuje svoju 
pozíciu na trhu kníhtlače 
s papiermi PERGRAPHICA® Ivory 
Rough 1.5 a NEUJET® silk book white

Spoločnosť Mondi nedávno uviedla na trh dve nové prémiové 
značky: Pergraphica® Ivory Rough 1,5 a NEUJET® silk book 
white. Koncom februára ich spoločnosť predstavila na veľtrhu 
Hunkeler Innovation Days v Luzerne. Tieto produkty dopĺňajú 
jej portfólio papierov pre profesionálnu tlač o prémiové riešenia 
pre ofsetové a vysokorýchlostné atramentové tlačiarne.

PERGRAPHICA® Ivory Rough 1.5 – papier 
pre perfekcionistov

Vďaka výnimočnému volumenu a opacite je papier 
Pergraphica® Ivory Rough 1.5 dokonalým papierom 
na prémiové aplikácie tlače kníh, ktoré obsahujú veľa textu. 
Ivory odtieň papiera s teplým a prirodzeným dojmom 
prispieva k pohodlnému čítaniu a jeho drsná textúra povrchu 
vytvára čistý vzhľad. Papier je k dispozícii v jednom odtieni, 
v jednom volumene (1.5) a troch plošných hmotnostiach 
(70, 80, 90 g/m²) vo veľkých formátoch a v kotúčoch 
s certifikáciou FSC®. Papier Pergraphica® Ivory Rough je 


