
Jednou z nich je aj spoločnosť 
Europapier Slovensko, ktorá si plne 
uvedomuje vzájomné prepojenie medzi 
faktormi, ako sú klimatické zmeny, lesy, 
voda a papier. „Suroviny použité pri 
výrobe papiera predstavujú dôležitú 
súčasť v celkovom ekologickom 
charaktere papiera. Z tohto dôvodu 
ponúkame našim zákazníkom 
aj udržateľné alternatívy k tradičným 
materiálom. V novom vzorkovníku 
dizajnových papierov, ktorý sme 
predstavili teraz na jeseň, sú pre ľahšiu 
identifikáciu tieto papiere označené 
symbolom ECO PAPER,“ uvádza 
Zuzana Jakubíková, produktová 
špecialistka pre dizajnové papiere. 
Ustálený sortiment eco-friendly 
papierov spoločnosti Europapier 
Slovensko tvoria:
•  Refit - obsahuje 40 % PCW 

a 15 % vlnených alebo bavlnených 
vlákien, 100 % zelená energia

•  Remake - obsahuje 25 % rezíduí 
z kožiarskeho priemyslu, 
30 % recyklovaných vlákien, 
100 % zelená energia

•  Crush - obsahuje 30 % PCW, 
15 % organických produktov, ako sú 
kukurica, káva, kivi a iné

•  Mohawk Options -  
100 % recyklovaný papier

•  SH Recycling- 100 % recyklovaný 
papier

•  PUR COTON - 100 % bavlnený 
papier

•  Espirit de Nature - papier farbený 
prírodnými pigmentami, vyrobený 
zo 100 % recyklovaných vlákien

•  VIA Mohawk - prírodný papier 
a kartón s razbou, obsahuje 
30 % PCW, 100 % zelená energia

Up-Cycling, čiže využitie odpadových 
materiálov pri výrobe nových 
produktov, zaznamenáva rastúci 
trend aj v papierenskom priemysle. 
Spoločnosť Europapier podporuje 
up-cycling a verí, že proces využitia 
odpadových materiálov je veľmi 
dôležitý a významný pre budúcnosť 
nás všetkých. „Záleží nám na 
environmentálnom vplyve našich 
papierov, čoho dôkazom je aj naša 

PRÍBEH 
O UDRŽATEĽNOSTI

Ekológia 
a udržateľnosť 
sa v tejto dobe 
stávajú súčasťou 
každodenného života. 
Týmto trendom 
žijú aj úspešné 
spoločnosti, ktoré 
prinášajú na trh 
produkty s najmenším 
možným dopadom 
na životné prostredie.
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Výroba trávových vlákien, ktoré sa 
pridávajú do buničiny, sa vyznačuje 
nižšou energetickou náročnosťou 
a nižšou spotrebou vody a chémie. 
Na rozdiel od dreva, tráva neobsahuje 
takmer žiaden lignín, ktorý sa musí 
odstrániť zo suroviny. Čím vyššia je 
rastlina, tým obsahuje viac lignínu. 
Lignín je „prírodné lepidlo“, ktoré 
drží celulózové vlákna spolu. Trávové 
vlákna sú vypestované v Nemecku, 
čo zaručuje krátke prepravné 
vzdialenosti k výrobcom v Európe 
a tým redukciu CO2 emisií.

SH Recycling Grass je povrchovo 
upravený, čo zabezpečuje dobrú 
potlačiteľnosť ofsetom. Nedochádza 
k vypadávaniu vlákien (prášeniu), 
a preto nie je potrebné zvýšené čistenie 
valcov v tlačovom stroji.

Ekologické obaly z tohto materiálu 
sú bezpečné pri styku s potravinami – 
suchými, nemastnými a s potravinami, 
ktoré sa pred spotrebou šúpu 
alebo umývajú. Materiál je vhodný 
pre ofset a sieťotlač, ako aj pre bežné 
dokončovacie spracovanie.

