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společnost europapIer - boheMIa, spol. s r. o.
Začala působit v České republice v roce 1993 jako dceřinná společnost rakouského velkoobchodu s papírem. 
V současné době je náš podíl na trhu cca 20 % a jsme součástí silné velkoobchodní skupiny, která má své zastoupení 
ve třinácti zemích střední a východní Evropy.

Produktovou nabídku naší společnosti dělíme dle následujícícho použití - Printing a Packaging a Design. Další 
částí naší nabídky jsou materiály divizí Office a Hygiena. PGI nabízí našim zákazníkům grafické papíry např. křídové, 
ofsetové a voluminézní papíry a dále obalové materiály pro výrobu tiskovin či průmyslových obalů, např. kartony 
a lepenky. sem také patří kreativní papíry a obálky, které zpříjemní váš každodenní pobyt v kanceláři, podtrhnou 
hodnotu vašeho sdělení a rozzáří úsměvy u vašich kreativních klientů. Divize office, jak již název napovídá, zastřešuje 
tisk a kopírování, obálky, etikety a vše pro běžné kancelářské použití. oddělení hygieny Vám nabízí kompletní řešení 
hygieny pro Vaši kancelář či celou společnost (od vůní přes papírové ručníky až po čistící prostředy) šité na míru přímo 
pro Vás.

Vítáme vás, račte vstoupit...

Váš Office tým



bílé papíry

kopírovací papíry v rolích

barevné papíry

speciální materiály

Materiály pro prezentaci

etikety

pokladní kotoučky

kancelářské papíry: papíry  
pro každodenní příležitosti a použití
Čtení, psaní, kopírování, počítání, kreslení, tisk, ilustrace: již několik století nás 
papír každodenně doprovází, dává formu našim nápadům, dnes více než kdy 
jindy. stále se nad něčím zamýšlíte a EUROPaPIER Vám nabízí ty správné papíry 
pro Vás a Vaše nápady. Nezáleží na tom, zda potřebujete papír silný nebo 
jemný, strukturovaný či hladký, barevný či vysoce bílý, matný nebo lesklý... 
Dodáme Vám ten, který si vyberete. spolehlivě, rychle, cenově dostupně.

Vysvětlivky:

Černobílý  
laserový tisk

Černobílé  
kopírování

oboustranný  
černobílý tisk

Černobílý  
inkoustový tisk

barevný 
inkoustový tisk

barevný 
laserový tisk

barevné 
kopírování

oboustranný  
barevný tisk

clever box: Rychlé řešení 
s minimálním rozbalováním.

CleverBox

blue angel: Ocenění, které dostávají 
produkty, které jsou vyrobeny 
100 % z recyklovaného papíru.

nordisches umweltzeichen: Ocenění,  
které dostávají produkty splňující ekologické 
požadavky.

eu blume: Ekoznačka EU.

elementary chlorine free

performance champion 
99.99% bezproblémový průchod 
tiskovým strojem

Fsc® certifikace: Certifikát, že výrobek 
pochází z lesů, které jsou  
obhospodařovávány udržitelným způsobem.

peFc certifikace: Certifikát, že výrobek 
pochází z lesů, které byly certifikovány 
v souladu s certifikačními podmínkami, 
požadovanými dle PEFC nebo splňují 
kritéria obnovitelného řetězce.

Iso 9706: Papíry jsou vhodné pro archivaci.

green range: Certifikát společnosti Mondi, 
který zaručuje, že kupujete papír, který je 
certifikovaný FSC® nebo PEFC™, nebo je 
vyroben ze 100% recyklovaných vláken, nebo 
buničiny bělené zcela bez použití chloru (TCF). 



technologie trIotec®  

(tzv. “sendvičová metoda“) je ekologický způsob výroby papíru vysoké 
kvality. při výrobě jsou na sebe nanášeny tři vrstvy, které se v konečné fázi 
spojí v jeden arch papíru. Díky tomu má arch vysokou stabilitu a skvělou 
průchodnost při vysokorychlostním tisku. nízká prašnost také zaručuje nižší 
opotřebení stroje.

trIotec®

patentovaná technologie  
společnosti Mondi

představujeme vám jedny 
z našich nejprodávanějších 
a celkově nejkvalitnějších 
papírů na českém trhu. 
triotecové papíry 
vynikají svojí excelentní 
kvalitou, jsou vhodné 
do těch nejnáročnějších 
kancelářských strojů. 
ušetříte výdaje za servis 
a minimalizujete záseky 
papíru ve svých strojích.

proč právě trIotec®? 
1) výborná kvalita, vysoký   
stupeň bělosti, skvělý volumen 
2) úspora servisních nákladů,   
excelentní tiskové   
vlastnosti, ideální pro duplex, 
vhodný do vysokorychlostních 
kopírovacích strojů 
3) ekologicky šetrný papír

Výhody TRIOTEC® papíru:

•	 skvělá průchodnost strojem pro bezproblémový tisk
•	 Minimalizovaná prašnost a tím nižší opotřebení stroje
•	 Výborná opacity umožňující oboustranný tisk

100 % eleMentary
chlorIne Free

náš
tIp

www.mondigroup.com/IQ

IN TOUCH EVERY DAY

IQ - FILM

IQ PREMIUM je výjimečný papír, který vás odprezentuje tak, že zanecháte trvalý 
dojem. Umožňuje tisk bohatých a poutavých kontrastů. Tento prémiový papír  
má všechny předpoklady pro tisk ostrých textů i úchvatné grafiky, a to díky své 
vysoké bělosti a dokonalé opacitě, která ho předurčuje k oboustrannému tisku.  
IQ PREMIUM inspiruje svou vysokou výkonností díky Technologii ColorLok®,  
která dává papíru živější barvy, sytější odstíny černé a rychlejší schnutí.



www.mondigroup.com/IQ

IN TOUCH EVERY DAY

IQ - FILM

IQ PREMIUM je výjimečný papír, který vás odprezentuje tak, že zanecháte trvalý 
dojem. Umožňuje tisk bohatých a poutavých kontrastů. Tento prémiový papír  
má všechny předpoklady pro tisk ostrých textů i úchvatné grafiky, a to díky své 
vysoké bělosti a dokonalé opacitě, která ho předurčuje k oboustrannému tisku.  
IQ PREMIUM inspiruje svou vysokou výkonností díky Technologii ColorLok®,  
která dává papíru živější barvy, sytější odstíny černé a rychlejší schnutí.
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IQ econoMy+
the efficient paper

novInka - unIverZální papír s vyšší bĚlostí

› Univerzální kvalita papíru  
za rozumnou cenu

› Možnost širokého použití  
ve vašich tiskových zařízeních

› Nová vylepšená kvalita

› Vyšší bělost

› 161 whiteness

IQ ECONOMY+ je papír vyšší kvality určený pro 
použití v černo-bílých a barevných laserových 
tiskárnách a kopírovacích strojích s možností 
použití v INKJETOVÝCh TIsKÁRNÁCh.
Použití: universální tisk v multifunkčních zařízeních.
Papír IQ ECONOMY+ kombinuje to nejlepší z obou 
původních kvalit IQ ECONOMY a IQ aLLROUND

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krabici 
A4, 80 g IQECOPLUSP480 500 2 500
A3, 80 g IQECOPLUSP380 500 2 500

kancelářské PaPíRY

novInka v sortIMentu
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kancelářské PaPíRY

IQ preMIuM
the high performance paper

Papír nejvyšší kvality (extra bílý) vyrobený
technologií TRIOTEC®. Všechny tři vrstvy jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitní celulózy bělené 
metodou ECF (Elementary Chlorine Free), tj. bez 
využití elementárního chloru. Ideální pro
laserový a inkoustový tisk, i pro oboustranné
kopírování ve vysokorychlostních kopírovacích
strojích. Nově se řada IQ premium rozšiřuje o další
gramáže a formáty. Nahrazuje tak část sortimentu
IQ selection smooth.
Použití: velké objemy tisku dokumentů
s požadavkem na vysokou kvalitu a stálost tisku.

CleverBox

100 % eleMentary
chlorIne Free

speciální hlazený papír nejvyšší kvality s vysokou 
bělostí a opacitou, vhodný pro náročné požadavky 
barevného kopírování a tisku v laserových 
a inkoustových tiskárnách. 
Použití: Prestižní a reprezentativní dokumenty, 
smlouvy, barevné tiskoviny, letáky a informace. 
nyní novĚ Za lepší cenu!

IQ sMooth
the prestige paper

*

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krabici 
A4, 80 g IQSEL480 500 2 500
A3, 80 g IQSEL380 500 2 500

Nabízíme i ve formátu SRA3 a vyšších gramážích 90–300g/m2.

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krab.
A5, 80 g IQPREM580/TRIO 500 5 000
A4, 80 g IQPREM480/TRIO 500 2 500
A3, 80 g IQPREM380/TRIO 500 2 500
A4, 80 g, Clever Box IQPREM480/2500TRIO – 2 500
A4, 80 g, 2xděrovaný * IQPREM480/GEL/TRIO 500 2 500

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krab.
A4, 90 g IQPREM490 500 2 000
A3, 90 g IQPREM390 500 2 000
A4, 100 g IQPREM410 500 2 000

A3, 100 g  IQPREM310 500 2 000
A4, 120 g IQPREM412 250 1 250
A3, 120 g IQPREM312 250 1 250
A4, 160 g IQPREM416 250 1 250
A3, 160 g IQPREM316 250 1 250
A4, 200 g IQPREM420 250 1 000
A4, 250 g IQPREM425 150    750

rozšířená nabídka – na objednávku

vyZkoušejte – 2500 archů  
v krabIcI clever boX!



kopírování laserový 
tisk

inkoustový 
tisk

barevný
tisk

JET    

UNIVERSAL    

OFFICE   

173

164

149

CIE
bělost






Máte možnost volby…

OFFICE – kancelářský papír s příjemným poměrem kvalita/cena – bílý
UNIVERSAL – multifunkční papír – vysoce bílý
JET – vysoce kvalitní kancelářský papír – extra bílý

vaše tiskárna a kopírka 
si tento papír zamiluje

– maximální ochrana Vašeho stroje
– minimální využití technických služeb (opravy stroje)
– žádné záseky v tiskárně
– dokonalý tisk
– zaručená spokojenost

Big Bubbles – no Troubles

osvědčená 
kvalita v milém 
designu!

Představujeme Vám úspěšnou řadu 
papírů pro multifunkční použítí:
OFFICE, UNIVERSAL, JET.

Papír vhodný pro veškeré každodenní 
použití v moderní kanceláři Vám 
garantuje nejvyšší standard se skvělým 
poměrem kvalita/cena.

nové přebaly jdou ruku v ruce 
s vysokou kvalitou papíru  
a přináší další výhody:

– „Bubliny” zaujmou Vaši pozornost  
a zvýší zájem zákazníků.

– Moderní design symbolizuje 
vynikající a precizní tiskový výsledek.

–  Atraktivní, svěží a zářivé barvy zvýší 
Vaši pozornost. Tři silní partneři 
s perspektivou OFFICE, UNIVERSAL 
a JET Vás přesvědčí svou kvalitou 
a novým moderním designem. 
Pod titulem Smart Line dostáváte tři 
kvality papíru s různými výhodami.

náš
tIp
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kancelářské PaPíRY

oFFIce
střední kvalita

Ekonomický kancelářský papír pro černobílé 
kopírování a laserový tisk. Papír s velmi dobrým 
poměrem kvalita/cena. Vhodný do černobílých 
inkoustových tiskáren.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g OFF480/N 500 2 500
A3, 80 g OFF380/N 500 2 500

unIversal
Vysoká kvalita

Multifunkční papír s vysokou bělostí, zajišťující 
nejvyšší ochranu kopírovacích a tiskových strojů. 
Papír je vhodný pro kopírování, stejně jako pro 
laserový a inkoustový tisk. Vhodný také pro 
oboustranný tisk. 

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g UN480/N 500 2 500
A3, 80 g UN380/N 500 2 500

jet
Prestižní papír

speciální hlazený papír nejvyšší kvality s vysokou 
bělostí a opacitou, vhodný pro náročné požadavky 
barevného kopírování a tisku v laserových 
a inkoustových tiskárnách. 
Použití: Prestižní a reprezentativní dokumenty, 
smlouvy, barevné tiskoviny, letáky a informace. 

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g JET480 500 2 500
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canon yellow label prInt
standardní kvalita

Kancelářský papír pro všechna standardní použití, 
vhodný pro černobílé kopírování, laserový tisk, 
inkoustové tiskárny a faxy.

canon black label eXtra
Všestranný papír

Kancelářský papír pro náročnější použití, vysoká 
stabilita umožňuje velmi dobrý průchod 
vysokorychlostními kopírovacími stroji, 
papír je vhodný pro oboustranné kopírování 
a monochromatický laserový i inkoustový tisk.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g CAN480SL 500 2 500
A3, 80 g CAN380SL 500 2 500

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g CAN480PL 500 2 500
A3, 80 g CAN380PL 500 2 500

canon reD label proFessIonal
Prestižní papír

Kancelářský papír pro nejvyšší nároky, vysoká 
bělost a příznivá stabilita dodá Vašim tiskům 
reprezentativní vzhled. Papír je vhodný pro 
nejnáročnější kopírovací stroje, černobílé i barevné 
tiskárny. Ideální pro prezentace, zprávy a letáky.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g CAN480EXTRA 500 2 500
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kancelářské PaPíRY

XeroX perForMer 
standardní kvalita

Základní kvalita papírů Xerox pro běžné kopírování 
a tisk. Vhodný pro interní dokumenty  
i velkoobjemové aplikace.  
Poskytuje spolehlivý výkon za výhodnou cenu. 
Papír je vyrobený v EU a splňuje kvalitativní  
a ekologické standardy Xerox pro papíry této 
kategorie.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g XEROXPE480 500 2 500
A3, 80 g XEROXPE380 500 2 500

Kvalitní papír ideální pro černobílý laserový  
a inkoustový tisk a kopírování. Poskytuje velmi 
dobrou a stálou tiskovou kvalitu jak při běžných 
kancelářských tiscích, tak při velkoobjemové 
produkci. Papír je vyrobený v EU a splňuje vysoké 
kvalitativní a ekologické standardy Xerox pro papíry 
této kategorie.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g XEROXB480 500 2 500
A3, 80 g XEROXB380 500 2 500

XeroX busIness 
střední kvalita

Vynikající papír s vysokou bělostí pro všestranné 
použití v kanceláři či produkční velkoobjemové 
tiskárně. Vašim dokumentům dodá profesionální 
vzhled. Papír je vyrobený v EU a splňuje vysoké 
kvalitativní a ekologické standardy Xerox  
pro papíry této kategorie.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g XEROXP480 500 2 500
A3, 80 g XEROXP380 500 2 500

XeroX preMIer 
premiová kvalita



Technologie ColorLok™ zaručí 
tmavší vzhled černé barvy. 

Rychlejší schnutí barev je jen začátek. 
Výtisky tištěné za použití barev HP na 
papírech HP s technologií ColorLok™, 
zvýrazní barvu černých odstínů a zaručí 
tak plnost textu a hlubší odstíny šedi. Do 
papíru jsou přidávány speciální přísady, 
které chrání černé barvy proti hlubokému 
průniku do papíru. Toto je našimi 
odborníky nazýváno jako „vylepšení 
optické hustoty“. Vaši zákazníci tak mohou 
hovořit o výraznějších textech a obrázcích.

Vyzkoušejte
HP Everyday Papers
s technologií ColorLokTM.

Odhalte opravdovou sílu své HP tiskárny.
Představujeme Vám papíry HP Everyday Papers s technologií příštích generací 
ColorLok™. Výtisky schnou rychleji, tzn. že s nimi můžete manipulovat daleko 
dříve a bez zbytečných obav. Černá barva je mnohem výraznější a zaručí Vám 
lepší kontrast a ostřejší text. Barvy jsou jednotné a ostré. Tisky vypadají daleko 
lépe než dříve. Jednoduché použití HP barev a naše inovované papíry s logem 
ColorLok™ pro Vás spojují veškeré výhody technologie ColorLok™.

Běžný papír Papír HP s ColorLokTM

Rychlé schnutí znamená menší mazání barev.

Již několik let slýcháme od zákazníků o nepříjemnostech 
spojených se špatným zasycháním a následným mazáním 
barev u inkoustových tiskáren. Proto jsme oslovili naše 
techniky, aby se s tímto problémem vypořádali. Máme 
výsledek. Technologie ColorLokTM, která urychluje schnutí 
a tím minimalizuje mazání barev.

Vytvořeno pro jednotné a brilantní barvy.
Technologie ColorLokTM udržuje černé barvy blízko 
povrchu a brání hluboké absorpci barev. Tím se zajistí 
jednotný vzhled, ostrost a sytost barev.

Běžný papír

Papír HP s technologií ColorLokTM

NÁŠ
TIP

Technologie ColorLok™ zaručí 
tmavší vzhled černé barvy. 
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Rychlé schnutí znamená menší mazání barev.

Již několik let slýcháme od zákazníků o nepříjemnostech 
spojených se špatným zasycháním a následným mazáním 
barev u inkoustových tiskáren. Proto jsme oslovili naše 
techniky, aby se s tímto problémem vypořádali. Máme 
výsledek. Technologie ColorLokTM, která urychluje schnutí 
a tím minimalizuje mazání barev.

Vytvořeno pro jednotné a brilantní barvy.
Technologie ColorLokTM udržuje černé barvy blízko 
povrchu a brání hluboké absorpci barev. Tím se zajistí 
jednotný vzhled, ostrost a sytost barev.

