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Biele nenatierané papiere 

Kancelársky 80g 

 

Štandardný kancelársky papier pre každodennú 
čiernobielu a farebnú tlač. Ekologický papier s FSC® 
certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Nenatieraný 120g 

 

Prémiový nenatieraný papier s prvotriednou 
hladkosťou a belosťou pre vynikajúcu kvalitu tlače. 
Vhodný najmä na tlač letákov. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Nenatieraný 200g 

 

Prémiový nenatieraný papier s prvotriednou 
hladkosťou a belosťou pre vynikajúcu kvalitu tlače. 
Vhodný najmä na tlač oznámení. 

Vhodné na:  Vstupenky, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Nenatieraný 300g 

 

Prémiový nenatieraný papier s prvotriednou 
hladkosťou a belosťou pre vynikajúcu kvalitu tlače. 
Vhodný najmä na tlač vizitiek. 

Vhodné na:  Vizitky, vstupenky, pozvánky, 
pohľadnice, oznámenia, kupóny 
a poukážky, diplomy a certifikáty 
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Cyclus offset - recyklovaný 80g 

 

Ekologický 100% recyklovaný nenatieraný 
kancelársky papier s belosťou ISO 90. Najčastejšie 
využívaný na tlač letákov či novín. Ekologický papier 
s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, brožúry, 
hlavičkové papiere 

Cyclus offset - recyklovaný 135g 

 

Ekologický 100% recyklovaný nenatieraný 
kancelársky papier s belosťou ISO 90. Najčastejšie 
využívaný na tlač letákov či novín. Ekologický papier 
s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, brožúry, 
hlavičkové papiere 

Cyclus offset - recyklovaný 250g 

 

Ekologický 100% recyklovaný nenatieraný 
kancelársky papier s belosťou ISO 90. Najčastejšie 
využívaný na tlač vizitiek či oznámení. Ekologický 
papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, vstupenky, pozvánky, 
pohľadnice, oznámenia, brožúry 

CC Skin Extra White 380g 

 

Papier s unikátne matným a na dotyk veľmi 
príjemným, mäkkým povrchom. Odolný voči oderu 
a odtlačkom prstov. Vhodný najmä na tlač vizitiek či 
oznámení. Kvôli vysokej gramáži je vhodný len na 
jednostrannú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, diplomy a certifikáty 
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CC Matter Goya White 270g 

 

Papier s obojstranne drsnou (šmirgľovou) textúrou v 
bielom farebnom prevedení. Vhodný na tlač vizitiek, 
oznámení či pozvánok. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Conqueror CX22 High White 250g 

 

Hodvábny, vysoko hladený biely papier určený 
predovšetkým na tlač oznámení, pozvánok či 
vstupeniek. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pohľadnice, 
diplomy a certifikáty 

Rives Design Bright White 250g 

 

Prírodný biely papier s tradičnou plstencovou 
rebrovanou razbou. Vhodný na tlač vizitiek či 
oznámení. Kvôli štruktúre nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Keaykolour Snow White 120g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač letákov či vstupeniek. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, hlavičkové 
papiere 
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Keaykolour Snow White 250g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač vizitiek, pozvánok a najmä 
svadobných tlačovín. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Opale Fabric, Pure White 250g 

 

Vysoko kvalitný a vysoko biely papier s atraktívnou 
plátnovou ražbou. Už na prvý pohľad má 
profesionálny vzhľad. Vyznačuje sa vynikajúcou 
potláčateľnosťou spĺňajúc požiadavky modernej 
doby. Vhodný pre všetky druhy oznámení a 
pozvánok. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Olin Regular Absolut White 400g 

 

Nenatieraný biely papier s hladkým povrchom. Kvôli 
vysokej gramáži je vhodný len na jednostrannú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 
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Olin Natural White 400g 

 

Nenatieraný prirodzene biely papier s hladkým 
povrchom. Kvôli vysokej gramáži je vhodný len na 
jednostrannú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Munken Polar Rough 300g 

 

Biely kreatívny nenatieraný papier s jemne 
namodralým nádychom. Vhodný na tlač vizitiek, 
pozvánok a oznámení. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Munken Pure 300g 

 