Europapier ponúka skladom 
SH Recycling Grass v plošnej 
hmotnosti 120 a 350 g/m². Kvalita 
papiera 120 g/m² má povrch lícovej 
strany trávový a z rubovej strany má 
kvalitu známeho SH Recycling v hnedej 
farbe. Pre kartón 350 g/m² (laminovaný) 
sú obe strany identické - trávové.

ponuka eco-friendly materiálov, ktorá 
reflektuje na rastúci medzinárodný 
trend pre udržateľné materiály. Naše 
portfólio ponúka zákazníkom stále 
viac možností, ako vytvoriť svoju 
značku ekologicky orientovanú, bez 
straty vysokej kvality a jedinečného 
dizajnu tlačeného projektu,“ dopĺňa 
Zuzana Jakubíková. Radi by sme vám 
predstavili novinky v sortimente eko 
papierov, medzi ktoré patrí trávový 
papier, kávový papier a 100 % 
recyklovaný farebný papier.

SH Recycling Grass – nový 
recyklovaný papier a kartón 
s obsahom trávových vlákien

SH Recycling, vyrobený 
zo 100 % recyklovaných vlákien, 
je v našom portfóliu už mnoho 
rokov a teší sa veľkej obľube 
pri výrobe luxusných obalov. 
SH Recycling Grass dopĺňa 
a obohacuje ponuku o papier 
a kartón, ktorý obsahuje 
30 % trávy sušenej na slnku 
a 70 % recyklovaných papierových 
vlákien. Slnkom vysušená tráva 
pochádza z oblastí, kde pôda leží 
úhorom (nie je nasiate). Surovina rýchlo 
rastie, chráni prírodné zdroje a teda 
životné prostredie.

Výberom SH Recycling Grass 
teraz môžete vytvoriť „zelený“ obal 
a zdôrazniť tak udržateľný koncept vašej 
spoločnosti.

Príbeh o udržateľnosti

VÝBEROM 
SH RECYCLING GRASS 
TERAZ MÔŽETE 
VYTVORIŤ „ZELENÝ“ 
OBAL A ZDÔRAZNIŤ 
TAK UDRŽATEĽNÝ 
KONCEPT VAŠEJ 
SPOLOČNOSTI.
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Coffee Paper – up-cyclingový papier 
s obsahom kávových častíc

Ako už bolo povedané, ekologické 
povedomie a udržateľnosť sú 
dôležitými atribútmi identity 
spoločnosti alebo značky. Coffee Paper 
alebo kávový papier napĺňa tieto 
atribúty už na prvý pohľad. Spracovaný 
kávový odpad a 100 % PCW 
recyklované vlákna spôsobujú 
výnimočný vzor a recyklovaný vzhľad. 
Kombinácia vlastností – unikátny 
vzhľad a výborná potlačiteľnosť 
zabezpečia, že váš projekt na tomto 
papieri rozhodne zaujme a vynikne.

Podobne, ako pri výrobe trávového 
papiera, aj pri výrobe kávového je 
5 % buničiny nahradených kávovými 
zvyškami, čo znamená, že pri výrobe 
sa spotrebuje menšie množstvo 
vody a energie. Papier obsahuje 
kávovú šupku, ktorá sa uvoľňuje 
pri pražení kávy. Pochádza 
z prevádzok v Holandsku 
a Nemecku. Recyklovaný obsah 
spôsobuje, že každý hárok 
papiera je jedinečný, čím naplnil 
cieľ výrobcu vytvoriť exkluzívny 
ekologický papier.

Coffee Paper má unikátny vzhľad, 
jednoznačný recyklovaný charakter 
a výbornú potlačiteľnosť, čo predurčuje 
tento papier pre výnimočné obaly 
a printy.

Kávový papier je bezpečný 
pre nepriamy styk s potravinami, 
ako sú potravinové tašky alebo 
obaly. Predstavte sa svojim klientom, 
ako značka, ktorá ctí hodnoty 
udržateľnosti a rozmýšľa ekologicky 
práve výberom a použitím kávového 
papiera na svoje brožúry, výročné 
správy, mailingy či obaly. Vďaka 
optimálnej potlačiteľnosti ofsetovou 
alebo digitálnou tlačou, môžete 
dosiahnuť vynikajúce výsledky. Papier 
ponúkame skladom v plošných 
hmotnostiach 120 a 250 g/m².