Běžný papír

Papír HP s technologií ColorLokTM

NÁŠ
TIP

HP Premium 

Když barvy komunikují 

 

Když vlastnosti vzbuzují zájem

Engineered for

Available in 

9080

A4 A4

V psychologii barev, oranžová znamená optimismus,
čerstvost a jasná prohlášení. Integrujte více oranžové
do své každodenní náplně - a pozitivní emoce už 
přijdou samy.

Novinka nahrazuje:
PRINTING      ALL IN ONE      BRIGHT WHITE      LASER JET

HP Premium je bělejší a světlejší než běžné
kancelářské papíry.



Technologie ColorLok™ zaručí 
tmavší vzhled černé barvy. 

Rychlejší schnutí barev je jen začátek. 
Výtisky tištěné za použití barev HP na 
papírech HP s technologií ColorLok™, 
zvýrazní barvu černých odstínů a zaručí 
tak plnost textu a hlubší odstíny šedi. Do 
papíru jsou přidávány speciální přísady, 
které chrání černé barvy proti hlubokému 
průniku do papíru. Toto je našimi 
odborníky nazýváno jako „vylepšení 
optické hustoty“. Vaši zákazníci tak mohou 
hovořit o výraznějších textech a obrázcích.

Vyzkoušejte
HP Everyday Papers
s technologií ColorLokTM.

Odhalte opravdovou sílu své HP tiskárny.
Představujeme Vám papíry HP Everyday Papers s technologií příštích generací 
ColorLok™. Výtisky schnou rychleji, tzn. že s nimi můžete manipulovat daleko 
dříve a bez zbytečných obav. Černá barva je mnohem výraznější a zaručí Vám 
lepší kontrast a ostřejší text. Barvy jsou jednotné a ostré. Tisky vypadají daleko 
lépe než dříve. Jednoduché použití HP barev a naše inovované papíry s logem 
ColorLok™ pro Vás spojují veškeré výhody technologie ColorLok™.
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NÁŠ
TIP
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Technologie ColorLok™ zaručí 
tmavší vzhled černé barvy. 
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Běžný papír Papír HP s ColorLokTM

Rychlé schnutí znamená menší mazání barev.

Již několik let slýcháme od zákazníků o nepříjemnostech 
spojených se špatným zasycháním a následným mazáním 
barev u inkoustových tiskáren. Proto jsme oslovili naše 
techniky, aby se s tímto problémem vypořádali. Máme 
výsledek. Technologie ColorLokTM, která urychluje schnutí 
a tím minimalizuje mazání barev.

Vytvořeno pro jednotné a brilantní barvy.
Technologie ColorLokTM udržuje černé barvy blízko 
povrchu a brání hluboké absorpci barev. Tím se zajistí 
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B BHP Premium 

Když barvy komunikují 

 

Když vlastnosti vzbuzují zájem

Engineered for

Available in 
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A4 A4

V psychologii barev, oranžová znamená optimismus,
čerstvost a jasná prohlášení. Integrujte více oranžové
do své každodenní náplně - a pozitivní emoce už 
přijdou samy.

Novinka nahrazuje:
PRINTING      ALL IN ONE      BRIGHT WHITE      LASER JET

HP Premium je bělejší a světlejší než běžné
kancelářské papíry.



16

on-line objednávka rozvoz do 24 hodin ORDERNOW!

www.europapier.cz

kancelářské PaPíRY

hp preMIuM paper
Premium kvalita

hp oFFIce paper
Vyšší kvalita

hp copy paper 
střední kvalita

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g CHPCO480/150 500 2 500

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g CHPOF480/120 500 2 500
A3, 80 g CHPOF380/120 500 2 500

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g CHPPRF480/120 500 2 500
A4, 90 g CHPPRF490/120 500 2 500

Papír speciálně vyvinutý pro vysokorychlostní 
kopírování, ale výborně použitelný i pro 
každodenní použití v tiskárnách. Kvalita je zaručena 
přísnými testy hP.

Víceúčelový papír pro laserový a inkoustový 
tisk. Vysoká bělost a hladkost. Vysoká tuhost pro 
spolehlivý průchod strojem. Ostrý tisk při použití  
ve všech kancelářských strojích.

Kvalitní papír pro každodenní použití pro 
vysokorychlostní tisk a kopírování. Rychlý průchod 
strojem, vysoká odolnost proti zasekávání při 
vysoké rychlosti tisku a kopírování. Povrch papíru 
zajišťuje kvalitní a ostrý tisk. Minimální prašnost.

hp color choIce
Vysoká kvalita pro laserový tisk
a kopírování

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 90 g CHPCCF490 500 2 500
A4, 120 g CHPCCF412 500 2 500
A4, 160 g CHPCCF416 250 1 250

Ideálně hladký kvalitní papír pro barevný laserový 
tisk a kopírování. Určený pro maximální kvalitu tisku 
a průchod strojem u nových barevných laserových 
tiskáren. Vysoce hladký pro získání ostrého tisku. 
Žádoucí neprůhlednost při oboustranném tisku. 
Vysoká bělost pro výrazný kontrast textu a barev.

HIGH
STANDARD

Šetrnost k životnímu prostředí
 ECF – buničina (částečně bezchlórově 

bělený papír)
 EcoLabel – ekologicky šetrný        

výrobek
 ISO 14001 – environmentální 

management

Vlastnosti papíru
 Multifunkční použití – copy-laser-inkjet
 Vynikající průchod tiskovým zařízením
 Vhodné pro oboustranný tisk a kopírování
 Vysoká funkčnost ve všech dostupných 

tiskových zařízeních
 V nabídce A4, A3 a A5 – 80 g
 ISO 9706 – papír vhodný pro archivaci více 

jak 200 let
 Balík = 500 listů

vysoký standard
do Vaší kanceláře
za atraktivní cenu

80 g 

HIGH STANDARD
je Váš vysoký standard pro práci s dokumenty
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kancelářské PaPíRY

hIgh stanDarD
střední kvalita

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A6, 80 g COPY680 500 10 000
A5, 80 g STANDARD580 500 5 000
A4, 80 g STANDARD480 500 2 500
A3, 80 g STANDARD380 500 2 500

eurobasIc
standardní kvalita

sIrIus oFFIce
střední kvalita – vyšší bělost

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g BASIC480 500 2 500
A3, 80g BASIC380 500 2 500

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g SIRIUS480/120 500 2 500

solidní papír s dobrým poměrem kvalita/cena. 
Vyniká velmi dobrou stabilitou a je vhodný zvláště 
pro laserové tiskárny, kopírovací stroje a faxy. Možné 
je i použití pro černobílý inkoustový tisk. Ekologicky 
šetrný výrobek.

Dodáváme i ve formátech A5, A6
tIp

Papír standardní kvality vhodný do stolních tiskáren 
a kopírovacích strojů. Možné je i využití pro  
černo-bílý inkoustový tisk.

super cena!

Papír střední kvality s vyšší bělostí pro univerzální 
použití při tisku a kopírování.
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kancelářské PaPíRY

lettura
Recyklovaný papír

Kvalitní německý 100% recyklovaný papír s velmi 
dobrou stabilitou. bělost papíru je 60 %. Vhodný do 
kopírovacích strojů a laserových tiskáren.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g LET480/W60 500 2 500
A3, 80 g LET380/W60 500 2 500

Fsc® certifikace – Forest stewardship council® (rada pro udržitelné hospodaření v lesích). 
Mezinárodní organizace operující na severoamerickém kontinentu uděluje certifikát, že výrobek pochází z lesů, 
které jsou obhospodařovávány udržitelným způsobem. To znamená, že když se část lesa vykácí, musí se zase 
obnovit dle přísných pravidel. 

V dodavatelsko-odběratelském řetězci musí být certifikovány všechny články (např. v případě papíru to musí 
být les, výrobce papíru, velkoobchod, tiskárna). Objemově se po 13 letech existence jedná o více než 90 miliónů 
hektarů lesů v 70 státech.

peFc značka, která byla zavedena společností „Programme for Endorsement of Forest Certification”. Potvrzuje, 
že výrobky, které využívají dřevo jako základní surovinu, pocházejí z certifikovaných lesů, které byly certifikovány 
v souladu s certifikačními podmínkami, požadovanými dle PEFC nebo splňují kritéria obnovitelného řetězce 
(Chain-of-custody).

Podrobné informace naleznete na PEFC registrované stránce (http://register.pefc.cz/search1.asp).

nautIlus® reFresh trIotec
30% recyklovaný premiový papír

Papír nejvyšší kvality vhodný pro ty nejnáročnější 
kancelářské stroje. Jeho technické parametry patří 
po všech stránkách mezi nejlepší. Je vyráběný 
jedinečnou technologií TRIOTEC. Prostřední vrstva 
papíru je z recyklovaných vláken, na spodní a vrchní 
vrstvu je použita vysoce kvalitní buničina. Papír 
nese označení TCF, což znamená, že je bělený bez 
použití chlóru. balený v 100% recyklovaném papíru.

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g NAUTREF480 500 2 500
A3, 80 g NAUTREF380 500 2 500
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IQ color pastelové

Široká škála barev IQ color
30 barev jedním pohledem

IQ color IntenZIvní

IQ color trenDové

IQ color neonové

Natištěné barvy jsou jen orientační, 
skutečný odstín se může lišit.

IQ color – eXkluZIvní řaDa barevných papírů

Kolekce barevných papírů IQ color poskytuje jedinečné využití pro každý den. K dispozici máte 30 úžasných 
barev, jejichž prostřednictvím dosáhnete originálních efektů. barvy jsou rozděleny na pastelové, intenzivní, 
trendové a neonové. Jedině IQ color v sobě kombinuje vlastnosti špičkových papírů s estetickými nároky. 
Výborně se hodí pro použití v  kopírovacích strojích, laserových i  inkoustových tiskárnách. Papíry vynikají 
vysokou barevnou stálostí, která zaručuje perfektní výsledky. Jednotlivé balíčky jsou baleny v transparentním 
balení, které současně umožňuje opakované otevírání a uzavírání.

80 g/m2 120 g/m2 160 g/m2

Vhodné pro laserový tisk, kopírování  
a černobílý inkoustový tisk.

Barva Kód barvy A4 A3 A4Barva Kód barvy A4 A3 A4 A4 A3
vanilková BE66 • • • •
chamois CR20 • • • •
světle žlutá YE23 • • • • •
lososová SA24 • • •
plameňák OPI74 • •
růžová PI25 • • • • •
světle zelená GN27 • • •
středně zelená MG28 • • • • •
ledově modrá OBL70 • •
světle modrá BL29 • • •
středně modrá MB30 • • • • •

Barva Kód barvy A4 A3 A4 A4 A3
starozlatá AG10 • •
zlatá GO22 • • •
citronově žlutá ZG34 • • •
levandulová LA12 • •
šedá GR21 • • •

Barva Kód barvy A4 A3 A4 A4 A3
kanárkově žlutá CY39 • • • •
intenzivně žlutá IG50 • • •
zlatožlutá SY40 • • • • •
oranžová OR43 • • • •
červená CO44 • • • •
cihlově červená ZR09 • •
olivově zelená LG46 • • •
májově zelená MA42 • • • •
azurová AB48 • • • •
černá B100 •

Barva Kód barvy A4 A3 A4 A4 A3
oranžová NEOOR • •
zelená NEOGN • •
žlutá NEOGB • •
růžová NEOPI • •
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barevné PaPíRY
IQ color – pastelovés 11 pastelovými tóny již nic nebrání Vaší 

kreativitě, ať už je používáte jako profesionál 
nebo v domácnosti na kreslení či jako pomůcku 
pro kutily. IQ color se výborně hodí i pro děti jako 
kreativní materiál pro jejich fantazii. 
při objednávání doplňte v kódu místo „x“ 
označení barvy. 

IQ color – trenDovéNa pracovním stole, v obálce či v pořadači. 
s moderními a sytými odstíny má vše tu 
správnou barvu.
při objednávání doplňte v kódu místo „x“ 
označení barvy.

IQ color – IntenZIvnísvětelná stabilita, dlouhodobá stálost barev, 
výrazné intenzivní barvy. Perfektní kvalita 
a bezproblémový průchod Vaší kopírkou či 
tiskárnou jsou samozřejmostí.
při objednávání doplňte v kódu místo „x“ 
označení barvy.

IQ color
80 g, MIX (50 archů od každé barvy)

Rainbow balení  Vám umožní vyzkoušet náš 
barevný MIX čtyř až pěti barev v jednom 
balení.

IQ color – neonovéPapíry ve svítivých neonových barvách 
opravdu nikdo nepřehlédne. Zaručeně 
upoutají pozornost všech!
při objednávání doplňte v kódu místo „x“ 
označení barvy.

* balení à 100 archů: NEOGb, NEOOR, NEOGN, NEOPI

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g IQC480/P/x 500 2 500
A3, 80 g  IQC380/P/x 500 2 500
A4, 120 g IQC412/P/x 250 1 250
A4, 160 g IQC416/P/x 250 1 250
A3, 160 g IQC316/P/x 250 1 250

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g IQC480/T/x 500 2 500
A3, 80 g  IQC380/T/x 500 2 500
A4, 160 g IQC416H* 250 1 250

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g IQC480/I/x 500 2 500
A3, 80 g  IQC380/I/x 500 2 500
A4, 120 g IQC412/I/x 250 1 250
A4, 160 g IQC416/I/x 250 1 250
A3, 160 g IQC316/I/x 250 1 250

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici 
A4, 80 g IQC480/N/ x 500 2 500
A3, 80 g  IQC380/N/ x 500 2 500

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krab. 
A4 (CR20, YE23, PI25, MG28, MB30) IQC480/P-RB 250 2 500
A4 (ZG34, GO22, GR21, AG10, LA12) IQC480/T-RB 250 2 500
A4 (CY39, SY40, CO44, MA42, AB48) IQC480/I-RB 250 1 250
A4 (NEOOR, NEOGN, NEOGB, NEOPI) IQC480/N-RB 200 1 250



Doing a great job.

Dovolte svým velkým snům, aby vás inspirovaly každý den.

Velké věci vždy začínají velkou myšlenkou. A správným rozhodnutím.
Jděte do toho – vyberte si Color Copy jako svůj papír pro digitální tisk.
Protože velké sny potřebují ty správné partnery. Dnes i zítra.

Color Copy – váš papír pro digitální tisk.

www.colorcopy.com
www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY
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color COPY

color copy  
Speciální bílý satinovaný papír 

Osvědčený papír Color Copy nabízíme 
také v  rolích, různé gramáže, jednotná šíře 
320 mm, na objednávku i šíře 500 mm.

Vyrábí se také v rolích!
tIp

* na objednání
pouze na objednání

Popis zboží Kód Archů v balení Archů v krabici
A4, 90 g CC490 500 2 500
A3, 90 g CC390 500 2 500
A4, 100 g CC410 500 2 500
A3, 100 g CC310 500 2 000 
A4, 120 g CC412/250 250 1 750 
A3, 120 g CC312/250 250 1 750 
A4, 160 g CC416 250 1 250
A3, 160 g CC316 250 1 250
A4, 200 g CC420 250 1 250
A3, 200 g CC320 250 1 000
A4, 220 g CC422 250 1 000
A3, 220 g CC322 250 1 000
A4, 250 g CC425/125 125     875
A3, 250 g CC325/125 125     875
A4, 280 g CC428 150     750
A3, 280 g CC328 150     750
A4, 300 g CC430 125     625
A3, 300 g CC330 125     625
A4, 350 g CC435 125     625
A3+, 100 g * CC310/305X457.B 500 2 000 
A3+, 120 g * CC312/305X457.B 500 2 000 
A3+, 160 g * CC316/305X457.B 250 1 250
A3+, 200 g * CC320/305X457.B 250 1 000
A3+, 250 g * CC325/305X457.B 250 1 000
A3++, 90 g CC390/320X450.B 500 2 000
A3++, 100 g CC310/320X450.B 500 2 000 
A3++, 120 g CC312/320X450.B 250 1 500
A3++, 160 g CC316/320X450.B 250 1 250
A3++, 200 g CC320/320X450.B 250 1 000
A3++, 250 g CC325/320X450.B 125     750
A3++, 280 g CC328/320X450.B 150     750
A3++, 300 g CC330/320X450.B 125     625
A3++, 350g CC335/320X450.B 125     500
A3++, 400 g CC340/320X450.B 125     500

Popis zboží Kód Rolí v balení
 90 g DICCR90/32 1
100 g DICCR100/32 1
120 g DICCR120/32 1
160 g DICCR160/32 1
200 g DICCR200/32 1
250 g DICCR250/32 1
300 g DICCR300/32 1

a3+ = 305 x 457 mm
a3++ = 320 x 450 mm (sRa3)
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color copy coateD Tyto natírané papíry poskytují uživateli 
dokonalou kvalitu při tisku v laserových 
zařízeních. Jde o speciální, oboustranně 
natíraný papír určený především pro tisk 
všech reprezentativních materiálů – např. 
fotografií, katalogů, kalendářů či vizitek 
– který nezná kompromis. brilantní 
barvy a ostrost tištěných fotografií 
Vás nenechají na pochybách. Papíry 
jsou dostupné v lesklém či matném 
provedení v gramážích 135, 170, 200 
a 250 g ve formátech a4, a3 a sRa3 
(= a3++).

