
Či už patríte do prvej alebo 
druhej skupiny, ste jedinečnou 
spoločnosťou, ktorá sa snaží vyniknúť 
v konkurenčnom prostredí. A práve 
správne zvolený papier, ktorý použijete 
na svoju obchodnú korešpondenciu 
alebo projekty, ktoré realizujete, môže 
hovoriť za vás. Vyberte si zo širokého 
sortimentu výnimočných dizajnových 
papierov od spoločnosti Europapier 
práve ten, s ktorým dosiahnete 
požadovaný efekt. Aby sme vám to 
uľahčili, vybrali sme pár špeciálnych 
noviniek, s ktorými zažiarite.

Pergraphica® Infinite Black – 
nekonečné možnosti čiernej

Obľúbený rad prémiových papierov 
Pergraphica® od výrobcu Mondi 
už určite mnohí poznáte. Pôvodne 
pozostával z troch odtieňov bielej 
farby s hladkým a drsným povrchom. 
Aktuálne sme rozšírili portfólio 
o Pergraphica® Ivory Rough 1.5, 
volumenózny papier ideálny pre knižnú 
produkciu a Pergraphica® Infinite 
Black, prírodný čierny papier navrhnutý 
na výrobu luxusných obalov.

„Pergraphica® Infinite Black je 
hodvábny, obláčkovitý čierny papier 
ponúkajúci nespočetne veľa možností, 
ako popustiť uzdu kreativite v produkcii 
i v spracovaní,“ opisuje papier Zuzana 
Jakubíková, produktová špecialistka 
pre dizajnové papiere. Medzi základné 
vlastnosti tohto výnimočného papiera 
patrí vysoká elasticita vlákna, zníženie 
lámavosti na ohyboch, výborné 
povrchové vlastnosti a minimálna 
migrácia pigmentov na biele povrchy 
či zabalený produkt. 

Papier Pergraphica® Infinite Black 
má certifikát pre styk s potravinami, 
neobsahuje uhlíkové pigmenty / 
farbivá a teda nedochádza k oxidácii 
metalických fólií. Tieto ideálne 
vlastnosti spolu s jeho krásnou 
prirodzenou čiernou farbou ho 
predurčujú na rôzne možnosti aplikácií, 
ako napr. výroba obalov, knižných 
obalov a predsádok, pozvánok, 
vizitiek a mnoho ďalších. Vďaka 
svojej pevnosti v ohybe je ideálny 
aj na výrobu kvalitných papierových 
tašiek. Pergraphica® Infinite Black 
je exkluzívne dostupný v spoločnosti 
Europapier v škále plošných hmotností 
od 120 do 350 g/m2. Ponúka široké 
možnosti tlače a spracovania ako 
je ofset (konvenčný, UV), digitálna 
laserová i atramentová tlač, sieťotlač, 
razba horúcou fóliou, laminovanie, 
lakovanie, razba, 3D razba, gravírovanie 
a rezanie laserom, skladanie. 
K dispozícii sú aj certifikáty FSC®, 
ISEGA a EU Ecolabel.

Nový odtieň radu Arctic Volume: 
Arctic Volume Ice

Ďalšou novinkou je rozšírenie radu 
papierov Arctic Volume od výrobcu 
Arctic Paper. „Arctic Volume 
predstavuje u zákazníkov veľmi 
vyhľadávanú sériu bielych papierov 
výnimočnej kvality s charakteristickým 
vysokým volumenom a prirodzeným 
vzhľadom. Papiere garantujú 
pozoruhodné tlačové vlastnosti 
a dokonalú reprodukciu obrazu, 
čím si získali priazeň u dizajnérov, 
ale aj tlačiarov nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí,“ uvádza Zuzana 
Jakubíková. Tento rad natieraných 
papierov ponúka matné, ale 

NECHAJTE ZA SEBA 
PREHOVORIŤ PAPIER
Vyzdvihnite svoju jedinečnosť 
na dizajnovom papieri

Patríte 
k spoločnostiam, 
ktoré majú radi 
inovácie, sledujú 
trendy a snažia 
sa na trh prinášať 
nové produkty? 
Alebo ste naopak 
tradičná spoločnosť 
ponúkajúca svoj stály 
sortiment produktov, 
ktoré sú symbolom 
kvality? 
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Nechajte za seba prehovoriť papier

aj polomatné kvality papierov v štyroch 
odtieňoch bielej, a tým sa stáva veľmi 
praktickým. 

Nový ľadovo biely odtieň Arctic 
Volume Ice bol vyvinutý pre potreby 
dizajnérov, vydavateľov a tých, ktorí 
chcú dosiahnuť vernú reprodukciu 
obrazu. „Čistý a jasný odtieň papiera 
spôsobuje, že každý dizajn vystupuje 
z papiera a zaujme svojimi hlbokými 
tónmi, jasnými farbami a dokonalou 
ostrosťou. Toto sú výsledky, ktoré 
sú túžbou každého kreatívca 
pri reprodukcii vizuálu,“ dodáva Zuzana 
Jakubíková.