Biely exkluzívny papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač vizitiek, pozvánok a oznámení. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 
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Biele natierané papiere 

Natieraný matný 90g 

 

Základný natieraný papier v matnom prevedení 
určený predovšetkým na tlač jednostranných 
tlačovín (plagátov, letákov). Ekologický papier s 
FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Natieraný lesklý 90g 

 

Základný natieraný papier v lesklom prevedení 
určený predovšetkým na tlač jednostranných 
tlačovín (plagátov, letákov). Ekologický papier s 
FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Natieraný matný 115g 

 

Základný natieraný papier v matnom prevedení 
určený predovšetkým na tlač jednostranných 
tlačovín (plagátov, letákov). Ekologický papier s 
FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Natieraný lesklý 115g 

 

Základný natieraný papier v lesklom prevedení 
určený predovšetkým na tlač jednostranných 
tlačovín (plagátov, letákov). Ekologický papier s 
FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Natieraný matný 150g 

 

Najpoužívanejší natieraný papier v matnom 
prevedení pre tlač jednostranných aj obojstranných 
tlačovín (plagátov, letákov, brožúr). Ekologický 
papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 
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Natieraný lesklý 150g 

 

Najpoužívanejší natieraný papier v lesklom 
prevedení pre tlač jednostranných aj obojstranných 
tlačovín (plagátov, letákov, brožúr). Ekologický 
papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, brožúry, hlavičkové papiere 

Natieraný matný 200g 

 

Natieraný papier v matnom prevedení najčastejšie 
používaný na tlač oznámení, vstupeniek, či 
pozvánok. Ekologický papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Oznámenia, vstupenky, brožúry, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

Natieraný lesklý 200g 

 

Natieraný papier v lesklom prevedení najčastejšie 
používaný na tlač oznámení, vstupeniek, či 
pozvánok. Ekologický papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Oznámenia, vstupenky, pozvánky, 
brožúry, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Natieraný matný 250g 

 

Natieraný papier v matnom prevedení najčastejšie 
používaný na tlač oznámení, vstupeniek, či 
pozvánok. Ekologický papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pozvánky, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 
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Natieraný lesklý 250g 

 

Natieraný papier v lesklom prevedení najčastejšie 
používaný na tlač oznámení, vstupeniek, či 
pozvánok. Ekologický papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pozvánky, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Natieraný matný 300g 

 

Natieraný papier v matnom prevedení určený pre 
tlač oznámení a vizitiek. Ekologický papier s FSC® 
certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, vstupenky, pozvánky, 
oznámenia, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Natieraný lesklý 300g 

 

Natieraný papier v lesklom prevedení určený pre 
tlač oznámení a vizitiek. Ekologický papier s FSC® 
certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, vstupenky, pozvánky, 
oznámenia, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Natieraný matný 350g 

 

Natieraný papier s najvyššou gramážou v matnom 
prevedení určený pre tlač vizitiek. Ekologický papier 
s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, pozvánky, oznámenia, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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Natieraný lesklý 350g 

 

Natieraný papier s najvyššou gramážou v lesklom 
prevedení určený pre tlač vizitiek. Ekologický papier 
s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, pozvánky, oznámenia, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

Pohľadnicový kartón 255g 

 

Jednostranne natieraný papier s hladkým 
povrchom. Ide o lesklý papier, ktorý je ideálny na 
dosiahnutie fotografickej kvality tlače a dokonalej 
obrazovej grafiky. Vhodný na tlač pohľadníc. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pozvánky, pohľadnice, kupóny 
a poukážky, diplomy a certifikáty 
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Recyklované papiere 

Cyclus offset - recyklovaný 80g 

 

Ekologický 100% recyklovaný nenatieraný 
kancelársky papier s belosťou ISO 90. Najčastejšie 
využívaný na tlač letákov či novín. Ekologický papier 
s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, brožúry, 
hlavičkové papiere 

Cyclus offset - recyklovaný 135g 

 

Ekologický 100% recyklovaný nenatieraný 
kancelársky papier s belosťou ISO 90. Najčastejšie 
využívaný na tlač letákov či novín. Ekologický papier 
s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, brožúry, 
hlavičkové papiere 

Cyclus offset - recyklovaný 250g 

 

Ekologický 100% recyklovaný nenatieraný 
kancelársky papier s belosťou ISO 90. Najčastejšie 
využívaný na tlač vizitiek či oznámení. Ekologický 
papier s FSC® certifikátom. 