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krab.
A4, 135 g CCCG135/A4 250 2 000
A3, 135 g CCCG135/A3 250 1 500
A3++, 135 g CCCG135/SRA3 250 1 500
A4, 170 g CCCG170/A4 250 1 500
A3, 170 g CCCG170/A3 250 1 250 
A3++, 170 g CCCG170/SRA3 250 1 250 
A4, 200 g CCCG200/A4 250 1 250 
A3, 200 g CCCG200/A3 250 1 000
A3++, 200 g CCCG200/SRA3 250 1 000
A4, 250 g CCCG250/A4 250 1 000
A3, 250 g CCCG250/A3 125     750
A3++, 250 g CCCG250/SRA3 125     750

Popis zboží Kód Archů v bal. Archů v krab.
A4, 135 g CCCM135/A4 250 2 000
A3, 135 g CCCM135/A3 250 1 500
A3++, 135 g CCCM135/SRA3 250 1 500
A4, 170 g CCCM170/A4 250 1 500
A3, 170 g CCCM170/A3 250 1 250 
A3++, 170 g CCCM170/SRA3 250 1 250 
A4, 200 g CCCM200/A4 250 1 250 
A3, 200 g CCCM200/A3 250 1 000
A3++, 200 g CCCM200/SRA3 250 1 000
A4, 250 g CCCM250/A4 250 1 000
A3, 250 g CCCM250/A3 125     750
A3++, 250 g CCCM250/SRA3 125     750

Matný

lesklý

color COPY



Tiskněte na kvalitu.
Odliště se od své konkurence.

Mnohostranné využití  
ve všech kancelářských zařízeních.

Ready for your professional needs. Ready to Print.
Target Professional vyniká vysokou bělostí až CIE 164. Vynikající tuhost a tlošťka  
přispívají vysoké kvalitě tisku. Ideální proširokou škálu  
dokumentů – kopie – koncepty – manuály – účty a faktury.

•	 A4,	A3
•	 500	listů	v	balíku

•	 5	balíkův	krabici
•	 200	balíků	paleta

75g/m2

Ready for your professional needs. Ready to Print.
Target Corporate je univerzální vysoce bílý papír s bělostí CIE až 164 vhodný do lase-
rových a inkoustových tiskáren a kopírovacích zařízení. Zajišťuje vysokou kvalitu grafiky.  
Je	správnou	volbou	pro	prezentace,	zprávy	a	ostatní	dokumenty.

•	 A4,	A3
•	 500	listů	v	balíku

•	 5	balíkův	krabici
•	 200	balíků	paleta

80g/m2

Ready for your professional needs. Ready to Print.
Target Personal zajišťuje nejlepší možný výsledek pro vaše osobní a firemní prezentace. 
Tayto výsledky zaručuje exclusivně vysoká bělost CIE 174 a opacita.

•	 A4,	A3
•	 500	listů	v	balíku

•	 5	balíkův	krabici
•	 200	balíků	paleta

80g/m2

Exclusivní řadu papírů Target koupíte u vybranných partnerů.



Big Bubbles – no Troubles

role
V nabídce máme také 
plotrové a kopírovací role, 
zařazené do produktové 
řady SMARTLINE.

Jedná se o vysoce kvalitní 
materiál pocházející 
z produkce předního 
evropského výrobce. 

Jejich využití se najde všude 
tam, kde již běžný formát 
nestačí – tedy při tisku plánů, 
plakátů, CAD, v grafice, 
architektuře, v konstrukčních 
kancelářích atd.

kopírovací role:
Kopírovací role jsou vyrobeny pro použití ve vysokokapacitních laserových zařízeních. Délka návinu  
na roli je vždy 150 m, papír je dostupný ve standardních šířích od 297 mm do 914 mm a v gramážích 
80 g a 90 g, dutinka je vždy o průměru 76 mm. Jako výchozí materiál pro výrobu používáme pouze 
kvalitní kopírovací papír třídy A s bělostí CIE min. 167. Díky vysoké opacitě lze tento materiál 
bez problémů použít i pro oboustranný tisk. Materiál splňuje normu ISO 9706, zaručuje tedy 
dlouhodobou stálost a odolnost proti stárnutí a je certifikován pro archivaci. Vysoce bílý a kvalitní 
papír v kombinaci s profesionálním zpracováním a skvělou cenou – to jsou vlastnosti, které nejlépe 
vystihují řadu kopírovacích rolí SMARTLINE.

plotrové role:
Tyto role jsou určeny pro zpracování v inkoustových zařízeních, které jako zdroj materiálu využívají 
role v různých šířích od 297 mm do 1067 mm. Materiál je navinut na papírové dutince o průměru 
50 mm. Struktura materiálu je vyvinuta speciálně pro inkoustový tisk při vysokém kontrastu. Má 
ideální technické parametry, díky nimž se jednotlivé tiskové body nerozpíjí a tištěný obraz zůstává 
perfektně ostrý a věrný. Materiál vyniká svou vysokou odolností proti vlhkosti a následné deformaci 
tisku. Skvělých výsledků dosáhnete jak při tisku linií a křivek, tak při celoplošné grafice. Inkoust nemá 
tendenci blednout, je pevně zafixován v papíru a je rychle suchý. Role SMARTLINE prošly náročnými 
testy kvality a lze je doporučit pro použití ve všech 
plotrových zařízeních na trhu.

náš
tIp
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kopírovací a PLOTROVé ROLE

kopírovací papír v rolích 
150 m

Popis zboží Kód šíře role Rolí v bal.
80 g, A3, 150 m, bílý KOA080/297/150 297 mm 2
80 g, A2, 150 m, bílý KOA080/420/150 420 mm 2
80 g, A1, 150 m, bílý KOA080/594/150 594 mm 1
80 g, A1+, 150 m, bílý KOA080/620/150 620 mm 1
80 g, A0, 150 m, bílý KOA080/841/150 841 mm 1
80 g, A0, 150 m, bílý KOA080/860/150 860 mm 1
80 g, A0+, 150 m, bílý KOA080/914/150 914 mm 1

Popis zboží Kód šíře role Rolí v bal.
80 g, A3, 50 m, bílý PLOA080/297/50 297 mm 2
80 g, 50 m, bílý PLOA080/330/50N 330 mm 2
80 g, A2, 50 m, bílý PLOA080/420/50 420 mm 2
80 g, A1, 50 m, bílý PLOA080/594/50 594 mm 1
80 g, A1+, 50 m, bílý PLOA080/610/50 610 mm 1
80 g, 50 m, bílý PLOA080/620/50N 620 mm 1
80 g, A0, 50 m, bílý PLOA080/841/50 841 mm 1
80 g, A0+, 50 m, bílý PLOA080/914/50 914 mm 1
80 g, 50 m, bílý PLOA080/1067/50 1067 mm 1

Popis zboží Kód šíře role Rolí v bal.
90 g, A3, 50 m, bílý PLOA090/297/50 297 mm 2
90 g, A2, 50 m, bílý PLOA090/420/50 420 mm 2
90 g, A1 , 50 m, bílý PLOA090/594/50 594 mm 1
90 g, A1+, 50 m, bílý PLOA090/610/50 610 mm 1
90 g, A0, 50 m, bílý PLOA090/841/50 841 mm 1
90 g, A0+, 50 m, bílý PLOA090/914/50 914 mm 1
90 g, 50 m, bílý PLOA090/1067/50 1067 mm 1

plotrový papír v rolích 
50 m

plotrový papír v rolích 
50 m

Kvalitní kopírovací papír v rolích 
v gramáži 80 g/m2. Velmi dobrý 
poměr cena/výkon. běžně dostupný 
v šířích od 297 do 914 mm, průměr 
dutinky 76 mm.

Možnost vyšších gramáží i šíří  
a možný návin až 91 m na objednávku.

vysoká bĚlost cIe 167

vysoká bĚlost cIe 167

vysoká bĚlost cIe 167

Vysoce bílý, rychleschnoucí papír 
určený pro tisk v plotrových 
zařízeních – např. pro tisk barevných 
i černobílých prezentací, stavebních 
plánů, fotografií, plakátů, reklamy 
atd. Dutinka 50 mm, gramáž 80 g 
v návinu 50 m.

Vysoce bílý, rychleschnoucí papír 
určený pro tisk v plotrových 
zařízeních – např. pro tisk barevných 
i černobílých prezentací, stavebních 
plánů, fotografií, plakátů, reklamy atd. 
Dutinka 50 mm, gramáž 90 g v návinu 
50 m.

Nabízíme Vám

Nabízíme Vám
Možnost vyšších gramáží i šíří  
a možný návin až 91 m na objednávku.
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graFIcký potahovaný  
papír v rolích 
90 g

FotograFIcký papír v rolích 
Lesklý/matný 
200 g

Kvalitní matný základní papír pro přesný 
inkoustový tisk v CaD a GIs prostředí 
a základní grafické aplikace. Potah 
papíru poskytuje výrazné podání barev 
s vynikajícím přenosem kontrastu při 
vysokém rozlišení. Papír je kompatibilní 
s většinou dye based a pigmentových 
digitálních LF tiskáren na trhu. Je určen pro 
každodenní produkční barevný tisk. 
Použití: CaD, GIs, vektorová grafika, 
prezentace, DTP.

Kvalitní fotografický papír pro inkoustový 
tisk s fotografickým potahem pro 
přirozené podání barev tisku grafiky, 
prezentací a fotografií. Tento papír je 
rychleschnoucí, odolný proti znečištění. 
Tisky dosahují vysoké density barev, 
přesnosti a obrazové ostrosti. Papír je 
kompatibilní s širokou škálou dye based a 
pigmentových digitálních tiskáren. Je určen 
pro každodenní tisk vyžadující vysokou 
kvalitu. Laminace není vyžadována, snadná 
manipulace.
Použití: Fotografie, plakáty, reprodukce 
grafiky, výstavní grafika, DTP.

Kvalitní matný papír s výborným poměrem 
cena/kvalita pro tisk grafických a pre-press 
aplikací. Materiál nabízí vysokou opacitu, 
bělost a optimální barevný prostor. Papír 
je kompatibilní s většinou dye based a 
pigmentových digitálních LF tiskáren na 
trhu. Rychlé schnutí a snadná laminace 
předurčují tento materiál pro každodenní 
produkční tisk ve vysoké kvalitě. hladký 
povrch, snadná manipulace, minimální 
zvlnění tiskem, voděodolnost.
Použití: Grafika, prezentace, plakáty, 
produkční tisk, DTP.

Popis zboží Kód šíře role Návin v m 
200 g, lesklý PLOCG200/432/30 432 mm 30
200 g, matný PLOCM200/432/30 432 mm 30
200 g, lesklý PLOCG200/610/30 610 mm 30
200 g, matný PLOCM200/610/30 610 mm 30
200 g, lesklý PLOCG200/914/30 914 mm 30
200 g, matný PLOCM200/914/30 914 mm 30
200 g, lesklý PLOCG200/1067/30 1 067 mm 30
200 g, matný PLOCM200/1067/30 1 067 mm 30
200 g, lesklý PLOCG200/1524/30 1 524 mm 30
200 g, matný PLOCM200/1524/30 1 524 mm 30

graFIcký potahovaný  
papír v rolích 
140 g

Popis zboží Kód šíře role Návin v m 
140 g, matný PLOCM140/432/30 432 mm 30
140 g, matný PLOCM140/610/30 610 mm 30
140 g, matný PLOCM140/914/30 914 mm 30
140 g, matný PLOCM140/1067/30 1 067 mm 30
140 g, matný PLOCM140/1524/30 1 524 mm 30

Popis zboží Kód šíře role Návin v m 
90 g, matný PLOCM90/432/45 432 mm 45
90 g, matný PLOCM90/610/45 610 mm 45
90 g, matný PLOCM90/914/45 914 mm 45
90 g, matný PLOCM90/1067/45 1 067 mm 45

*zboží na objednávku

*zboží na objednávku

*zboží na objednávku
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kopírovací a PLOTROVé ROLE

FotograFIcký papír v rolích 
Lesklý/matný, 240 g

FotograFIcký papír v rolích 
Lesklý/pololesklý, 300 g

Vynikající papír pro inkoustový tisk s lesklým 
fotografickým potahem pro přirozené 
podání barev tisku grafiky, prezentací a 
fotografií. Tento papír je rychleschnoucí, 
odolný proti znečištění. Tisky dosahují 
vysoké density barev, přesnosti a obrazové 
ostrosti. Papír je kompatibilní s širokou 
škálou dye based a pigmentových 
digitálních tiskáren. Je určen pro tisk 
vyžadující vysokou kvalitu především 
fotografické produkce. Laminace není 
vyžadována, snadná manipulace.
Použití: Fotografie, grafika, DTP.

Papír nejvyšší kvality pro inkoustový tisk  
s pololesklým fotografickým potahem pro 
dokonalé podání barev tisku grafiky  
a fotografií. Tento papír je rychleschnoucí, 
odolný znečištění po výtisku. Tisky dosahují 
vysoké density barev, přesnosti a obrazové 
ostrosti. Papír je kompatibilní s většinou 
dye based, pigmentových a Ultrachrome 
digitálních tiskáren. Je určen pro tisk 
vyžadující nejvyšší kvalitu fotografické 
produkce. Laminace není vyžadována, 
snadná manipulace.
Použití: Fotografie, grafika, DTP.

Popis zboží Kód šíře role Návin v m 
240 g, lesklý PLOCG240/432/30   432 mm 30
240 g, matný PLOCM240/432/30   432 mm 30
240 g, lesklý PLOCG240/610/30   610 mm 30
240 g, matný PLOCM240/610/30   610 mm 30
240 g, lesklý PLOCG240/914/30   914 mm 30
240 g, matný PLOCM240/914/30   914 mm 30
240 g, lesklý PLOCG240/1067/30    1 067 mm 30
240 g, matný PLOCM240/1067/30    1 067 mm 30
240 g, lesklý PLOCG240/1524/30    1 524 mm 30
240 g, matný PLOCM240/1524/30    1 524 mm 30

Popis zboží Kód šíře role Návin v m
300 g, lesklý PLOCG300/432/30 432 mm 30
300 g, pololesklý (glacier) PLOCM300/432/30 432 mm 30
300 g, lesklý PLOCG300/610/30 610 mm 30
300 g, pololesklý (glacier) PLOCM300/610/30 610 mm 30
300 g, lesklý PLOCG300/914/30 914 mm 30
300 g, pololesklý (glacier) PLOCM300/914/30 914 mm 30
300 g, lesklý PLOCG300/1067/30  1 067 mm 30
300 g, pololesklý (glacier) PLOCM300/1067/30  1 067 mm 30
300 g, lesklý PLOCG300/1524/30  1 524 mm 30
300 g, pololesklý (glacier) PLOCM300/1524/30  1 524 mm 30

*zboží na objednávku

*zboží na objednávku



Výchozí materiál pro výrobu 
etiket pochází od předních 
evropských výrobců a všechny 
výrobní operace jsou během 
zpracování podrobovány 
několikastupňové kontrole 
v rámci normy řízení jakosti ISO 
9001, která zaručuje maximální 
kvalitu výrobků. 

Materiál je povrchově upraven 
tak, aby byl vytištěný obraz 
ostrý, barvy živé a věrné. 
Lepidlo má optimální kombinaci 
lepivosti a teploty tání, což 
zajišťuje dostatečnou lepivost 
a zároveň vysokou odolnost vůči 
teplotě v laserových tiskárnách 
a kopírovacích strojích.
 
Podkladový silikonový papír je 
navržen vzhledem k tloušťce 
etikety tak, aby arch etiket zůstal 
rovný i po průchodu tiskárnou 
a nedocházelo k nežádoucím 
zásekům. Etikety jsou baleny 
s ohledem na to, aby se během 
transportu, prodeje  
a manipulace nepoškodily.

Etikety SMARTLINE představují 
skvělý poměr kvality a ceny.

samolepicí
etikety

Pod značkou SMARTLINE najdete prvotřídní samolepicí etikety na arších A4 
v 29 nejčastěji používaných rozměrech. Jsou určeny pro potisk jak v laserových, 
tak v inkoustových tiskárnách a kopírovacích strojích. Jejich použití je 
univerzální, doma nebo v práci, omezeni jste pouze svou fantazií. 

náš
tIp

Big Bubbles – no Troubles
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etIkety

saMolepIcí etIkety
bílé

saMolepIcí FólIe
Pro speciální použití

saMolepIcí etIkety sra3
samolepící etikety ve formátu 450x320 mm 

Popis zboží Kód Archů v bal. 
1 etiketa 210X297 mm EL/MF-1L210X297 100
2 etikety 118/18 mm EL/MF-2CD118/18 100
2 etikety 210X148 mm EL/MF-2L210X148 100
3 etikety 210X99 mm EL/MF-3L210X99 100
4 etikety 105X148,5 mm EL/MF-4L105X148.5 100
4 etikety 192X61 mm EL/MF-4L192X61 100
8 etiket 105X74 mm EL/MF-8L105X74 100
10 etiket 105X57 mm EL/MF-10L105X57 100
12 etiket 105X48 mm EL/MF-12L105X48 100
14 etiket 105X42,3 mm EL/MF-14L105X42.3 100
16 etiket 105X35 mm EL/MF-16L105X35 100
16 etiket 105X37 mm EL/MF-16L105X37 100
16 etiket 99,1X34 mm EL/MF-16L99.1X34 100
18 etiket 70X48 mm EL/MF-18L70X48 100
21 etiket 63,5X38,1 mm EL/MF-21L63.5X38.1 100
21 etiket 70X41 mm EL/MF-21L70X41 100
21 etiket 70X42,3 mm EL/MF-21L70X42.3 100
24 etiket 70X35 mm EL/MF-24L70X35 100
24 etiket 70X36 mm EL/MF-24L70X36 100
24 etiket 70X37 mm EL/MF-24L70X37 100
33 etiket 70X25,4 mm EL/MF-33L70X25.4 100
36 etiket 48,5X31,2 mm EL/MF-36L48.5X31.2 100
44 etiket 48,5X25,4 mm EL/MF-44L48.5X25.4 100
52 etiket 52,5X21,2 mm EL/MF-52L52.5X21.2 100
65 etiket 38,1X21,2 mm EL/MF-65L38.1X21.2 100
68 etiket 48,5X16,9 mm EL/MF-68L48.5X16.9 100
189 etiket 25,4X10 mm EL/MF-189L25.4X10 100

Popis zboží Kód Archů v bal. 
etiketa – matný papír bílý EL/MF-1L450X320 400
1 etiketa– lesklý papír bílý EL/CPG-1L450X320 300
1 etiketa  – čirý polyester EL/TRC-1L450X320 300
1 etiketa – mat. polyester bílý EL/WO-1L450X320 300

Popis zboží Kód Archů v bal. 
Čirá 210X297 mm EL/TRC-1L210X297 100
Bílá neprůhled. 210X297 mm EL/WO-1L210X297 100
1 etiketa – lesklý papír bílý EL/CPG-1L210X297 100

Pro  každý účel ta správná etiketa. Vysoce 
kvalitní etikety v mnoha variantách. 
Vybírejte z 29 různých druhů etiket na 
archu – od 1 do 189 etiket. Materiál 140 g/
m2. Vhodné především pro tisk adres, cen, 
čárových kódů, popisek atd. Univerzální 
použití – pro všechna laserová i inkoustová 
zařízení. Velmi odolné lepidlo drží téměř na 
každém materiálu. 

