
Grafické papíry

Jsou papíry, které se liší•	  od obyčejných xerografických nebo křídových svým nezaměnitelným 
povrchem, barvou a strukturou.

Jsou ideální k docílení originálních a dokonalých výsledků při použití bežných tiskových •	
a zpracovatelských technik.

Tenký grafický papír (kolem 100 g/m2) spolu s obálkou Vás reprezentuje při korespondenci •	
s důležitým zákazníkem. (Conqueror, Curious, Modigliani, Rives, Efalin, Alezan)

Tvrdý grafický papír (nad 180 g/m2)  je vhodný na výrobu vizitek, pozvánek, cedulek, prezentací. •	
(Conqueror, Curious, Keaykolour, Modigliani, Opal, Olin, Plátno, Rives, Stardream, Twill)

   VÝBĚR ZNAČEK STRUKTUROVANÝCH GRAFICKÝCH PAPÍRŮ

Conqueror
od roku 1888 je jedničkou mezi kan-
celářskými komunikačními papíry. 
Je pojmem pro kvalitu, spolehlivost a 
všestrannost. Je ideální pro klasické 
firemní tiskoviny, pro společnosti s 
vysokými nároky na image a ekolo-
gické požadavky.
gramáž: 100g/m2, 220g/m2,
300g/m2

Modigliani 
papír vyrobený z ECF celulózy má 
neutrální pH a příjemnou obou-
strannou ražbu.  Je bezproblémově 
potiskovatelný v inkoustových i la-
serových tiskárnách, v souladu s do-
poručením výrobce zařízení. Pro své 
složení a tvrdost je oblíbený také u 
výtvarníků na malbu i kresbu.
gramáž: 260g/m2

Keaykolour
sortiment speciálních barevných 
kartonů skýtá rozmanité možnos-
ti realizace vašich tvůrčích nápadů. 
Vyznačují se vynikající barevnou 
stálostí. Využití najde všude tam, kde 
potřebujete silný, stálobarevný kar-
ton (pasparty, obaly knih a katalogů, 
desky, diplomy, ...)
gramáž: 300g/m2

Plátno | Elfenbeinkarton
bezdřevý, ultra bílý, klasický karton 
bez obsahu kyselin s oboustrannou 
lněnou ražbou.
gramáž: 246g/m2

Twill
papír s oboustrannou lineární plstěn-
covou ražbou v pestré barevné škále. 
Je vhodný pro všechny bežné tiskové 
a zpracovatelské techniky. Má certi-
fikát FSC.
gramáž: 240g/m2

Rives
univerzální grafické papíry s atrak-
tivním vzhledem pro široké použití 
v obchodním styku i pro kreativní 
aplikace.
Má certifikaci FSC.
gramáž: 170g/m2, 250g/m2

Efalin
bezdřevý papír s plátěnou ražbou, je 
velmi ohebný, má velkou pevnost v 
tahu. Je odolný proti špíně, poškrábá-
ní, nárazům, roztrhání a vlhkosti.
gramáž: 120g/m2

Alezan
nabízí jemnou strukturu kůže a vý-
bornou potiskovatelnost. Neobsahuje 
chlór ani kyseliny, je pH neutrální a 
je velmi odolný proti stárnutí.
gramáž: 100g/m2, 300g/m2

LE
papíry se zajímavou strukturou, při-
pomínající kůži, používané na výro-
bu obalů, desek, krabiček, přáníček, 
záložek...
gramáž: 230g/m2
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Curious metallics
papíry s metalickým efektem v lesk-
noucích se slitinových tónech. Jsou 
vyráběny za použití buničin ECF a s 
přirozeně se vyskytujícími pigmenty. 
Všechny tyto papíry jsou recyklova-
telné a mají certifikát FSC.
gramáž: 250g/m2

Astrosilver 
ražené papíry a kartony, které lákají 
svým zářivým, jednostranným per-
leťovým nátěrem a mají vysokou 
bělost zadní strany. Nabízí mnoho 
kreativních možností pro docílení 
originálních a dokonalých výsledků. 
Zvláště pak v oblasti výroby vizitek, 
luxusních obalů a krabiček.
gramáž: 220g/m2

Stardream
unikátní kolekce metalických a perle-
ťových papírů, která byla cíleně vy-
vinuta k tomu, aby dodala „hvězdný 
efekt“ výtvorům designérů a tiskařů.
gramáž: 240g/m2

  VÝBĚR ZNAČEK METALICKÝCH GRAFICKÝCH PAPÍRŮ



Resa Offset
bílý, povrchově zaklížený, dvakrát 
hlazený, 100% recyklovaný papír, 
vyznamenaný Modrým andělem (še-
trný k životnímu prostředí). Navozu-
je přírodní vjem, je odolný vůči stár-
nutí, univerzálně použitelný.
gramáž: 90g/m2 , 150g/m2

Cocoon
natíraný, 100% recyklovaný papír pr-
votřídní kvality, velmi vysoké bělos-
ti, dobře potiskovatelný, s ultra hlad-
ký povrchem. Je výborně průchodný 
strojem. Nabízíme v provedení SILK 
- matný a GLOSS - lesklý povrch. V 
nabídce také Coccon offset.
gramáž: 110g/m2 , 200g/m2, 300g/m2

Olin
kvalitní, vysoce hlazený, nenatíraný 
papír, vyrobený ze 100% ECF buni-
činy, s vynikajícími tiskovými vlast-
nostmi s certifikací FSC. Zaručuje 
garanci archivace 200let. 
gramáž: 200g/m2, 250g/m2

Conqueror, Modigliani, Allezan, 
Stardream, Curious
dodejte Vaší důležité korespondenci, oznámení, pozvánce či bla-
hopřání trochu luxusu. K papírům od výše uvedených výrobců 
dodáváme obálky nejčastěji ve formátech DL. V nabídce také for-
máty 17 x 17 cm, 23 x 16 cm

Cyclus
vysoce kvalitní, ekologicky šetrný 
papír ze 100% recyklovaných vláken, 
s přirozeným odstínem a strukturou. 
Pokud si vyberete tento papír, vysílá-
te tím jasný signál, že vám záleží na 
životním prostředí.
gramáž: 140g/m2 , 200g/m2

tisk formátu A3 do 10ks do 50ks do 200ks do 500ks

plnobarevný tisk 13,20 Kč 12 Kč 9,60 Kč 8,40 Kč

černobílý tis 3,36 Kč 2,4 Kč 1,8 Kč 1,44 Kč

tisk vizitek do 200ks do 500ks do 700ks

plnobarevný 2,28 Kč 1,8 Kč 1,44 Kč

černobílý 0,96 Kč 0,72 Kč 0,48 Kč

MOŽNOSTI TISKU
Orientační cenové kalkulace pro tisk letáků, vizitek - bez DPH

Cena za jednostranný tisk bez papíru (oboustranný tisk x2) Cena za jednostranný tisk bez papíru (oboustranný tisk x2).
Cena papíru na 1 vizitku: cena A3 : 20 ks
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  NENATÍRANÉ PAPÍRY OBÁLKY

  VÝBĚR Z RECYKLOVANÝCH PAPÍRŮ