Color STYLE Recycling –  
16 eco-friendly farebných odtieňov

Spoločnosť Europapier rozširuje 
pôvodnú škálu papierov Color STYLE 
o nový rad farebných prírodných 
papierov a kartónov vyrobených 
zo 100 % recyklovaných vlákien – 

Color STYLE Recycling je pôsobivá 
ponuka farebných papierov a kartónov 
v jasných a intenzívnych odtieňoch 
vyrobených zo 100 % recyklovaných 
vlákien, s FSC certifikátom a ocenený 
ekologickou značkou „Blue Angel“. 
Ide o najvyšší štandard pre udržateľnú 
spotrebu a dokladuje, že papier 
bol vyrobený obzvlášť úsporným 
spôsobom pri spotrebe energie 
a vody. Navyše papier je vyrobený 
bez použitia chlóru a kyseliny, a preto 
je zdravotne nezávadný a nezaťažuje 
životné prostredie. Nová kvalita 
papierov vyhovuje norme DIN EN 71-3, 
bezpečnosť pre hračky.

Naša ponuka osviežujúcich Color 
STYLE Recycling farieb umožňuje 
dizajnérom realizovať svoje kreatívne 
projekty na recyklovaný papier. 
Na výber je rozsiahla farebná škála 
od sviežich tónov (Sun, Mandarin, Ruby 
a Apple) cez príjemné tóny (Orchid, 
Azure) po prírodné tóny (Tobacco, 
Sahara) a neutrálne tóny (Shale, 
Obsidian, Diamond alebo Black).

Všetkých 16 farieb je dostupných 
v dvoch plošných hmotnostiach 
120 a 270 g/m² vo formáte 
70 x 100 cm. Päť vybraných farieb je 
dostupných aj v plošnej hmotnosti 
350 g/m² (Diamond, Ruby, Sapphire, 
Obsidian a Brilliant Black).

Okrem širokej škály farebných 
odtieňov, Color STYLE Recycling 
ponúka vynikajúci homogénny povrch 
pre tlač a dokonalé spracovanie. 
Vyznačuje sa výbornou vernosťou 
farebného tónu, čo umožňuje použiť 
papier pri výrobe obalov, luxusných 
obalov, pohľadníc, pozvánok, vizitiek, 
kalendárov, letákov, plagátov a mohli 
by sme pokračovať. Color STYLE 
Recycling je vhodný pre ofset, sieťotlač 
a kníhtlač a zabezpečuje skvelé 
dokončovacie spracovanie.

Chcete svojím projektom zaujať 
hneď pri prvom pohľade, zaujať 
kvalitou pri prvom kontakte 
a vyzdvihnúť orientáciu na životné 
prostredie? Ak áno, sme vám 
k dispozícii na 0850 11 12 31-2 alebo 
office@europapier.sk. 

Color STYLE Recycling. Pôvodná 
farebná škála Color STYLE je 
prirodzene farbený vysoko-kvalitný 
kartón s príjemne hladkým povrchom, 
haptikou a možnosťami konvertovania. 
Je dostupný v 13 rozdielnych odtieňoch 
a dvoch textúrach – ako hladký povrch 
a povrch so štruktúrou kože. Cieľom 
rozšírenia ponuky je poskytnúť aj eko 
priaznivcom a milovníkom farieb nové 
možnosti pri realizácii svojich projektov 
bez straty kvality. Foto zdroj: www.designandpaper.com

COFFEE PAPER MÁ 
UNIKÁTNY VZHĽAD, 
JEDNOZNAČNÝ 
RECYKLOVANÝ 
CHARAKTER 
A VÝBORNÚ 
POTLAČITEĽNOSŤ, 
ČO PREDURČUJE 
TENTO PAPIER 
PRE VÝNIMOČNÉ 
OBALY A PRINTY.
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