Vysoce  odolná fólie vyrobená 
z polyesteru. Odolná proti vodě, špíně, UV 
záření a mastnotě.

Zboží na objednávku!

Zboží na objednávku!

Na objednávku možnost dodat i jiné 
rozměry.
*min. odběr 17 balení

Nabízíme Vám

1 E 2 E 4 E 8 E 8 E

10 E 12 E 12 E 14 E 16 E

16 E 16 E 21 E 21 E 21 E

24 E 24 E 36 E 44 E 52 E

54 E 65 E 133 E 189 E 2 E
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poklaDní kotouČky s kopIí

šíře Kód Ø dutinky Ø návinu 
57 mm* KR57/60/12NCR 12 mm 60 mm
57 mm* KR57/60/17NCR 17 mm 60 mm
76 mm KR76/60/12NCR 12 mm 60 mm
76 mm KR76/60/17NCR 17 mm 60 mm
114 mm* KR114/60/12NCR 12 mm 60 mm
114 mm* KR114/60/17NCR 17 mm 60 mm

poklaDní KOTOUČKY

poklaDní kotouČky beZ kopIe

šíře Kód Ø dutinky Ø návinu 
38 mm KR38/60/12 12 mm 60 mm
38 mm KR38/60/17 17 mm 60 mm
38 mm KR38/65/17 17 mm 65 mm
38 mm KR38/70/17 17 mm 70 mm
44 mm* KR44/60/12 12 mm 60 mm
44 mm KR44/60/17 17 mm 60 mm
44 mm KR44/70/17 17 mm 70 mm
44 mm KR44/80/17 17 mm 80 mm
57 mm KR57/60/12 12 mm 60 mm
57 mm* KR57/60/17 17 mm 60 mm
57 mm KR57/65/12 12 mm 65 mm
57 mm KR57/65/17 17 mm 65 mm
57 mm KR57/70/12 12 mm 70 mm
57 mm KR57/70/17 17 mm 70 mm
70 mm KR70/60/12 12 mm 60 mm
70 mm KR70/60/17 17 mm 60 mm
70 mm KR70/70/12 12 mm 70 mm
70 mm KR70/70/17 17 mm 70 mm
76 mm* KR76/60/12 12 mm 60 mm
76 mm* KR76/60/17 17 mm 60 mm
76 mm* KR76/70/12 12 mm 70 mm
76 mm* KR76/70/17 17 mm 70 mm

poklaDní terMokotouČky

šíře Kód Ø dutinky Ø návinu 
28 mm THKR28/50/12 12 mm 50 mm
28 mm THKR28/50/17 17 mm 50 mm
38 mm THKR38/60/12 12 mm 60 mm
38 mm THKR38/60/17 17 mm 60 mm
44 mm THKR44/50/12 12 mm 50 mm
44 mm THKR44/50/17 17 mm 50 mm
44 mm THKR44/60/12 12 mm 60 mm
44 mm THKR44/60/17 17 mm 60 mm
57 mm THKR57/35/12 12 mm 35 mm
57 mm* THKR57/38/12 12 mm 38 mm
57 mm* THKR57/40/12 12 mm 40 mm
57 mm THKR57/45/12 12 mm 45 mm
57 mm* THKR57/50/12 12 mm 50 mm
57 mm THKR57/50/17 17 mm 50 mm
57 mm THKR57/60/12 12 mm 60 mm
57 mm THKR57/60/17 17 mm 60 mm
76 mm* THKR76/60/12 12 mm 60 mm
76 mm* THKR76/60/17 17 mm 60 mm
80 mm THKR80/60/12 12 mm 60 mm
80 mm* THKR80/60/17 17 mm 60 mm
80 mm* THKR80/70/12 12 mm 70 mm
80 mm THKR80/70/17 17 mm 70 mm
80 mm* THKR80/80/12 12 mm 80 mm
80 mm* THKR80/80/17 17 mm 80 mm

Kotoučky různých šíří s možností samopropisu. 
standardně dodáváme s bílou kopií. Kotoučky 
jsou vyrobeny z papíru o gramáži 54 + 54 g/m2.

Na objednávku zajistíme potisk 
všech druhů kotoučků.

Nabízíme Vám

KRPA FORM

tIp

Kotoučky ve všech standardních šířích – od 
38 do 114 mm jsou vyrobeny z kvalitního 
bílého papíru. společně s průměry dutinky 
12 či 17 mm a průměrem návinu 60 nebo 
70 mm dávají na výběr z mnoha variant. 
Kotoučky jsou vyrobeny z papíru  
o gramáži 55 g/m2.

Nabízíme Vám
Na objednávku zajistíme potisk 

všech druhů kotoučků.

KRPA FORM

tIp

Pokladní kotoučky z termocitlivého papíru 
o gramáži 55 g/m2.  
Na výběr je zde také z mnoha standardních 
šíří, variabilní je i průměr dutinky a návinu. 
Termopapír, ze kterého kotoučky vyrábíme, 
vyniká dlouhou životností tisku a uchová 
účty čitelné po mnoho let.

Na objednávku zajistíme potisk 
všech druhů kotoučků.

doporučujeme !

KRPA FORM

tIp

*zboží na objednávku 
min. odběr 1 krabice

*zboží na objednávku 
min. odběr 1 krabice

*zboží na objednávku min. odběr 1 krabice



prodej@europapier.cz tIsk a kopírování call centrum: 274 009 999

www.europapier.cz 33

Nabízíme Vám
Na vyžádání zpracujeme kalkulaci na 
potištěný tabelační papír, formuláře, 
hlavičkové papíry atd.

tIp

tabelaČní PaPíRY, FLIPChaRT

eurolIstIng
Počítačový nekonečný papír

Popis zboží Kód Archů v krabici
š. 210 mm, 1+0 EE/60/12X21 3 600
š. 210 mm, 1+1 EE/SD2/12X21/2000 2 000
š. 210 mm, 1+2 EE/SD3/12X21/1400 1 400
š. 210 mm, 1+3 EE/SD4/12X21/1000 1 000
š. 240 mm, 1+0 EE/60/12X24 2 000
š. 240 mm, 1+1 EE/SD2/12X24 1 000
š.240mm, 1+0, perforace 6“ EE/60/6X24 2 000
š. 240 mm, 1+1 barevný* EE/SD2/12X24F 1 000
š.240mm, 1+1, perforace 6“ EE/SD2/6X24 1 000
š. 240 mm, 1+2 EE/SD3/12X24 750
š. 240 mm, 1+2 barevný* EE/SD3/12X24F 750
š.240mm, 1+2, perforace 6“ EE/SD3/6X24 750
š. 240 mm, 1+3 EE/SD4/12X24 500
š. 240 mm, 1+3 barevný* EE/SD4/12X24F 500
š.240mm, 1+3, perforace 6“* EE/SD4/6X24 500
š. 250 mm, 1+0* EE/60/12X25 2 000
š. 250 mm, 1+1* EE/SD2/12X25 1 000
š. 250 mm, 1+2* EE/SD3/12X25 750
š. 250 mm, 1+3* EE/SD4/12X25 500
š. 375 mm, 1+0* EE/60/12X375 2 000
š. 375 mm, 1+1* EE/SD2/12X375 1 000
š. 390 mm, 1+0* EE/60/12X39 1 800
š. 390 mm, 1+1* EE/SD2/12X39 1 000

kreslIcí karton
Pro různé použití

Popis zboží Kód Archů v balení 
A3, 200 g KK320 200
A4, 200 g KK420 200

FlIp-chart bloky
Papír pro prezentace

EuroListing je kvalitní a cenově atraktivní tabelační 
(počítačový) papír pro tisk v jehličkových tiskárnách 
využívajících jako zdroj papíru nekonečný pás. 
Ve variantách bez kopie, 1+1, 1+2, 1+3 kopie 
a v šířích 180–420 mm. Rádi Vám též zajistíme 
předtisk Vašeho loga či např. formulářů s jakýmkoli 
potiskem.

Vodící perforace

Možnost 
potisku

Podélná perforace

Dé
lka

 (v
 pa

lcí
ch

), 
na

př
. 1

2"

bílý kreslicí karton pro domácí i kancelářské použití. 
Kvalitní, vysoce bílý papír, gramáž 200 g/m2, balení 
200 archů, formát a3, a4.

Papír určený pro prezentace na flip-chartovém 
stojanu. Papír má klasický rozměr 68 × 95 cm 
a 10 zavěsných děr. bílý, vždy lepený v záhlaví 
a v příruční skládané krabici.

Popis zboží Kód Archů v balení 
bílý FL-CH68X95/10 5X20 archů

*zboží na objednávku 
min. odběr 1 krabice



obálky elco bílé, barevné
elco složky
obálky smartline
obálky harmanec kuvert
obchodní tašky
speciální papíry
šanony a desky
Zakládací obaly

vše pro zasílání vašich tiskovin

Ne každé sdělení se dá poslat elektronickou poštou. V případech, kdy dostaneme 
do rukou příjemný a kvalitní materiál, rozhoduje většinou první dojem. Kvalita 
je citelná, viditelná, hmatatelná. Obálka neposkytuje jen ochranu a bezpečnost. 
Kdo chce využít všechny možnosti, potřebuje samozřejmě náležitý výběr. a ten 
naleznete právě u Europapieru – s největší možnou měrou rozmanitosti ve vzhledu, 
formátech, uzavírání a materiálu. Vyberte si – a pošlete to! Ostatně: Rádi Vám při 
vyšším množství zajistíme i potisk Vašich obálek a obchodních tašek.

ZásIlky a baLENí

Austria / Bosna & Herzegovina / Bulgaria
Croatia / Czech republic / Hungary
Macedonia / Poland / Romania / Russia
Serbia & Montenegro / Slovakia / Slovenia

EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r. o

prodej@europapier.cz 
www.europapier.cz



• vnitřní tisk - zabrání průsvitnosti 
a chrání čitelnost obsahu

• s krycí páskou

• 5 let záruka na lepivost krycí pásky
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tIp

poštovní obálky

obálky elco
bílé ofsetové, s vnitřním potiskem

obálky elco
Ofsetové samolepicí s páskou,  
s vnitřním potiskem a dnem

obálky elco v boXu a MInIbalíČky
Ofsetové samolepicí s páskou, s vnitřním potiskem

Popis zboží Kód  Ks v bal.
C6 samolepicí s páskou K-C6/80IDSK/E 500
C6 samolepicí s páskou s oknem vlevo K-C6/80FLIDSK/E 500
C6/5 samolepicí s páskou C6/5/80IDSKE 500
C6/5 samolepicí s páskou s oknem vlevo C6/5/80FLIDSK/E 500
C6/5 samolepicí s páskou s oknem vpravo C6/5/80FRIDSKE 500
C6/5 samolepicí s páskou s oknem vpravo C6/5/100FRIDSKE 500
C5 samolepicí s páskou K-C5/100IDSK/E 500
C5 samolepicí s páskou s oknem vlevo K-C5/100FLIDSKE 500
C5 samolepicí s páskou s oknem vpravo K-C5/100FRIDSKE 500
C4 samolepicí s páskou K-C4/120IDSK/E 250
C4 samolepicí s páskou s oknem vlevo K-C4/120FLIDS/E 250
C4 samolepicí s páskou s oknem vpravo K-C4/120FRIDS/E 250
C4 MAXI WINDOW s páskou K-C4/120-1FSK 250
C4 MAXI WINDOW s páskou s oknem vlevo K-C4/120-2FL 250
C4 MAXI WINDOW s páskou s oknem vpravo K-C4/120-2FR 250
B5 samolepicí s páskou K-B5/100IDSK/E 500
B4 samolepicí s páskou K-B4/120IDSK/E 250
22X22cm samolepicí s páskou K-22X22/120IDSK 250

Popis zboží Kód Ks v bal.
C4 bílé, dno 2 cm K-C4/120IDSDW/E 200
C4 žluté, dno 2 cm K-C4/120IDSKD/E 200
B4 bílé, dno 2 cm K-B4/120IDSDW/E 200
B4 žluté, dno 2 cm K-B4/120IDSKD/E 200

Popis zboží Kód Ks v bal.
Office C6, samolep. s páskou s vnitřním potiskem K-BOX/C6/E 200
Office C6/5, samolep. s páskou s vnitřním potiskem K-BOX/C6/5/E 200
Office C6/5, s oknem vlevo, samolep. s páskou s vnitřním potiskem K-BOX/C6/5FL/E 200
Office C6/5, s oknem vpravo, samolep. s páskou s vnitřním potiskem K-BOX/C6/5FR/E 200
C5, samolep. s páskou s vnitřním potiskem K-BOX/C5/E 100
C4, samolep. s páskou s vnitřním potiskem K-BOX/C4/E   50

Popis zboží Kód Ks v bal.
Office C6, samolep. s páskou s vnitřním potiskem, 80 g K-C6/80/EO/25   25
Office C6/5, samolep. s páskou s vnitřním potiskem, 80 g K-C6/5/80/EO/25   25
Office C5, samolep. s páskou s vnitřním potiskem, 80 g K-C5/100/EO/25   25
Office C4, samolepící s páskou a vnitřním potiskem, 120 g K-C4/120/EO/10   10
Prestige C7, olizová s vnitřním potiskem, 100 g K-C7/100/EP/25   25
Prestige C6, samolep. s páskou, 120 g K-C6/120/EP/25   25
Prestige C6/5, samolep. s páskou, 120 g K-C6/5/120/EP/25   25
Prestige C5, samolep. s páskou, 120 g K-C5/120/EP/10   10
James C6, olizové s okrasným lemováním a vodoznakem, 100 g K-C6/100/EJ/20   20
James C6/5, olizové s okrasným lemováním a vodoznakem, 100 g K-C6/5/100/EJ/20   20
Color MIX, C6, samolep. s páskou, 100 g K-C6/100/EC/20   20
Color MIX, C6/5, samolep. s páskou, 100 g K-C6/5/100/EC/20   20
Color MIX, C5, samolep. s páskou, 100 g K-C5/100/EC/20   20

elco minibalíčky balené ve folii

elco boX

Obálky ELCO jsou vyráběny jen z těch nej-
kvalitnějších papírů, které pocházejí z produk-
ce předních evropských výrobců. Díky tomu 
se můžete na ELCO obálky vždy stoprocentně 
spolehnout. ať už používáte bílé či plnoba-
revně potištěné. Kvalitu poznáte již na první 
pohled.

Obálky ve formátu C4 a b4 nabízíme také 
s rozkládacím dnem. Využití najdou všude tam, 
kde běžné obálky nestačí. Výborně se hodí pro 
objemnější zásilky, vzorky, složky. Vyrobeno ze 
zvláště odolného papíru.

Nejoblíbenější druhy obálek ELCO dodáme 
také v balení „box“, což je malá kartonová 
krabička s obálkami. To je to pravé  
pro menší kanceláře a domácnosti.

Nejběžnější druhy obálek 
nabízíme i v praktických 
minibalíčcích, vhodné nejen  
pro každodenní použití.

Nabízíme možnost 
potisku obálek „na klíč“

5 let Záruka
na lepivost 
krycí pásky!

5 let Záruka
na lepivost 
krycí pásky!

5 let Záruka
na lepivost 
krycí pásky!
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barevné obálky

obálky barevné
samolepicí s páskou

orDo classIco
barevné zakládací složky 220X310 mm,
s oknem z fólie 180X100 mm

Popis zboží Kód
C6 modré K-C6/100SK/EC/32
C6 zelené K-C6/100SK/EC/62
C6 žluté K-C6/100SK/EC/72
C6 červené K-C6/100SK/EC/92
C6/5 modré K-C6/5/100SK/EC/32
C6/5 zelené K-C6/5/100SK/EC/62
C6/5 žluté K-C6/5/100SK/EC/72
C6/5 oranžové K-C6/5/100SK/EC/82
C6/5 červené K-C6/5/100SK/EC/92
C5 modré K-C5/100SK/EC/32
C5 zelené K-C5/100SK/EC/62
C5 žluté K-C5/100SK/EC/72
C5 oranžové K-C5/100SK/EC/82
C5 červené K-C5/100SK/EC/92

Popis zboží Kód Počet ks v bal.
bílé s možností potisku v inkoustové tiskárně EO-29469/10 100
bílé s možností potisku na laserové tiskárně nebo DIGI EO-29468/10 100
bílé s potiskem EO-29489/10 100
modré s potiskem EO-29489/32 100
zelené s potiskem EO-29489/62 100
žlutá s potiskem EO-29489/72 100
oranžové s potiskem EO-29489/82 100
červené s potiskem EO-29489/92 100
zlatožlutá EO-29489/42 100

orDo classIco MIX
barevné zakládací složky 220X310 mm,
s oknem z fólie 180X100 mm

5 let Záruka
na lepivost 
krycí pásky!

