
PAPER & PRINT

Materiály pro digitální tisk

Klademe důraz na rozvoj a zachycení 
nejnovějších trendů v polygrafii. 
Těmi jsou nepochybně kombinace 
technologií, tedy tradičního ofsetu 
a digitálního tisku. Zaměřili jsme se tedy 
i na materiály pro archový digitální tisk. 
Základní sortiment máme již skladem 
a připravujeme nabídku speciálních 
materiálů, které ozvláštní a zatraktivní 
výsledný produkt.

Rozšířený sortiment skládačkových 
lepenek

Sortiment skládačkových lepenek se 
vyvíjí neustále. Nově nabízíme Strong 
Board GD2, dvakrát jednostranně 
natíranou recyklovanou lepenku 
vhodnou pro ofsetový tisk. Je ideální 
např. pro zadní strany kalendářů 
s přítiskem nebo různé konstrukce 

Igepa má tři základní divize, 
pilíře, na kterých stojí. Tradiční, 
Paper & Print, nabízí grafické 
papíry do tiskáren. V poslední 
době se sortiment nejvíce rozšířil 
ve skládačkových lepenkách 
a zaměřili jsme se také na stále 
rostoucí segment digitálního tisku. 

Divize Viscom zaznamenala 
několik úspěchů v technologiích 
pro velkoformátový tisk, má spoustu 
novinek v dnes nejžádanějším sorti-
mentu podlahových grafik a laminací 
a v neposlední řadě vyhrála velké 
výběrové řízení na materiály pro po-
lep celé flotily aut jedné z největších 
rozvážkových služeb.

Nejmladší divize kancelářských 
papírů a průmyslových obalů, Office 
& Packaging, rozšířila svůj sortiment 
o širokou škálu zásilkových obalů 
a nejrůznější obalový materiál. 
V rámci skupiny nově spolupracuje 
na inovacích s mezinárodní obalovou 
agenturou.

obalů. Dále skládačkovou lepenku 
s bílou vrchní vrstvou, Multi Print 
GD2, která je vhodná na všechny 
dokončovací práce. Relativní novinkou 
je i GZ skládačková lepenka California 

s vysokou bělostí, která se výborně 
hodí pro luxusní obaly a extrémně 
náročné tiskové a dokončovací techniky. 
Na přelomu roku se chystáme rozšířit 
nabídku o další GC1 a GC2 materiály.

IGEPA ROZŠIŘUJE 
SORTIMENT
Na jaře jsme představovali novou Igepu po akvizici Zing trading. Kam od té doby 
pokročila, jaké má novinky ve svém portfoliu a co chystá do budoucna?
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VISCOM

První instalace Flora v ČR

Koncem září jsme předali 
do provozu první v ČR instalovanou 
velkoformátovou tiskárnu Flora 
XTRA320K Plus. Jedná se 
o vysokorychlostní mild-solventní 
tiskárnu s vysokým rozlišením, která 
vyniká poměrem výkonu a ceny. Skvělé 
výsledky vykazuje na bannerech 
a necoatovaných médiích. Igepa 
má v nabídce vedle rolových 
mild-solventních tiskáren Flora také 
tiskárny s UV inkousty, a to jak rolové, 
deskové, tak i hybridní.

Epson SureColor SC-R5010  
s Resin inkousty

Začátkem listopadu jsme představili 
první velkoformátovou tiskárnu 
Epson s Resin inkousty na bázi vody 
a organické pryskyřice. Zájemci měli 
možnost na showroomu vyzkoušet 
všechny typy velkoformátových 
tiskáren Epson SureColor a porovnat 
výsledky tisku. 64-palcová tiskárna 
SureColor SC-R5010 nabízí 
přesné a rychleschnoucí výtisky 
s konzistentními barvami pro tisk 
na širokou paletu médií. Efektivní proces 
sušení a vytvrzování umožňuje laminaci 
a dodání ve stejný den, takže uživatelé 
mohou zkrátit čas vyřízení objednávky.

Aplikační workshopy 3M Scotchgard 
Paint Protection Film

Na začátku října uspořádala Igepa 
a 3M workshopy zaměřené na aplikaci 
polyuretanového Paint Protection 
Filmu, který chrání zranitelné lakované 
oblasti vozidla před poškrábáním, 
povětrnostními vlivy a skvrnami. 

Divize Viscom dále rozšířila 
nabídku po atraktivních materiálech 
pro podlahovou grafiku. V nabídce 
nechybí ani antibakteriální laminace.

OFFICE & PACKAGING

Zasílání zboží bezpečně, spolehlivě 
a s malým úsilím. 

To je náš příslib v divizi „Packaging“. 
Nabízíme řešení zejména v segmentu 
průmyslové výroby a logistiky 
s důrazem na bezproblémovou 
přepravu a skladování zboží.

Poskytujeme širokou škálu 
ekologických obalů z vlnitých lepenek, 
výplňové, uzavírací a fixační materiály, 
balicí papíry, materiály pro transportní 
balení jako např. průtažné fólie, 
ochranné hrany a vázací pásky, ale také 
profesionální logistiku a nepřetržitě 
kompetentní odborné poradenství. 

K dispozici je i velmi rozsáhlý 
sortiment zasilatelských a poštovních 
obalů pro internetové obchody 
„progress packaging®“.

V rámci inovací v oblasti obalů 
začala skupina IGEPA spolupracovat 

s mezinárodně působící obalovou 
agenturou Pacproject z Hamburku. 
Součástí spolupráce je vzájemný 
přenos znalostí v oblasti vývoje 
obalů a optimalizace procesů. Cílem 
je nabídnout rychlejší a efektivnější 
reakce na nové trendy a schopnost 
realizovat regionální a nadnárodní 
projekty společně.

OFFICE ve znamení udržitelnosti

Pozornost části divize 
kancelářských papírů, „Office“, se 
upíná na udržitelnost a klimatickou 
neutralitu. Rostoucí trend poptávky 
po skutečné udržitelnosti vidíme 
i u svých zákazníků. Nabízíme proto 
klimaticky neutrální kancelářské papíry 
a kancelářské potřeby a pracujeme 
na postupném rozšiřování této řady.

Nový papierenský stroj v ružomberskom závode

Představení 
tiskárny EPSON 
SureColor SC-R5010

Jana Albrechtová
Marketing Manager, Igepa
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