Arctic Volume Ice, ako aj celý rad 
Arctic Volume (Arctic Volume Ivory, 
White a High White), je exkluzívne 
dostupný v spoločnosti Europapier 
v plošných hmotnostiach od 115 
do 250 g/m2. Papier je multifunkčný 
pre offset, flexotlač a rôzne metódy 
digitálnej tlače vrátane HP Indigo. 
Samozrejmosťou sú aj certifikáty FSC® 
a PEFC™, čo zvyšuje ich kredit.

REFIT: papier, fashion a cirkulárna 
ekonomika

Spoločnosť Europapier rozšírila 
ponuku upcycling papierov, ako sú 
Remake a Crush o ďalší výnimočný 
papier značky REFIT, ktorý je 
výsledkom výskumu pre inovácie 
a silné environmentálne povedomie 
výrobcu Favini. REFIT je ekologický 
upcycling papier, dokonale zapadajúci 
do trendu súčasného trhu, ktorý 
venuje stále viac pozornosti 
udržateľnosti, eco-friendly riešeniam 
a recyklovateľným materiálom.

Nový REFIT papier je vyrobený 
z vlnených a bavlnených textilných 
vlákien, ktoré čiastočne nahrádzajú 
buničinové vlákna. Je skutočným 
dôkazom priemyselnej symbiózy, ktorá 
povyšuje vedľajšie produkty priemyslu 
a podporuje tak boj proti odpadu 
v rámci etického dodávateľského 
reťazca. Odpad z výrobného procesu 
česania, pradenia a tkania určeného 
na skládku, bol použitý pri výrobe 
nového REFIT materiálu s vysokou 
úrovňou estetiky a pridanou hodnotou 
pre tlač a prémiový packaging. 
Kreatívnym využitím odpadových 
materiálov vo výrobe papiera, vznikol 
REFIT – 100 % recyklovateľný 
a biodegradovateľný papier.

Reziduá vlny a bavlny sú 
na povrchu viditeľné a dávajú papieru 
charakteristický vzhľad. Na dotyk, 
vlna obsiahnutá v papieri REFIT Wool 
prebúdza hmatové senzory svojou 
typickou drsnosťou, zatiaľ čo bavlna 
dodáva papieru REFIT Cotton jemnosť 
a hebkosť.

Nový REFIT papier obsahuje viac ako 
15 % textilných vlákien z vedľajších 
produktov, 40 % recyklovanej 
celulózy s FSC® certifikátom a 45 % 
primárnych celulózových vlákien, tiež 
s FSC® certifikátom.

Rad papierov REFIT ponúkame 
v plošných hmotnostiach od 120 
do 360 g/m2 a nasledovných 
prevedeniach:

•  REFIT Wool ideálny pre razbu 
fóliou, sieťotlač a razbu – farba 
tmavomodrá a čierna

•  REFIT Cotton vhodný pre väčšinu 
tlačových techník - bielosivý, sivý 
a perlovohnedý.

REFIT ponúka rozsiahle možnosti 
pre packaging a tlač. K dispozícii sú 
aj prislúchajúce obálky.

Tyvek® – jedinečný a všestranný

Novinku ponúkame aj v rade 
syntetických papierov Tyvek®, ktorý 
prináša pevnosť, trvanlivosť a skvelý 
vzhľad všetkému, čo tlačíte, a to 
pri minimálnej hmotnosti. Tyvek® je 
vyrobený z čistých polyetylénových 
vlákien a kombinuje vlastnosti papiera, 
fólie a textílie. Vzhľadom k svojim 
jedinečným fyzikálnym vlastnostiam 
(je vodeodolný, ultraľahký, odolný 
voči roztrhnutiu, jemný a hodvábny 
na dotyk, je možné ho krčiť, skladať i 
zošívať) je univerzálny, recyklovateľný, 
potlačiteľný a tým je ideálny pre široký 
sortiment grafických aplikácií, vrátane 
bannerov, štítkov a nálepiek, máp, 
vlajok a mnoho ďalších možností.

Novinku predstavuje Tyvek® 
DigiGo™ 75, ktorý má vylepšené 
povrchové vlastnosti, čím zvyšuje 
kvalitu tlače, t. j. tlačené farby sú 
sýtejšie, jasnejšie a trvácnejšie ako 
na tradičných Tyvek® materiáloch. 
Zvýšená adhézia farby umožňuje 
okamžité ďalšie spracovanie bez 
nutnosti laminovať povrch. Tyvek® 
DigiGo™ 75 je certifikovaný na HP 
Indigo a dodáva sa v plošnej hmotnosti 
75 g/m² a formáte B2 (75 x 53 cm). 

V ponuke spoločnosti Europapier 
nájdete bohaté spektrum krásnych 
a jedinečných dizajnových papierov, 
z ktorého vám naši špecialisti radi 
pomôžu vybrať ten správny. 

Pre viac informácií kontaktujte náš 
Zákaznícky servis na 0850 11 12 31-2 
alebo office@europapier.sk.

Nový biely 
prírastok v rade 
Arctic Volume, 
umožňuje 
dokonalé 
zobrazenie farby 
a kontrastu, čím 
prebúdza k životu 
každú víziu 
dizajnéra.

REFIT spĺňa 
väčšinu 
požiadaviek 
na recyklovateľné 
obaly s vysokou 
kvalitou 
a výnimočným 
dizajnom.
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