Počet ks v bal.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Popis zboží Kód
Počet ks v balení  
(1 balení = 
5barevX10 ks)

MIX (barvy 10, 32, 42, 62, 82) EO-MIX/50 2 balení = 100 ks
MIX (barvy 32, 62, 72, 82, 92) EO-MIX/10 10 (5 barevX2 ks)

Široký sortiment obálek Elco, doplňujeme 
také o barevné obálky. 

Zakládací složky ORDO jsou ideálním 
pomocníkem pro udržení pořádku 
a dokonalého přehledu na Vašem pracovním 
stole. Můžete vybírat z několika 
pestrých barevných variant. 
Desky je samozřejmě možné 
popsat či nechat potisknout, 
čímž získáte na variabilitě možností použití.

Zakládací složky ORDO jsou ideálním 
pomocníkem pro udržení pořádku 
a dokonalého přehledu na Vašem pracovním 
stole. Můžete vybírat z několika pestrých 
barevných variant. Desky je samozřejmě 
možné popsat či nechat 
potisknout, čímž získáte na 
variabilitě možností použití.

Zakládací složky ORDO jsou ideálním 
pomocníkem pro udržení pořádku 
a dokonalého přehledu na Vašem pracovním 
stole. Můžete vybírat z několika pestrých 
barevných variant. Desky je samozřejmě 
možné popsat či nechat potisknout, čímž 
získáte na variabilitě možností použití.

orDo s potIskeM

Popis zboží Kód Počet ks v bal.
Papírové desky s oknem Trendy a mix potisku 
„Smiley“, „Like“, „Peace“ a „Hang Loose“ EO-73697/00 12



Potiskneme široký sortiment propagačních materiálů!
Neváhejte nás kontaktovat na kalkulace@europapier.cz



POTISK OBÁLEK  
NA KLÍČ

kalkulátor  
na našem webu

záložka služby / know-how aneb znalosti
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poštovní obálky

obálky a obchoDní tašky* 
harManec-kuvert – MInIbalíČky
bílé ofsetové, 80 g, balené ve fólii

obálky harManec-kuvert
bílé ofsetové, 80 g

obálky sMartlIne
bílé ofsetové 80 g, nejen samolepicí, ale i s páskou, 
s vnitřním potiskem

Popis zboží Kód Počet ks v bal.
C6 samolepicí přehybová K-C6/80SX/P/100 100
C6 samolepicí přehybová K-C6/80SX/P/50 50
C6 samolepicí přehybová K-C6/80SX/P/25 25
DL samolepicí přehybová K-DL/80SX/P/100 100
DL samolepicí přehybová K-DL/80SX/P/50 50
DL samolepicí přehybová K-DL/80SX/P/25 25
DL samolepicí přehybová s oknem vpravo K-DL/80FRSX/P/100 100
DL samolepicí přehybová s oknem vpravo K-DL/80FRSX/P/50 50
DL samolepicí přehybová s oknem vpravo K-DL/80FRSX/P/25 25
C5 samolepicí přehybová K-C5/80SX/P/100 100
C5 samolepicí přehybová K-C5/80SX/P/50 50
C5 samolepicí přehybová K-C5/80SX/P/25 25
C4 samolepicí s krycím proužkem T-C4/90SK/P/25 25
C4 samolepicí s krycím proužkem T-C4/90SK/P/50 50
B4 samolepicí s krycím proužkem T-B4/90SK/P/25 25
B4 samolepicí s krycím proužkem T-B4/90SK/P/50 50

Popis zboží Kód Počet ks v bal.
C7 olizová K-C7/80/P 1 000
C6 olizová K-C6/80/P 1 000
C6 samolepicí přehybová K-C6/80SX/P 1 000
C6 s páskou K-C6/80SK/P 1 000
DL olizové K-DL/80/P 1 000
DL samolepicí přehybová K-DL/80SX/P 1 000
DL samolepicí přehybová s oknem vpravo K-DL/80FRSX/P 1 000
DL s páskou K-DL/80SK/P 1 000
DL s páskou s oknem vpravo K-DL/80FRSK/P 1 000
C5 olizové K-C5/80/P 1 000
C5 samolepicí přehybová K-C5/80SX/P 1 000
C5 s páskou K-C5/80SK/P 1 000
C5 s páskou s oknem vpravo K-C5/80FRSK/P 1 000

Popis zboží Kód Počet ks v bal.
C6 přehybová K-C6/80IDSX/S 1 000
C6 s páskou K-C6/80IDSK/S 1 000
DL přehybová K-DL/80IDSX/S 1 000
DL přehybová s oknem vpravo K-DL/80FRIDSX/S 1 000
DL s páskou K-DL/80IDSK/S 1 000
DL s páskou s oknem vpravo K-DL/80FRIDSK/S 1 000
DL přehybová s oknem vlevo K-DL/80FLIDSX/S 1 000
DL s páskou s oknem vlevo K-DL/80FLIDSK/S 1 000
C5 přehybová K-C5/80IDSX/S 500
C5 přehybová s oknem vpravo K-C5/80FRIDSX/S 500
C5 s páskou K-C5/80IDSK/S 500
C5 s páskou s oknem vpravo K-C5/80FRIDSK/S 500

sortiment kvalitních obálek naší značky 
smartline. Všechny obálky jsou opatřeny 
celoplošným vnitřním potiskem.

Nejběžnější druhy obálek nabízíme také 
v praktických minibalíčcích, vhodné pro 
menší kanceláře, obchody, domácnosti 
atd.
* Taška = obálka s klopou na kratší straně.

sortiment klasických obálek pro 
každodenní použití. standardní kvalita za 
příznivou cenu.

Nabízíme možnost 
potisku obálek „na klíč“

tIp

Nabízíme možnost 
potisku obálek „na klíč“

tIp
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poštovní TaŠKY

obchoDní tašky
s křížovým dnem 40 mm

obchoDní tašky
s křížovým dnem 40 mm, neroztržitelné s tkaninou

Popis zboží Kód Počet ks v balení
B5 bez lepidla, 90 g T-B5/90RCDO/L 800
B4 bez lepidla, 90 g T-B4/90RCDO/L 400
B4 bez lepidla, 130 g T-B4/130RCDO/P 250
B5 samolepicí s páskou, 90 g T-B5/90RCDOSK/L 800
B5 samolepicí s páskou, 110 g T-B5/110RCDOSK/P 250
B4 samolepicí s páskou, 90 g T-B4/90RCDOSK/L 400
B4 samolepicí s páskou, 130 g T-B4/130RCDOSK/P 250
B4 samolepicí s páskou, 140 g T-B4/140RCDOSK/P 100
C4 samolepicí s páskou, 130 g T-C4/130RCDOSK/P 250

Popis zboží Kód Počet ks v balení
B5 bez lepidla, 120 g T-B5/120PINDO/L 400
B4 bez lepidla, 120 g T-B4/120PINDO/L 200
B5 samolepicí s páskou, 120 g T-B5/120PINDOSK/L 400
B4 samolepicí s páskou, 120 g T-B4/120PINDOSK/L 200
B4 samolepicí s páskou, 130 g T-B4/130PINDOSK/P 250
B4 samolepicí s páskou, 140 g T-B4/140PINDOSK/P 250

Posíláte opravdu objemnou zásilku a do 
klasické obálky se nevejde? Vyberte 
si z našeho širokého sortimentu tašek 
s rozkládacím 40 mm dnem.

super pevný papír, ze kterého jsou tyto 
tašky vyrobeny, je navíc ještě vyztužen 
speciální tkaninou, díky níž jsou tyto tašky 
téměř neroztrhnutelné.

Ze širokého sortimentu obchodních tašek 
si vybere každý. silnější papír zajistí, aby se 
zásilka vždy dostala k příjemci v pořádku.

obchoDní tašky
Z bílého ofsetového papíru

Popis zboží Kód Počet ks v balení
C5 olizové T-C5/90/P 500
C5 samolepicí s páskou T-C5/90SK/P 500
B5 olizové T-B5/90/P 500
B5 samolepicí s páskou T-B5/90SK/P 500
C4 olizové T-C4/90/P 500
C4 samolepicí přehybové T-C4/90SX/P 500
C4 samolepicí s páskou T-C4/90SK/P 500
C4 samolepicí s páskou a oknem vpravo T-C4/90FRSK/P 500
B4 olizové T-B4/90/P 250
B4 samolepicí přehybové T-B4/90SX/P 250
B4 samolepicí s páskou T-B4/90SK/P 250

Nabízíme možnost 
potisku tašek „na klíč“

tIp

na objednávku možnost  
i v provedení 100 g 

kartonové tašky
bílé, se zámkovou klopou

Popis zboží Kód Počet ks v balení
160X160 mm / CD* TK-160X160/CD 50
A6 TK-152X198/A6 50
A5 TK-202X262/A5 50
A4 TK-278X368/A4 50
A3 TK-411X545/A3 10
A2 TK-470X650/A2 10

Ideální pro dokumenty, které se nesmí 
pomačkat, pomuchlat či jinak znehodnotit. 
silný, 300 g/m2 karton spolehlivě ochrání 
vše, co je uvnitř.

obchoDní tašky
s kartonovou zadní stranou

Popis zboží Kód Počet ks v balení
B4 s páskou, 120g obálka hnědá, 450g karton šedý* T-PK/B4/120SK/HS 100ks
B4 s páskou, 120g obálka bílá, 450g karton šedý* T-PK/B4/120SK/BS 100ks
C4 s páskou, 120g obálka hnědá, 450g karton šedý* T-PK/C4/120SK/HS 100ks
C4 s páskou, 120g obálka bílá, 450g karton šedý* T-PK/C4/120SK/BS 100ks

Vhodné pro zasílání dokumentů, které se 
nesmí pomačkat a jedná se o kombinaci 
standardní obchodní tašky s kartonovou 
zadní stranou pro zpevnění.

*pouze na objednávku

*pouze na objednávku
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specIální ObÁLKY

obálky pro strojní Zpracování
bílé ofsetové, 80 g, olizové,  
s vnitřním potiskem

Díky dlouholetým zkušenostem předních 
evropských výrobců se můžete spolehnout 
na špičkovou kvalitu za perfektní cenu. 
Kontaktujte naše prodejní oddělení, kde 
Vám poskytnou podrobnější informace.Popis zboží Kód Počet ks v balení

C6/5 C6/5/80ID/O 1 000
C6/5 s oknem 90X45 mm vpravo* C6/5/80FRID/O 1 000
C6/5 s oknem 90X45 mm vlevo** C6/5/80FLID/O 1 000
C6/5 s oknem 104X42 mm vpravo* C6/5/80FRID/OCO 1 000
C6/5 s oknem 104X42 mm vpravo*, stavěcí znak C6/5/80FRIDZ/OCO 1 000

obálky na cD bílé a barevné
80 g, rozměr 125X125 mm

Papírové obálky na CD – samolepicí 
přehybové balené ve fólii, opakovaně 
uzavíratelné, kulaté fóliové okénko. bílé 
nebo MIX barev.

Popis zboží Kód Počet ks v balení
Obálky na CD – bílé K-125X125/B 100
Obálky na CD – COLOR MIX K-125X125/MIX 100
Obálky na CD – bílé K-125X125/B/50 50
Obálky na CD – bílé K-125X125/B/25 25
Obálky na CD – bílé K-125X125/B/10 10

Nabízíme možnost 
potisku obálek „na klíč“

tIp

specIální obálky pro DIgItální tIsk
Okno vpravo, vnitřní tisk, páska

Popis zboží Kód Počet ks v bal.
DL s páskou s oknem vpravo* K-DL/80FRIDSK/DIGI 1000
C6/5 olizové s oknem vpravo* C6/5/80FRID/DIGI 1000

Zboží je pouze na objednání!

saMolepIcí kapsy  
na DokuMenty

Polypropylenové kapsy vhodné pro přilepení 
dokumentů na balíky, krabice a další zásilky. 
silné lepidlo je na celé zadní ploše kapsy. 
Odolné proti povětrnostním vlivům.

Popis zboží Kód Počet ks v balení
C6 - průhledné bez potisku K-000230 1000
DL - průhledné bez potisku K-000854 1000
C5 - průhledné bez potisku K-001089 1000
C4 - průhledné bez potisku K-001125 500
C6 - potisk DOCUMENTS ENCLOSED* K-000230/DOC 1000
DL - potisk DOCUMENTS ENCLOSED* K-000854/DOC 1000
C5 - potisk DOCUMENTS ENCLOSED* K-001089/DOC 1000
C4 - potisk DOCUMENTS ENCLOSED* K-001125/DOC 500
C6 - vícejazyčný potisk s oknem* K-000230/MULTI 1000
DL - vícejazyčný potisk s oknem* K-000854/MULTI 1000
C5 - vícejazyčný potisk s oknem* K-001089/MULTI 1000

dOCUMENTS ENCLOSEd

LIFERSCHEIN - RECHNUNG

*pouze na objednávku

*pouze na objednávku

KÓD EPB FORMÁT ROZMĚR BARVA BALENÍ KRABICE
SAFEBAG/K70/TRANS K70 144 x 240 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B5/TRANS B5 186 x 255 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B4/TRANS B4 256 x 370 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/C3/TRANS C3 321 x 470 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 500 ks
SAFEBAG/K70/BLACK K70 144 x 240 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B5/BLACK B5 186 x 255 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B4/BLACK B4 256 x 370 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/C3/BLACK C3 321 x 470 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 500 ks

Bezpečnostní obálky

SAFEBAG
NOVINKA
za akční ceny

VHODNÉ VYUŽITÍ  PRO ZASÍLÁNÍ
 » 
» cenností a poukázek
» důležitých dokumentů
» léků a medicínských vzorků
» a mnoho dalšího 
    pro bezpečné zasílání

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
» provedení neprůhledná nebo transparentní ve 4 formátech
» odolná proti povětrnostním vlivům
» bezpečné uzavření pomocí lepící pásky a ochranných prvků
 » individuální číslování každé obálky = možnost sledování/evidence
» popisovatelná, multijazyčné texty včetně CZ
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KÓD EPB FORMÁT ROZMĚR BARVA BALENÍ KRABICE
SAFEBAG/K70/TRANS K70 144 x 240 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B5/TRANS B5 186 x 255 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B4/TRANS B4 256 x 370 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/C3/TRANS C3 321 x 470 + klopa 40 mm transparentní 100 ks 500 ks
SAFEBAG/K70/BLACK K70 144 x 240 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B5/BLACK B5 186 x 255 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/B4/BLACK B4 256 x 370 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 1000 ks
SAFEBAG/C3/BLACK C3 321 x 470 + klopa 40 mm bílá/černá 100 ks 500 ks

Bezpečnostní obálky

SAFEBAG
NOVINKA
za akční ceny

VHODNÉ VYUŽITÍ  PRO ZASÍLÁNÍ
 » 
» cenností a poukázek
» důležitých dokumentů
» léků a medicínských vzorků
» a mnoho dalšího 
    pro bezpečné zasílání

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
» provedení neprůhledná nebo transparentní ve 4 formátech
» odolná proti povětrnostním vlivům
» bezpečné uzavření pomocí lepící pásky a ochranných prvků
 » individuální číslování každé obálky = možnost sledování/evidence
» popisovatelná, multijazyčné texty včetně CZ
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bublInkové obálky
se vzduchovou vložkou a samolepicí páskou

Kód Popis zboží Vnitřní rozm. Vnější rozm. Ks v bal.
T-LP/11A/WHI 11/A - BÍLÁ 100X165 120 X 175 200
T-LP/11A/BRO 11/A - HNĚDÁ 100X165 120 X 175 200
T-LP/12B/WHI 12/B - BÍLÁ 120X215 140 X 225 200
T-LP/12B/BRO 12/B - HNĚDÁ 120X215 140 X 225 200
T-LP/13C/WHI 13/C - BÍLÁ 150X215 170 X225 100
T-LP/13C/BRO 13/C - HNĚDÁ 150X215 170 X225 100
T-LP/14D/WHI 14/D - BÍLÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/14D/BRO 14/D - HNĚDÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/14D/BLA 14/D - ČERNÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/14D/RED 14/D - ČERVENÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/14D/YEL 14/D - ŽLUTÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/14D/GRE 14/D - ZELENÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/14D/BLU 14/D - MODRÁ 180X265 200 X 275 100
T-LP/15E/WHI 15/E - BÍLÁ 220X265 240 X 275 100
T-LP/15E/BRO 15/E - HNĚDÁ 220X265 240 X 275 100
T-LP/16F/WHI 16/F - BÍLÁ 220X340 240 X 350 100
T-LP/16F/BRO 16/F - HNĚDÁ 220X340 240 X 350 100
T-LP/17G/WHI 17/G - BÍLÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/17G/BRO 17/G - HNĚDÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/17G/BLA 17/G - ČERNÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/17G/RED 17/G - ČERVENÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/17G/YEL 17/G - ŽLUTÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/17G/GRE 17/G - ZELENÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/17G/BLU 17/G - MODRÁ 230X340 250 X 350 100
T-LP/18H/WHI 18/H - BÍLÁ 270X360 290 X 370 100
T-LP/18H/BRO 18/H - HNĚDÁ 270X360 290 X 370 100
T-LP/19I/WHI 19/I - BÍLÁ 300X445 320 X 455 50
T-LP/19I/BRO 19/I - HNĚDÁ 300X445 320 X 455 50
T-LP/20K/WHI 20/K - BÍLÁ 350X470 370 X 480 50
T-LP/20K/BRO 20/K - HNĚDÁ 350X470 370 X 480 50
T-LP/CD/WHI CD - BÍLÁ 180X165 200 X 175 100
T-LP/CD/BRO CD - HNĚDÁ 180X165 200 x 175 100

Kód Popis zboží Vnitřní rozm. Vnější rozm. Ks v bal.
T-LP/11A/BRO/10 11/A - HNĚDÁ 100X165 120 X 175 10
T-LP/12B/BRO/10 12/B - HNĚDÁ 120X215 140 X 225 10
T-LP/13C/BRO/10 13/C - HNĚDÁ 150X215 170 X225 10
T-LP/14D/BRO/10 14/D - HNĚDÁ 180X265 200 X 275 10
T-LP/14D/BLA/10 14/D - ČERNÁ 180X265 200 X 275 10
T-LP/14D/RED/10 14/D - ČERVENÁ 180X265 200 X 275 10
T-LP/14D/YEL/10 14/D - ŽLUTÁ 180X265 200 X 275 10
T-LP/14D/GRE/10 14/D - ZELENÁ 180X265 200 X 275 10
T-LP/14D/BLU/10 14/D - MODRÁ 180X265 200 X 275 10
T-LP/15E/BRO/10 15/E - HNĚDÁ 220X265 240 X 275 10
T-LP/16F/BRO/10 16/F - HNĚDÁ 220X340 240 X 350 10
T-LP/17G/BRO/10 17/G - HNĚDÁ 230X340 250 X 350 10
T-LP/17G/BLA/10 17/G - ČERNÁ 230X340 250 X 350 10
T-LP/17G/RED/10 17/G - ČERVENÁ 230X340 250 X 350 10
T-LP/17G/YEL/10 17/G - ŽLUTÁ 230X340 250 X 350 10
T-LP/17G/GRE/10 17/G - ZELENÁ 230X340 250 X 350 10
T-LP/17G/BLU/10 17/G - MODRÁ 230X340 250 X 350 10
T-LP/18H/BRO/10 18/H - HNĚDÁ 270X360 290 X 370 10
T-LP/19I/BRO/10 19/I - HNĚDÁ 300X445 320 X 455 10
T-LP/20K/BRO/10 20/K - HNĚDÁ 350X470 370 X 480 10
T-LP/CD/BRO/10 CD - HNĚDÁ 180X165 200 X 175 10

Ideální pro zasílání jakýchkoliv věcí – zboží, 
vzorků, elektroniky, dárků a mnoho dalších 
předmětů. Široká nabídka rozměrů a barev 
pro různé použití. 