Vhodné na:  Vizitky, vstupenky, pozvánky, 
pohľadnice, oznámenia, brožúry 

Rives Tradition Corn 120g 

 

Prírodný papier s jemnou plstencovou razbou a 
ľahkou gramážou vhodný na tlač dizajnových 
letákov. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky 
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Rives Tradition Corn 250g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač vizitiek, pozvánok a najmä 
svadobných tlačovín. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Keaykolour Chalk 100% Recycled 120g 

 

Ekologický, jemne škvrnitý recyklovaný papier v 
svetlobéžovom prevedení. Vhodný najmä na tlač 
letákov či hlavičkových papierov. Ideálny pre 
zákazníkov, ktorí uprednostňujú prírodný dizajn. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, hlavičkové 
papiere 

Keaykolour Chalk 100% Recycled 250g 

 

Ekologický, jemne škvrnitý recyklovaný papier v 
svetlobéžovom prevedení. Vhodný najmä na tlač 
vizitiek či oznámení. Ideálny pre zákazníkov, ktorí 
uprednostňujú prírodný dizajn. 

Vhodné na:  Vizitky, pozvánky, pohľadnice 

Keaykolour Particles Sunshine 100% 250g 

 

Recyklovaný, svetlobéžový papier s prirodzeným 
obsahom farebných čiastočiek. Ideálny pre 
zákazníkov, ktorí uprednostňujú prírodný dizajn. 

Vhodné na:  Oznámenia, pozvánky, pohľadnice, 
kupóny a poukážky 

Keaykolour Recycled Camel 250g 

 

Papier s prírodne drsným povrchom urobí vaše 
oznámenia, vizitky či pozvánky jedinečnými. Kvôli 
farebnosti nie je vhodný na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, pozvánky, oznámenia 
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Keaykolour Rough Biscuit 300g 

 

Kreatívny svetlohnedý papier s jemne drsným 
povrchom bez razby vhodný na jednoduché 
jednofarebné vizitky alebo oznámenia. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
vstupenky, pohľadnice, kupóny 
a poukážky, diplomy a certifikáty 

Pop´Set Storm 320g 

 

Sivý matný papier s obsahom 30 % recyklovaných 
vlákien. Kvôli farebnosti nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky 

Pop´Set Urban Grey 240g 

 

Tmavosivý matný papier s obsahom 30 % 
recyklovaných vlákien. Kvôli farebnosti nie je 
vhodný na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky 

Image CKB 230g 

 

Prírodne hnedý, nebielený papier. Ideálny pre 
náročných zákazníkov, ktorí uprednostňujú 
prírodný organický dizajn. Určený najmä na výrobu 
obalov či tlač vizitiek. Kvôli farebnosti nie je vhodný 
na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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Rives Shetland Natural White 350g 

 

Nenatieraný papier s vysokou gramážou a jemnou 
plstencovou štruktúrou v elegantnom prevedení. 
Kvôli farebnosti a štruktúre nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky 
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Špeciálne papiere 

Monotex L 186g 

 

Syntetický papier, ktorý kombinuje silu plastu s 
potláčateľnosťou papiera. Je to obojstranne matne 
natieraná polyetylénová fólia s vysokou hustotou. Je 
neroztrhnuteľný a vodeodolný. Ideálny na tlač 
vizitiek, oznámení či obedových menu. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, diplomy a 
certifikáty 

Monotex L 360g 

 

Syntetický papier, ktorý kombinuje silu plastu s 
potláčateľnosťou papiera. Je to obojstranne matne 
natieraná polyetylénová fólia s vysokou hustotou. Je 
neroztrhnuteľný a vodeodolný. Ideálny na tlač 
vizitiek, oznámení či obedových menu. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, kupóny 
a poukážky, diplomy a certifikáty 

Pohľadnicový kartón 255g 

 

Jednostranne natieraný papier s hladkým 
povrchom. Ide o lesklý papier, ktorý je ideálny na 
dosiahnutie fotografickej kvality tlače a dokonalej 
obrazovej grafiky. Vhodný na tlač pohľadníc. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pozvánky, pohľadnice, kupóny 
a poukážky, diplomy a certifikáty 