Nabízíme možnost 
potisku obálek „na klíč“

tIp

specIální ObÁLKY
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šanony

barevný šanon s prstním kroužkem, potah 
Polypropylen, hřbet 5 a 8 cm, kapsa  
s vyměnitelným štítkem, prstní kroužek, 
radokroužek.

šanony poloplastové

Pořadač archivní, pro uložení dalších  
dokumentů, hřbet 8 cm, prstní kroužek.

šanony s kapsou

s barevným hřbetem, lepeným štítkem, 
ve formátu a4, hřbet 50 a 80 mm, prstní 
kroužek, radokroužek.

šanony s pákovou MechanIkou

šanony a Desky
Dobrá kvalita, zajímavý design laděný do naší známé produktové řady smartLine.

Kód zboží Barva hřbetu Tloušťka hřbetu Ks v krabici

ORDNER/A4/8BLACK černý 8 cm 20
ORDNER/A4/8RED červený 8 cm 20
ORDNER/A4/8YELLOW žlutý 8 cm 20
ORDNER/A4/8BLUE modrý 8 cm 20
ORDNER/A4/8GREEN zelený 8 cm 20
ORDNER/A4/5BLACK černý 5 cm 25

Kód zboží Barva hřbetu Tloušťka hřbetu Ks v krabici

ORDNER/A4/8BLACK/P černý 8 cm 10

Kód zboží Barva Tloušťka hřbetu Ks v krabici

ORDNER/A4/8WHI/PP bílý 8 cm 20
ORDNER/A4/8BLA/PP černý 8 cm 20
ORDNER/A4/8RED/PP červený 8 cm 20
ORDNER/A4/8VIO/PP fialový 8 cm 20
ORDNER/A4/8BLU/PP modrý 8 cm 20
ORDNER/A4/8BLD/PP tm. modrý 8 cm 20
ORDNER/A4/8ORA/PP oranžový 8 cm 20
ORDNER/A4/8GRY/PP šedý 8 cm 20
ORDNER/A4/8TUR/PP tyrkysový 8 cm 20
ORDNER/A4/8BOR/PP vínový 8 cm 20
ORDNER/A4/8GRE/PP zelený 8 cm 20
ORDNER/A4/8YEL/PP žlutý 8 cm 20
ORDNER/A4/5WHI/PP bílý 5 cm 25
ORDNER/A4/5BLA/PP černý 5 cm 25
ORDNER/A4/5RED/PP červený 5 cm 25
ORDNER/A4/5VIO/PP fialový 5 cm 25
ORDNER/A4/5BLU/PP modrý 5 cm 25
ORDNER/A4/5BLD/PP tm. modrý 5 cm 25
ORDNER/A4/5ORA/PP oranžový 5 cm 25
ORDNER/A4/5GRY/PP šedý 5 cm 25
ORDNER/A4/5TUR/PP tyrkysový 5 cm 25
ORDNER/A4/5BOR/PP vínový 5 cm 25
ORDNER/A4/5GRE/PP zelený 5 cm 25
ORDNER/A4/5YEL/PP žlutý 5 cm 25

Rozlišovače do šanonů, rozměr 
105x245mm, euroděrování – barva zelená

roZlIšovaČ Do šanonu

Kód zboží Barva Formát v mm Ks v bal.
ROZLISOVAC/1/S zelená 105X245 100
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obaly  
PROsPEKTOVé a ZaKLÁDaCí

tříDĚní DokuMentů
Prospektové “U“ obaly a zakládací “L“ obaly

Popis zboží Kód Ks v bal. Tloušťka Počet bal. v krabici
matný Office SP/OFF/OP 100 40 µ 10*
matný Universal SP/UN/OP 100 45 µ 10*
čirý Universal SP/UN/C 100 45 µ 10*

Popis zboží Kód Ks v bal. Tloušťka Počet bal. v krab.
Office – krupičkové LP/OFF/OP 100 120 µ 20
Office – hladké LP/OFF/C 100 120 µ 20
Universal – krupičkové LP/UN/OP 100 180 µ 20
Universal – hladké LP/UN/C 100 180 µ 20

Potřebujete spolehlivě archivovat tištěnou dokumentaci?  
Nabízíme Vám prospektové obaly “U“ a zakládací obaly “L“, vhodné do každé 
kanceláře. Vyrobeno z kvalitní polypropylenové folie, která bezpečně chrání 
vložené dokumenty před poškozením a zaručuje dlouhou životnost obalu. 
standardní europerforace, k dispozici buď s krupičkovým povrchem  
(orange peel) nebo hladkým povrchem (clear). Vhodné pro zakládání prezentací, 
objednávek, plakátů a dalších dokumentů. Obal řady Office je vhodný pro běžné 
každodenní použití, řada Universal je určena pro náročnější podmínky – větší 
množství vložených listů, časté použití a namáhání. 
baleno po 100 ks ve folii. 

prospektové “u“ obaly a4

ZakláDací “l“ obaly a4

* Může se lišit.
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*Není v trvalé nabídce, dostupnost 
ověřte na prodejním oddělení.

ZáZnaMové KOsTKY

Kód zboží Popis zboží Ks v bal.

KOSTKA/90X90 barva bílá, lepená 1
KOSTKA/90X90/N barva bílá, nelepená 1

ZáZnaMní kostka lepená/nelepená

tříDĚní DOKUMENTů

Tříchlopňové desky na dokumenty a4 – 
barva zelená

Kvalitní kancelářské bloky smatLine 
jsou ideální pro každodenní použití 
– standardní provedení lepené nebo 
prestižnější spirálové s děrováním. 
Varianty linkované nebo čtverečkované 
a formáty a4 nebo a5

tříchlopŇové Desky

kancelářské bloky

Kód zboží Barva Formát Ks v bal.
SPIS/P3265U/S zelená A4 50

Kód zboží Popis Ks v bal.
BLOK/A4/LEP/LINKA Blok A4 lepený, linkovaný, 50 listů, 70g papír 10
BLOK/A5/LEP/LINKA Blok A5 lepený, linkovaný, 50 listů, 70g papír 10
BLOK/A4/LEP/CTVER Blok A4 lepený, čtverečkovaný, 50 listů, 70g papír 10
BLOK/A5/LEP/CTVER Blok A5 lepený, čtverečkovaný, 50 listů, 70g papír 10
BLOK/A4/SPI/LINKA Blok A4 spirálový s děrováním, linkovaný, 50 listů, 80g papír 10
BLOK/A5/SPI/LINKA Blok A5 spirálový s děrováním, linkovaný, 50 listů, 80g papír 10
BLOK/A4/SPI/CTVER Blok A4 spirálový s děrováním, čtverečkovaný, 50 listů, 80g papír 10
BLOK/A5/SPI/CTVER Blok A5 spirálový s děrováním, čtverečkovaný, 50 listů, 80g papír 10
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POPIS PRODUKTU
Dvouvrstvá a čtyřvrstvá otevřená, vlnitá lepenka E, vhodná na luxusní 
katonáž. Skladem jsou v hnědé barvě formáty 75×100. Na objednávku 
možnost dodávek následujících barev: bílá, žlutá, červená, růžová, 
fialová, oranžová, modrá, zelená, čedá, černá.

KONCOVÉ POUŽITÍ: výroba obalů pro alkohol, kosmetiku, různé průmyslové výrobky, farmaceutický průmysl

OBCHODNÍ ARGUMENTY
• Bezproblémový výsek a rýhování
• Netradiční vlnitý povrch luxusních obalů

Kód zboží: CW* – dvouvrstvá otevřená vlnitá lepenka
 CWD* – čtyřvrstvá otevřená vlnitá lepenka

CARTOWELL

BALENÍ
Výběr strečových fólií společnosti Europapier znamená volbu nejvyšší bezpečnosti a ochrany. 
Díky jedinečné –cast“ technologii a použití 100% recyklovatelných surovin zaručují všechny fólie 
výjimečnou odolnost a stabilitu přepravovaných komodit. Skvělé vlastnosti fólií umožňují více než 20% 
úspory materiálu, což přináší nižší náklady na balenou jednotku a snížení dopadů na životní prostředí. 
Veškeré výhody fólií Manuli Stretch jsme schopni názorně demonstrovat.

STREČOVÉ 
FÓLIE

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg Návin v m
Počet rolí  
v balení

Počet krabic  
na paletě

čiré SFHT500/20/24/150M 20 my 1,65 150 6 64
čiré SFHT500/20/24/300M 20 my 3 300 6 64
čiré SFHT500/23/24/150M 23 my 1,85 150 6 64
čiré SFHT500/23/24/300M 23 my 3,45 300 6 64
čirá SFHT500/23/68/2.0 23my 2 124,8 6 64
čirá SFHT500/23/74/2.0 23my 2 119,1 6 64
čirá SFHT500/23/74/2.1 23my 2,1 128,5 6 64
černá SFHB500/23/74/2.1 23my 2,1 128,5 6 64

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg Návin v m
Počet rolí  
v balení

Počet krabic 
 na paletě

čirá SFGT100/23/150M 23my 370g 150 50 48

Popis zboží Kód zboží Návin v m Šíře

30 mic BFT300/30/0.9/G 100 0,3 m
30 mic BFT500/30/1.4/G 100 0,5 m

30 mic BFT1000/30/3.0/G 100 1 m

30 mic BFT1500/30/4.3/G 100 1,5 m
40 mic BFT500/40/1.7/G 100 0,5 m
40 mic BFT1000/40/3.4/G 100 m 1 m

RUČNÍ STREČOVÉ FÓLIE, šířka 500 mm

RUČNÍ STREČOVÁ FOLIE – GRANÁT, šířka 100 mm dutinka bez přesahu

BUBLINKOVÉ FOLIE

Strojní strečové a bulinkové fólie na poptávku.

SKLADOVÉ POLOŽKY*
CW* - 75x100 mm
CWD* - 75x100 mm

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg

čirá SFMT500/23/17.8/G 23my 17,8 kg

STROJNÍ STREČOVÉ FOLIE, šířka 500 mm
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Popis zboží Kód zboží Návin v m šíře

30 mic BFT1000/30/3.0/G 100 1 m

bublInkové FolIe

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg

čirá SFMT500/23/17.8/G 23my 17,8 kg

strojní streČové FolIe,  
šířka 500 mm

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg Návin v m
Počet rolí  
v balení

Počet krabic 
 na paletě

čirá SFGT100/23/150M/T 23my 370g 150 50 48

ruČní streČová FolIe – granát,  
šířka 100 mm dutinka bez přesahu

strojní strečové a bulinkové fólie na poptávku.

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg Návin v m
Počet rolí  
v balení

Počet krabic  
na paletě

čiré SFHT500/20/24/150M 20 my 1,65 150 6 64
čiré SFHT500/20/24/300M 20 my 3 300 6 64
čiré SFHT500/23/24/150M/G 23 my 1,85 150 6 64
čiré SFHT500/23/300M/T 23 my 3,45 300 6 64
čirá SFHT500/23/68/2.0T 23my 2 124,8 6 64
čirá SFHT500/23/74/2.0T 23my 2 119,1 6 64
čirá SFHT500/23/74/2.1T 23my 2,1 128,5 6 64
černá SFHB500/23/74/2.1T 23my 2,1 128,5 6 64

ruČní streČové FólIe, šířka 500 mm

balení
Výběr strečových fólií společnosti Europapier znamená volbu nejvyšší bezpečnosti a ochrany. Díky 
jedinečné „cast“ technologii a použití 100% recyklovatelných surovin zaručují všechny fólie výjimečnou 
odolnost a stabilitu přepravovaných komodit. skvělé vlastnosti fólií umožňují více než 20% úspory 
materiálu, což přináší nižší náklady na balenou jednotku a snížení dopadů na životní prostředí. Veškeré 
výhody fólií Manuli stretch jsme schopni názorně demonstrovat.

streČové 
FólIe
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BALENÍ

Kvalitní zpracování zaručí dostatečnou pevnost při manipulaci. Na výběr jsou varianty tak, aby se vám  
do krabic pohodlně vešli formáty A4 a A3 v provedení krabice se samotným víkem a krabice klopové.  
Na požádání vám zhotovíme i krabice na míru i s potiskem.

Kod zboží Surovina
Rozměr (DxŠxV) 
mm

Gramáž 
(g/m2)

A4 - Dno WPS305X216X108BH/D 3 vrstvá lepenka E /B/H 305X216X108 368

A4 - víko WPS308X221X108BH/V 3 vrstvá lepenka E /B/H 308X221X108 368

A3 - dno WPS425X305X130BH/D 3 vrstvá lepenka E /B/H 425X305X130 368

A3 - víko WPS430X312X131BH/V 3 vrstvá lepenka E /B/H 430X312X131 368

Kód zboží
Na počet  
archů v krabici

Surovina
Rozměr  
(DxŠxV) mm

Gramáž  
(g/m2)

WPS304× 215 × 224HH A4 - 2000 listů 3vrstvá lepenka B H/H 304 × 215 × 224 348

WPS304 × 215 × 334HH A4 - 3000 listů 3vrstvá lepenka B H/H 304 × 215 × 334 348

Kód zboží
Na počet  
archů v krabici

Surovina
Rozměr  
(DxŠxV) mm

Gramáž  
(g/m2)

WPS428 × 304 × 224HH A3 - 4000 listů 3vrstvá lepenka B H/H 428 × 304 × 224 348

WPS428 × 304 × 334HH A3 - 6000 listů 3vrstvá lepenka B H/H 428 × 304 × 334 348

KRABICE

A4 + A3 KRABICE
Dvoudílné

A4 KLOPOVÉ KRABICE

A3 KLOPOVÉ KRABICE

Krabice z vlnité lepenky pro zásilky formátu A4 + A3.
Dvoudílná krabice dno / víko v bílo / hnědém 
provedení.

Krabice z vlnité lepenky pro zásilky 
formátu A4. Klopy se lepí páskou.  
V hnědo / hnědém provedení.

Krabice z vlnité lepenky pro zásilky 
formátu A3.  
Klopy se lepí páskou. V hnědo / 
hnědém provedení.

uvedené formáty skladem

uvedené formáty skladem

uvedené formáty skladem

Nabízíme možnost 
potisku krabic „na klíč“

TIP

packaging_kolekce_197x297_09-17.indd   51 25.09.2017   19:19:32

Popis zboží Kód zboží Síla v μ Role v kg Návin v m
Počet rolí  
v balení

Počet krabic  
na paletě

čiré SFHT500/20/24/150M 20 my 1,65 150 6 64
čiré SFHT500/20/24/300M 20 my 3 300 6 64
čiré SFHT500/23/24/150M/G 23 my 1,85 150 6 64
čiré SFHT500/23/300M/T 23 my 3,45 300 6 64
čirá SFHT500/23/68/2.0T 23my 2 124,8 6 64
čirá SFHT500/23/74/2.0T 23my 2 119,1 6 64
čirá SFHT500/23/74/2.1T 23my 2,1 128,5 6 64
černá SFHB500/23/74/2.1T 23my 2,1 128,5 6 64
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balení

Popis produktu Kod zboží Návin v m šíře

acrylic, transparent TAPE/AT/50/66M 66 50 mm
acrylic, transparent TAPE/AT/72/66 60 72 mm
hot melt, transparent TAPE/HT/48/66 60 48 mm
hot melt, hnědá TAPE/HB/48/66 60 48 mm
solvent - PVC TAPE/ST/50/66M/PVC 66 50 mm

Popis produktu Kod zboží Návin v m šíře

acrylic, transparent TAPE/AT/48/66 60 48 mm
acrylic, hnědá TAPE/AB/48/66 60 48 mm
acrylic, transparent TAPE/AT/25/66 60 25 mm

Popis produktu Kod zboží Návin v m šíře tloušťka

Bílá PEF1000/3.0/100/B 100 1 m 3 mm

Popis produktu Kod zboží délka hrana tloušťka

potah – testliner, baleno po 20 ks EP35X35X20-1000/TP 1000 35x35 mm 2 mm
potah – testliner, baleno po 20 ks EP35X35X20-1200/TP 1200 35x35 mm 2 mm

Kód rozměr listu tloušťka perforace role 

PF30/1200/PERF1600 1200x1600 mm 30 mic 1600 250 listů

lepící pásky 

pĚnový polyetylén role 

ochranné rohy 

překrývací FolIe

vhoDné Do provoZu

kancelářské

Zboží na objednávku
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•  Dosáhněte maximálního výkonu, který vám 
zaručí digitální papíry od Mondi

•  Rozlišujte hladký, vysoce-bílý /bílý, 
recyklovaný, přírodně bílý a natíraný papír

•  Maximalizujte výkon na jeden arch papíru ve
formátu šitém na míru vašemu tisku

Vystupte z davu s portfoliem papírů
pro digitální tisk od Mondi

Muž. Síla. 
S papíry pro digitální tisk od Mondi

IN TOUCH EVERY DAY

www.mondigroup.com/printing
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certIFIkáty
FsC® certifikace
K dispozici certifikovaný pro hP Indigo
CO2 neutrální

popIs proDuktu
Color Copy je vysoce bílý nenatíraný papír vytvořený přímo pro potřeby 
digitálního tisku.
Díky speciálně upravenému povrchu přímo pro barevný digitální tisk je 
dosahováno vysoce kvalitních výtisků.
Je dodávám v širokém spektru gramáží od 90g do 400g.

obchoDní arguMenty
•	 Excelentní	formátování	archů	pro	optimální	

a rovnoměrné nanášení barvy
•	 Mimořádně	úspěšná	bilance	při	vysokorychlostním	

tisku, perfektní rovinnost
•	 Snížení	opotřebování	tiskáren
•	 Tepelně	odolný,	neškodlivý,	odolný	proti	stárnutí,	

certifikovaný podle IsO 9706, výroba přátelská 
k životnímu prostředí

•	 Opakovaně	uzaviratelný	průhledný	obal

Zpracování
další zpracování
Skládání m
Rýhování od 170 gsm m
Děrování l
Výsek l
Šití drátem m
Lepená vazba l
Šití nití l

Konečná úprava
Lakování m
UV lak m
Laminace m
Ražba m
Ražba horkou folií m

l  doporučený 
m  vhodný
x nevhodný

kód zboží: cc3*

color copy - sRa3

Tisk
Ofsetový tisk x
Sítotisk m
Digitální tisk (tekutý toner) l
Digitální tisk (suchý toner) l
Rastr
Doporučený rastr                                  86 - 130 lpi

Substance ISO 536 90 100 120 160 200 220 250 280 300 350 400
Caliper ISO 534 98 106 126 166 202 220 245 275 305 350 415

CI Whiteness ISO 11475 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

Brightness ISO ISO 2470 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Opacity ISO ISO 2471 92 93 95 97 99 99 99 99 99 99 99

technIcká specIFIkace
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certIFIkáty
FsC® certifikace

popIs proDuktu
Color Copy coated je natíraný papír vyráběný ve dvou povrchových úpravách  
a to v lesku a matu.      
Díky perfektní oboustranné povrchové úpravě je docíleno nejvyšší kvality tisku 
na lícové i rubové straně.      

obchoDní arguMenty
•	 Bezchybné	formování	archů	pro	ideální	přenos	 

tiskové barvy
•	 Perfektní	rovinnost
•	 Papír	vyroben	speciálně	pro	potřeby	digitálního	tisku

Zpracování
další zpracování
Skládání m
Rýhování od 170 gsm m
Děrování l
Výsek l
Šití drátem m
Lepená vazba l
Šití nití l

Konečná úprava
Lakování m
UV lak m
Laminace m
Ražba m
Ražba horkou folií m

l  doporučený 
m  vhodný

kód zboží: cccg* cccM*

color copy COaTED - sRa3

Tisk
Ofsetový tisk m
Sítotisk m
Digitální tisk (tekutý toner) l
Digitální tisk (suchý toner) l
Rastr
Doporučený rastr                                  88-130 lpi

Substance ISO 536 135 170 200 250 300 350
Caliper ISO 534 107 136 162 213 260 312

Brightness ISO ISO 2470 103 103 103 103 103 103

CI Whiteness ISO 11475 139 139 139 139 139 139

Opacity ISO ISO 2471 94 96 98 99 99 99

Substance ISO 536 135 170 200 250 300 350
Caliper ISO 534 112 160 188 234 285 336

Brightness ISO ISO 2470 103 103 103 103 103 103

CI Whiteness ISO 11475 139 139 139 139 139 139

Opacity ISO ISO 2471 94 96 98 99 99 99

technIcká specIFIkace

glossy sIlk
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certIFIkáty
FsC® mixed Credit

popIs proDuktu
Experia Digi je bezdřevý oboustranně natíraný materiál se speciální povrchovou 
úpravou pro digitální tisk.      
Je dodáván ve dvou povrchových úpravách a to v lesklé i matné.  
Díky speciálně upravenému povrchu papíru ve spojení s perfektním ořezem, 
sestrojeným pro tuto aplikaci, je dosahováno výborné kvality tisku a to i při 
náročnějších tiskových motivech.

koncové použItí: Letáky, prospekty, brožury, časopisy, výroční zprávy

obchoDní arguMenty
•	 Výborná	reprodukce	tiskového	obrazu	
•	 Perfektní	ořez	a	balení	cut-size	
•	 Stupeň	vlhkosti	a	směr	vlákna	materiálu	navrženy	pro	potřeby	

digitálního tisku 

Zpracování
další zpracování
Skládání m
Rýhování od 170 gsm l
Děrování m
Výsek m
Šití drátem l
Lepená vazba l
Šití nití l

Konečná úprava
Lakování m
UV lak m
Laminace m
Ražba m
Ražba horkou folií m

l  doporučený 
m  vhodný

kód zboží: eDg* eDM*

eXperIa DIGI

Tisk
Ofsetový tisk l
Sítotisk m
Digitální tisk (tekutý toner) l
Digitální tisk (suchý toner) l
Rastr
Doporučený rastr                                  140/200 lpi

Substance ISO 536 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350
Caliper ISO 534 64 71 80 92 104 118 141 185 235 275

Bulk ISO 534 0.71 0.71 0.70 0.71 0.69 0.69 0.71 0.74 0.78 0.79

Gloss Gardner ISO 8254-1 71 73 74 76 76 76 76 76 75 75

Brightness ISO ISO 2470 94.5 94.5 94.5 95 95 95 95 95 95 95

Opacity ISO ISO 2471 91 93 94 95 97 97,5 98 98 98 98

Substance ISO 536 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350
Caliper ISO 534 70 79 90 103 118 135 165 215 275 325

Bulk ISO 534 0.78 0.79 0.78 0.79 0.79 0.79 0,83 0,86 0,93 0,93

Smoothness Bekk ISO 5627 500 600 600 600 500 450 350 300 250 200

Brightness ISO ISO 2470 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Opacity ISO ISO 2471 92 94 95,5 96,5 97 97 97 98 98 98

technIcká specIFIkace

gloss

sIlk

100 -170g také ve formátu 33x48 cm a 200-350g ve formátu 48x33 cm.



Doing a great job.

Nést zodpovědnost každý den, to je opravdové poslání.

Být zodpovědný za někoho jiného je práce na celý život. S nadšením si dáváme  
záležet na nejvyšší kvalitě tisku každý den. Nepřekonatelný environmentální profil, 
splňující i potřeby zítřku. Papír, na který se můžete 100% spolehnout. Dělejme  
výjimečné věci. Pro vás a váš tým.

Color Copy – váš papír pro digitální tisk.

www.colorcopy.com
www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY
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Doing a great job.

Nést zodpovědnost každý den, to je opravdové poslání.

Být zodpovědný za někoho jiného je práce na celý život. S nadšením si dáváme  
záležet na nejvyšší kvalitě tisku každý den. Nepřekonatelný environmentální profil, 
splňující i potřeby zítřku. Papír, na který se můžete 100% spolehnout. Dělejme  
výjimečné věci. Pro vás a váš tým.

Color Copy – váš papír pro digitální tisk.

www.colorcopy.com
www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY
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certIFIkáty
FsC® certifikace,  
Eco label,  
IsO 9706,  
Color Lok,  
Green range

popIs proDuktu
speciální hlazený papír nejvyšší kvality s vysokou bělostí a opacitou, vhodný pro 
náročné požadavky barevného kopírování a tisku v laserových a inkoustových 
tiskárnách. 
Použití: Prestižní a reprezentativní dokumenty, smlouvy, barevné tiskoviny, letáky 
a informace. 

koncové použItí: Letáky, noviny, prospekty

obchoDní arguMenty
•	 Výborná	reprodukce	tiskového	obrazu
•	 Optimální	ochrana	stroje	díky	nízké	prašnosti

Zpracování
další zpracování
Skládání m
Rýhování od 170 gsm m
Děrování l
Výsek l
Šití drátem m
Lepená vazba l
Šití nití l

Konečná úprava
Lakování m
UV lak m
Laminace m
Ražba m
Ražba horkou folií m

l  doporučený 
m  vhodný

kód zboží: IQsel*

IQ sELECTION sMOOTh - sRa3

Tisk
Ofsetový tisk l

Sítotisk m

Digitální tisk (tekutý toner) l

Digitální tisk (suchý toner) l

Rastr
Doporučený rastr                                  85 - 130 lpi

Substance ISO 536 80 90 100 120 160 200 250 300
Caliper ISO 534 98 106 115 135 176 214 262 315

CI Whiteness ISO 8254-1 170 170 170 170 170 170 170 170

Brightness ISO ISO 2470 113 113 113 113 113 113 113 113

Opacity ISO ISO 2471 93 94 95,5 96 97 99 99 99        

technIcká specIFIkace
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certIFIkáty
FsC® certifikace

popIs proDuktu
DNs® performance je nanatíraný bezdřevý papír určený pro potisk v digitálních 
zařízeních.

koncové použItí: Letáky, noviny, prospekty, katalogy

obchoDní arguMenty
•	 Řešení	nejrůznějších	aplikací	pro	digitální,	ale	i	ofsetové	stroje
•	 Bezproblémový	potisk	v	digitálních	zařízeních	i	následné	 

dokončovací zpracování

Zpracování
další zpracování
Skládání m
Rýhování od 170 gsm m
Děrování l
Výsek l
Šití drátem m
Lepená vazba l
Šití nití l

Konečná úprava
Lakování m
UV lak m
Laminace m
Ražba m
Ražba horkou folií m

l  doporučený 
m  vhodný

kód zboží: Dnsper*

Dns PERFORMaNCE - sRa3

Tisk
Ofsetový tisk l
Sítotisk m
Digitální tisk (tekutý toner) m
Digitální tisk (suchý toner) l
Rastr
Doporučený rastr                                  85 - 130 lpi

Substance ISO 536 75* 80 90* 100* 120* 160*
Caliper ISO 534 92 98 110 116 133 186

CI Whiteness ISO 8254-1 145 145 145 145 145 145

Brightness ISO ISO 2470 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5

Opacity ISO ISO 2471 90 91 92 93 95 98

technIcká specIFIkace

* na objednávku

MONOTEX L 
100% syntetický materiál 
určený pro laserový tisk

MUNKEN 
PURE DIGITAL 
bezdřevý nenatíraný papír, 
povrch se smetanovým 
odstínem

BINDAKOTE 
karton jednostranně 
natíraný poléváním 
s velmi lesklým povrchem, 
žádné trhliny v rýhách

Najdete u nás také speciální papíry, které jsou vhodné 
pro digitální tisk. Tyto papíry lze velmi dobře použít 
pro obchodní korespondenci, komplimentky, vizitky, 
reklamu či propagaci. 

Téměř ke každému druhu těchto speciálních 
papírů dodáváme také obálky. Vaše firemní 
korespondence bude mít díky speciálním papírům 
svůj osobitý a velmi vkusný styl, který zaujme 
každého.

Jsme pro Vás 
připraveni zajistit 
také kompletní 
potisk obálek

SPECIÁLNÍ 
PAPÍRY YUPO TAKO 

syntetika, přisává se 
na všechny hladké 
povrchy a nezanechává 
nečistoty na lepeném 
povrchu

YUPO JELLY 
syntetika, transparentní 
lesklý materiál, přisává 
se na všechny hladké 
povrchy a nezanechává 
nečistoty na lepeném 
povrchu

YUPO BLUE 
bílý syntetický materiál, 
pro pro HP Indigo, vysoká 
teplotní odolnost 

PRETEX/
NEOBOND 
impregnovaný papír, 
voděodolný, vysoká 
pevnost

”

“



MONOTEX L 
100% syntetický materiál 
určený pro laserový tisk

MUNKEN 
PURE DIGITAL 
bezdřevý nenatíraný papír, 
povrch se smetanovým 
odstínem

BINDAKOTE 
karton jednostranně 
natíraný poléváním 
s velmi lesklým povrchem, 
žádné trhliny v rýhách

Najdete u nás také speciální papíry, které jsou vhodné 
pro digitální tisk. Tyto papíry lze velmi dobře použít 
pro obchodní korespondenci, komplimentky, vizitky, 
reklamu či propagaci. 

Téměř ke každému druhu těchto speciálních 
papírů dodáváme také obálky. Vaše firemní 
korespondence bude mít díky speciálním papírům 
svůj osobitý a velmi vkusný styl, který zaujme 
každého.

Jsme pro Vás 
připraveni zajistit 
také kompletní 
potisk obálek

SPECIÁLNÍ 
PAPÍRY YUPO TAKO 

syntetika, přisává se 
na všechny hladké 
povrchy a nezanechává 
nečistoty na lepeném 
povrchu

YUPO JELLY 
syntetika, transparentní 
lesklý materiál, přisává 
se na všechny hladké 
povrchy a nezanechává 
nečistoty na lepeném 
povrchu

YUPO BLUE 
bílý syntetický materiál, 
pro pro HP Indigo, vysoká 
teplotní odolnost 

PRETEX/
NEOBOND 
impregnovaný papír, 
voděodolný, vysoká 
pevnost

”

“

průvoDce specIálníMI papíry
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popIs proDuktu
YUPO® bLUE DIGITaL je bílý syntetický materiál, který není ani přírodní papír ani 
plastová fólie – kombinuje a spojuje výhody obou. YUPO® bLUE je vyrobeno 
na bázi polypropylenu. Povrch materiálu YUPO® bLUE DIGITaL je jemný, matný. 
Materiál je upraven pro inkoustový digitální tisk – vysoká teplotní odolnost.

koncové použItí: Štítky, jídelní lístky, vstupenky, jmenovky na zavazadla, plakáty

obchoDní arguMenty
•	 Vysoce	odolný	materiál,	odolný	proti	UV	záření,	vodě	i	kyselinám
•	 Vysoká	barevná	stálost
•	 Certifikace	HP	Indigo
•	 Přímý	tisk	bez	dalších	úprav

kód zboží: ypI*

yupo bLUE DIGITaL

Plošná hmotnost Barva povrchu Rozměr (v cm) Kód produktu Archů v balení
115,5 bílá 46X32 YPI150/460X320 250

158 bílá 46X32 YPI200/460X320 125

200 bílá 46X32 YPI250/460X320 125

234 bílá 46X32 YPI300/460X320 125

276,5 bílá 46X32 YPI350/460X320 100
319 bílá 46X32 YPI400/460X320 100
115,5 bílá 72X52 YPI150/720X520 250
158 bílá 72X52 YPI200/720X520 125
200 bílá 72X52 YPI250/720X520 125
234 bílá 72X52 YPI300/720X520 125
276,5 bílá 72X52 YPI350/720X520 100
319 bílá 72X52 YPI400/720X520 100

Plošná hmotnost Tlouštka Hustota Opacita Tržní délky Md Tržní délky Cd Bělost
115,5 150 0,77 98 570 300 96

158 200 0,78 98 930 450 96

200 250 0,8 98 1380 590 96

234 300 0,78 98 1720 720 96

276,5 350 98 96

319 400 98 96

sortIMent

technIcká specIFIkace

certIFIkáty
Certifikace hP indigo

Tisk
Archový ofsetový tisk

Flexografie

Hlubotisk

Sítotisk

Knihtisk

Digitální laserový tisk

Digitální inkoustový tisk l
UV-screen

UV-inkjet l
UV-digital l
HP indigo l
Eco-solvent l
Rastr
Doporučený rastr                      

FM rastr (kmitočtově modulovaný)

další zpracování
Skládání, falcování

Rýhování

Děrování l
Výsek l
Šití drátem m
Lepená vazba

Šití nití

Šití

Konečná úprava
Tiskový lak l
UV lak l
Laminace l
Ražba l
Ražba horkou folií

l  doporučený 
m  vhodný
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popIs proDuktu
YUPO® TaKO je bílý syntetický materiál, který není ani přírodní papír ani plastová
fólie – kombinuje a spojuje výhody obou. YUPO® TaKO je vyrobeno na bázi
polypropylenu. Povrch materiálu je jemný, matný, ze spodní strany je opatřen
mikropřísavkami. Díky této úpravě se YUPO® TaKO přisává na všechny hladké
povrchy. Protože se jedná o „přísavky” a ne o lepidlo, je tento materiál znovu
snímatelný. V případě zanesení přísavek lze přísavky jednoduše omýt. Určeno
k aplikaci v interiéru.

koncové použItí: Reklamní poutače v supermarketech, dětské hry, reklama na prodejních automatech, štítky, plakáty

obchoDní arguMenty
•	 Vysoce	odolný	materiál,	odolný	proti	UV	záření
•	 Při	upevňování	nevytváří	žádné	vzduchové	bubliny
•	 Vyroben	na	bázi	polyprophylenu
•	 Znovu	snímatelný
•	 Certifikace	HP	Indigo
•	 Laserový	digitální	tisk	(XAD1077)

kód zboží: XaD*

yupo TaKO

Plošná hmotnost Barva povrchu Rozměr (v cm) Kód produktu Archů v balení
170 bílá 46X32/ 72X52 XAD1058 250

166 bílá 45X32/ 72X52 XAD1076 100

254 bílá 46X32 XAD1077   100*

sortIMent

Zpracování
další zpracování
Skládání 

Rýhování od 170 gsm

Děrování 

Výsek

Šití drátem

Lepená vazba

Šití nití

Konečná úprava
Lakování 

UV lak

Laminace

Ražba

Ražba horkou folií

l  doporučený 
m  vhodný

Tisk
Ofsetový tisk

Sítotisk

Digitální tisk (tekutý toner) l
Digitální tisk (suchý toner) l
Rastr
Doporučený rastr                                  

* určeno pro digitální laserový tisk
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popIs proDuktu
Monontex L je oboustranně natíraný syntetický PET materiál vhodný pro digitální 
laserový tisk. 

koncové použItí: vysačky, štítky na zavazadla, poutače, plakáty, mapy, brožury, manuály, jídelní a nápojové lístky atd. 

sortIMent

Zpracování
Tisk
archový ofsetový tisk l
Flexografie
hlubotisk
sítotisk
Knihtisk
Digitální laserový tisk l
Digitální inkoustový tisk
UV-screen
UV-inkjet
UV-digital
hP indigo
Eco-solvent
Rastr
Doporučený rastr                      
FM rastr (kmitočtově modulovaný)

Další zpracování
skládání, falcování
Rýhování
Děrování l
Výsek l
Šití drátem
Lepená vazba
Šití nití
Šití

Konečná úprava
Tiskový lak
UV lak
Laminace
Ražba
Ražba horkou folií

l  doporučený 
m  vhodný

kód zboží: MtXl*

obchoDní arguMenty
•	 Vysoce	odolný	materiál
•	 Odolný	vodě,	chemikáliím,	
•	 recyklovatelný
•	 ISEGA	certifikát

l skladem
m na objednávku

MonoteX L

Označení produktu Tloušťka (µ) Plošná hmotnost (g/m²) Tisková metoda Dráha Archy
MTXL150/320x450 110 150 Digi laser úzká l
MTXL186/320x450 135 186 Digi laser úzká l
MTXL254/320x450 185 254 Digi laser úzká l
MTXL360/320x450 260 360 Digi laser úzká l
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kód zboží: gbDF*

glaMa basIC

Plošná hmotnost Barva povrchu Rozměr (v cm) Kód produktu Archů v balení
110 bílá 32X46 GBDF110/320X460/00 250

150 bílá 32X46 GBDF150/320X460/00 250

sortIMent

certIFIkáty
FsC® Mixed Credit: GFa-COC-001390

popIs proDuktu
Glama basic je nenatíraný transparentní papír. Je vyroben z bělené buničiny bez 
obsahu chloru a má hladký povrch.

koncové použItí: reklamní přílohy, knižní obálky, pozvánky, efektní tiskoviny

Zpracování
Tisk
Archový ofsetový tisk  pouze oxidační barvy l
Sítotisk l
Digitální laserový tisk l
Digitální inkoustový tisk

Rastr
Doporučený rastr                      

FM rastr (kmitočtově modulovaný)

další zpracování
Skládání, falcování l
Rýhování od 92 g/m2 l
Děrování l
Výsek l
Šití drátem l
Lepená vazba l
Šití nití l

Konečná úprava
Tiskový lak l
UV lak l
Laminace l
Ražba l
Ražba horkou folií l

l  doporučený 
m  vhodný

obchoDní arguMenty
•	 Neobsahuje	kyseliny
•	 Transparentní
•	 Recyklovatelný
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certIFIkáty
FsC® Mixed Credit: GFa-COC-001390
hP Indigo

popIs proDuktu
Majestic Digital je vysoce kvalitní, bezdřevý, oboustranně pigmentovaný me-
talický papír, který je díky speciální povrchové úpravě vhodný pro digitální tisk.
Řada	papírů	Majestic	Digital		je	to	pravé	pro	Vaši	obchodní	prezentaci	i		pro	
luxusní prezentaci Vašich výrobků

Třpytivý vzhled řady Majestic Digital Vám zajistí jedinečnost Vaší kreativní komu-
nikace.

koncové použItí: vizitky, svatební oznámení, diplomy, blahopřání, novoročenky, pozvánky, certifikáty, luxusní desky a jiné.

kód zboží: 

MajestIc DIgItal

Kód produktu Plošná hmotnost Rozměr (v cm) Archů v balení Barva povrchu
MAJD120/320x464/00 120 32 x 46,4 500 marble white

MAJD250/464x320/00 250 46,4 x 32 250 marble white

MAJD290/464x320/00 290 46,4 x 32 250 marble white

MAJD120/320x464/30 120 32 x 46,4 500 candlelight cream

MAJD250/464x320/30 250 46,4 x 32 250 candlelight cream

MAJD290/464x320/30 290 46,4 x 32 250 candlelight cream

MAJD120/320x464/52 120 32 x 46,4 500 real silver

MAJD250/464x320/52 250 46,4 x 32 250 real silver

MAJD120/320x464/47 120 32 x 46,4 500 real gold

MAJD250/464x320/47 250 46,4 x 32 250 real gold

sortIMent
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TRADITION – BíLá

LAID – BíLá

FINE LINEN – BíLá

MRAMOR – ChAMOIS

Struktura Formát g / m2 Barva Certifikáty a ECO Kód Počet archů v bal.
Tradition A4 100 g 00 bílá TSTR410/00/50 50
Tradition A4 100 g 02 slonová kost TSTR410/02/50 50
Tradition A4 100 g 32 champagne TSTR410/32/50 50
Tradition A4 250 g 00 bílá TSTR425/00/20 20
Tradition A4 250 g 02 slonová kost TSTR425/02/20 20
Tradition A4 250 g 32 champagne TSTR425/32/20 20
Tradition obálky DL 120 g 00 bílá TSTR-KUV-120/00/20 20
Tradition obálky DL 120 g 02 slonová kost TSTR-KUV-120/02/20 20
Tradition obálky DL 120 g 32 champagne TSTR-KUV-120/32/20 20
LAID A4 100 g 00 bílá TSLA410/00/50 50
LAID A4 100 g 32 champagne TSLA410/32/50 50
LAID A3++ 100 g 00 bílá TSLA100/00/SRA3 250
LAID A4 220 g 00 bílá TSLA422/00/20 20
LAID A4 220 g 32 champagne TSLA422/32/20 20
LAID A3++ 270 g 00 bílá TSLA270/00/SRA3 100
LAID obálky DL 120 g 00 bílá TSLA-KUV-120/00/20 20
LAID obálky DL 120 g 32 champagne TSLA-KUV-120/32/20 20
LINEN A4 100 g 00 bílá TSLI410/00/50 50
LINEN A3++ 100 g 00 bílá TSLI100/00/SRA3 250
LINEN A4 220 g 00 bílá TSLI422/00/20 20
LINEN A3++ 270 g 00 bílá TSLI270/00/SRA3 100
LINEN A3++ 350 g 00 bílá TSLI350/00/SRA3 100
LINEN obálky DL 100 g 00 bílá TSLI-KUV-100/00/20 20
mramor A4 200 g 00 bílá TSMA420/00/20 20
mramor A3++ 200 g 00 bílá TSMA200/00/SRA3 100
mramor A4 200 g 30 chamois TSMA420/30/20 20
mramor A3++ 200 g 30 chamois TSMA200/30/SRA3 100
mramor obálky DL 90 g 00 bílá TSMA-KUV-90/00/20 20
mramor obálky DL 90 g 30 chamois TSMA-KUV-90/30/20 20
metallic A4 120 g PM bílá s perletí TSME412/PM/50 50
metallic A3++ 120 g 30 vanilla cream TSME120/30/SRA3 250
metallic A3++ 120 g 52 silver star TSME120/52/SRA3 250
metallic A3++ 120 g PM bílá s perletí TSME120/PM/SRA3 250
metallic A4 250 g PM bílá s perletí TSME425/PM/20 20
metallic A3++ 250 g 30 vanilla cream TSME250/30/SRA3 100
metallic A3++ 250 g 52 silver star TSME250/52/SRA3 100
metallic A3++ 250 g PM bílá s perletí TSME250/PM/SRA3 100
metallic obálky DL 110 g PM bílá s perletí TSME-KUV-110/PM/20 20
PURE A3++ 100 g přírodní bílá TSPU100/01/SRA3 250
PURE A3++ 150 g přírodní bílá TSPU150/01/SRA3 125
PURE A3++ 240 g přírodní bílá TSPU240/01/SRA3 100
PURE A3++ 300 g přírodní bílá TSPU300/01/SRA3 100

Zboží ve formátu sra3 na objednávku
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proFesIonální DIGITÁLNí TIsK
přehled dostupných materiálů

Název zboží Popis zboží g/m2 Barva Číslo barvy Formát Kód zboží Archů v balíku

Samolepky Digi
Samolepící papír ve třech  
porchových úpravách.se splitem

182 matný 0 320x460 SLP/SK/SRA3 200

182 lesklý 0 320x460 SLP/SN/SRA3 200

182 super lesklý 0 320x460 SLP/NP/SRA3 200

Smart Line samolepící etikety
Samolepící etikety ve čtyřech  
povrchových úpravách.

140 matný 0 45X32 EL/MF-1L450x320 300

140 lesklý 0 45X32 EL/CPG-1L450x320 300

140 polyester, čirá 0 45X32 EL/TRC-1L450x320 300

140 polyester, bílá 0 45X32 EL/WO-1L450x320 300

Obálky pro digitální tisk
Samolepicí obálky s páskou 
s vnitřním potiskem a okénkem vpravo.

80 bilá 0 110X220 K-DL/80FRIDSK/DIGI 1 000

Olizová obálky s vnitřním 
potiskem s okénkem vpravo 104X42 mm.

80 bilá 0 114X229 C6/5/80FRID/DIGI 1 000

Samolepicí obálky s páskou 
s vnitřním potiskem a okénkem vpravo.

80 bilá 0 162X229 K-C5/80FRID/DIGI 1 000

Samolepicí obálky s páskou 
s vnitřním potiskem a okénkem vpravo.

80 bilá 0 162X229 K-C5/80FRIDSK/DIGI 1 000

Munken Pure digital
Přírodní bezdřevý nenatíraný
papír s lehce krémovým
odstínem a volumenem 1,13.

100 natural white 1 45X32 TSPU100/01/SRA3 250

150 natural white 1 45X32 TSPU150/01/SRA3 125

240 natural white 1 45X32 TSPU240/01/SRA3 100

300 natural white 1 45X32 TSPU300/01/SRA3 100

IQ Premium
Vysoce bílý bezdřevý nenatíraný materiál 
určený pro digitální tisk

80 bílá 0 320X450 IGPREM380/320X450 500

IQ Selection
Bezdřevý vysoce bílý (CIE 170)
hladký papír a karton, s garancí
pro digitální tisk.

80 bilá 0 45X32 IQSEL080/450X320 500

90 bilá 0 45X32 IQSEL090/450X320 500

100 bilá 0 45X32 QSEL100/450X320 500

120 bilá 0 45X32 IQSEL120/450X320 250

160 bilá 0 45X32 IQSEL160/450X320 250

200 bilá 0 45X32 IQSEL200/450X320 250

250 bilá 0 45X32 QSEL250/450X320 250

300 bilá 0 45X32 IQSEL300/450X320 125

Majestic Digital 250 mramorová bílá 0 46,4X32 MAJD250/464X320/00 250

290 mramorová bílá 0 46,4X32 MAJD290/464X320/00 250

120 krémová, světlo svíčky 30 32X46,4 MAJD120/320X464/30 500

250 krémová, světlo svíčky 30 46,4X32 MAJD250/464X320/30 250

290 krémová, světlo svíčky 30 46,4X32 MAJD290/464X320/30 250

120 real silver 52 32X46,4 MAJD120/320X464/52 500

250 real silver 52 46,4X32 MAJD250/464X320/52 250

120 real gold 47 32X46,4 MAJD120/320X464/47 500

250 real gold 47 46,4X32 MAJD250/464X320/47 250



Papír musí být minimálně  
uvedený počet hodin uskladněný  

v kopírovací místnosti

rozdíly teploty

5 °C 10 °C 15 °C 20 °C

hodiny

1 krabice 5 balíků 5 12 18 34

5 krabic 25 balíků 8 18 27 51

1 paleta 200 balíků 14 26 38 75

skladování papíru 
pokud je výrazný teplotní rozdíl mezi skladovací místností a místností, kde je 
kancelářský stroj, je nutné dodržet následující dobu aklimatizace:

ZáklaDní poDMínky  
sklaDování:

– suché prostředí 
– skladování pouze v uzavřených 
 krabicích a baleních 
– ideální skladování při pokojové 
 teplotě 

Nepodceňujte !

umístění okna  
na obálkách
ČESKé OKNO VPRAVO:
104 × 42 mm, 28 mm zdola, 15 mm zprava

NěMECKé OKNO VPRAVO:
90 × 45 mm, 28 mm zdola, 15 mm zprava

NěMECKé OKNO VLEVO:
90 × 45 mm, 20 mm zdola, 15 mm zleva

Formáty

A0 841 × 1189 mm
A1 594 × 841 mm
A2 420 × 594 mm
A3 297 × 420 mm
A3+ 305 × 457 mm
A3++ 320 × 450 mm
A4 210 × 297 mm
A5 148 × 210 mm
A6 105 × 148 mm
A7 74 × 105 mm

Řada A Řada B Řada C
B0 1000 × 1414 mm
B1 707 × 1000 mm
B2 500 × 707 mm
B3 355 × 500 mm
B4 250 × 355 mm
B5 176 × 250 mm
B6 125 × 176 mm
B7 88 × 125 mm

C0 917 × 1297 mm
C1     648 × 917 mm
C2 458 × 648 mm
C3 324 × 458 mm
C4 229 × 324 mm
C5 162 × 229 mm
C6 114 × 162 mm
C7 81 × 114 mm

Formáty obálek

B4 250 × 353 mm
C4 229 × 324 mm
B5 176 × 250 mm
C6/5 114 × 229 mm
C5 162 × 229 mm
dL 110 × 220 mm
B6 125 × 176 mm
C6 114 × 162 mm
C7 81 × 114 mm
čtvercové 160 × 160 mm

 potisk „na klíč“ 
Na přání Vám také zajistíme výrobu a potisk obálek  
a hlavičkových papírů. Díky přímé spolupráci s velkými evropskými 
výrobci jsme schopni nabídnout velmi atraktivní ceny. Zhotovíme 
Vám i grafický návrh dle Vašeho přání, zakázku kompletně zajistíme 
a připravíme k expedici. Našich služeb můžete též využít při tisku 
letáků, firemních formulářů, brožur či jiných tiskopisů.

tIp
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proFesIonální DIGITÁLNí TIsK

Název zboží Popis zboží g/m2 Barva Číslo barvy Formát Kód zboží Archů v balíku

Top Style Metalic
Metalický povrch dodává
papírům jedinečnost, k dostání
ve třech barvách.

120 peal white PM 45X32 TSME120/PM/SRA3 250

250 pearl white PM 45X32 TSME250/PM/SRA3 100

120 vanilla cream 30 45X32 TSME120/30/SRA3 250

250 vanilla cream 30 45X32 TSME250/30/SRA3 100

120 silver star 52 45X32 TSME120/52/SRA3 250

250 silver star 52 45X32 TSME250/52/SRA3 100

Top Style Mramor

Mramor je vysoce kvalitní
přírodní materiál, nadčasová
elegance s charakteristickým
rysem mramoru.

200 chamois 30 45X32 TSMA200/30/SRA3 100

200 white 00 45X32 TSMA200/00/SRA3 100

Top Style Linen Laid

Linen - elegantní ražba plátna,
30% PCW (recyklovaných)
vláken. Vyráběno za pomoci
větrných elektráren. Papír je
vhodný pro archivaci.

100 pure white 00 45X32 TSLI100/00/SRA3 250

270 pure white 00 45X32 TSLI270/00/SRA3 100

350 pure white 00 45X32 TSLI350/00/SRA3 100

Top Style Laid

Laid - velmi tradiční ražba
plátna, 30% PCW (recylovaných)
vláken. Vyráběno za pomoci
větrných elektráren. Papír je
vhodný pro archivaci.

100 pure white 00 45X32 TSLA100/00/SRA3 100

270 pure white 00 45X32 TSLA270/00/SRA3 250

Bindakote digi
Super lesklý papír, jednostranně

natíraný poláváním, zrcadlový lesk
250 bílá 00 32X45 BIKB250/00/SRA3 100

Transwhite digital Transparentní papír 110 bílá transparentní 00 32X45 TSTW110/00/SRA3 200

Monotex L
Bílý syntetický oboustranně

natíraný materiál z PET  (Polyester)
150 bílý 32X45 MTXL150/320x450 100

186 bílý 32X45 MTXL186/320x450 100

 určený pro digitální laserové stroje 254 bílý 32X45 MTXL254/320x450 50

360 bílý 32X45 MTXL360/320x450 50