CC Metallics Super Gold 300g 

 

Výrazne zlatý metalický papier. Ideálny pre tých, 
ktorí oceňujú technické inovácie, perfektné 
spracovanie a jemnú inšpiráciu plynúcu z 
neobvyklých tlačových povrchov. Odporúčame na 
tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s bielym 
pozadím. Kvôli farebnosti nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky 
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CC Translucents Clear 112g 

 

Priehľadný papier v matnom prevedení vhodný na 
kreatívne vrstvenie tlačových materiálov. Kvôli 
priehľadnosti nie je vhodný na obojstrannú tlač. 

Vhodné na:  Kreatívne tlačoviny 

CC Translucents Clear 230g 

 

Pevný priehľadný papier v matnom prevedení 
vhodný na kreatívne vrstvenie tlačových materiálov. 
Kvôli priehľadnosti nie je vhodný na obojstrannú 
tlač. 

Vhodné na:  Kreatívne tlačoviny 

CC Matter Goya White 270g 

 

Papier s obojstranne drsnou (šmirgľovou) textúrou v 
bielom farebnom prevedení. Vhodný na tlač vizitiek, 
oznámení či pozvánok. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics Ice Silver 300g 

 

Bielostrieborný metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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CC Metallics Ice Gold 300g 

 

Bielozlatý metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics White Gold 300g 

 

Biely metalický papier s jemným zlatým nádychom, 
ktorý ťa zaručene odprezentuje. Veľmi príjemný na 
dotyk. Pre zachovanie výnimočného pocitu z tohto 
krásneho papiera ho odporúčame na tlač vizitiek, 
oznámení a pozvánok s bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics White Gold 120g 

 

Biely metalický papier s jemným zlatým nádychom, 
ktorý ťa zaručene odprezentuje. Veľmi príjemný na 
dotyk. Pre zachovanie výnimočného pocitu z tohto 
krásneho papiera ho odporúčame na tlač produktov 
s bielym pozadím. 

Vhodné na:  Kreatívne tlačoviny 

CC Metallics Pink Quartz 300g 

 

Bledoružový metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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Conqueror CX22 High White 250g 

 

Hodvábny, vysoko hladený biely papier určený 
predovšetkým na tlač oznámení, pozvánok či 
vstupeniek. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pohľadnice, 
diplomy a certifikáty 

Rives Design Bright White 250g 

 

Prírodný biely papier s tradičnou plstencovou 
rebrovanou razbou. Vhodný na tlač vizitiek či 
oznámení. Kvôli štruktúre nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Plike BLACK 330g 

 

Čierny papier so špeciálnou matnou povrchovou 
úpravou, veľmi jemný na dotyk. Vhodný na rôzne 
kreatívne tlačoviny a najmä na tlač bielou. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 
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Metalické papiere 

CC Metallics Super Gold 300g 

 

Výrazne zlatý metalický papier. Ideálny pre tých, 
ktorí oceňujú technické inovácie, perfektné 
spracovanie a jemnú inšpiráciu plynúcu z 
neobvyklých tlačových povrchov. Odporúčame na 
tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s bielym 
pozadím. Kvôli farebnosti nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky 

CC Metallics Ice Silver 300g 

 

Bielostrieborný metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics Ice Gold 300g 

 

Bielozlatý metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics White Gold 300g 

 

Biely metalický papier s jemným zlatým nádychom, 
ktorý ťa zaručene odprezentuje. Veľmi príjemný na 
dotyk. Pre zachovanie výnimočného pocitu z tohto 
krásneho papiera ho odporúčame na tlač vizitiek, 
oznámení a pozvánok s bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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CC Metallics White Gold 120g 

 

Biely metalický papier s jemným zlatým nádychom, 
ktorý ťa zaručene odprezentuje. Veľmi príjemný na 
dotyk. Pre zachovanie výnimočného pocitu z tohto 
krásneho papiera ho odporúčame na tlač produktov 
s bielym pozadím. 

Vhodné na:  Kreatívne tlačoviny 

CC Metallics Pink Quartz 300g 

 

Bledoružový metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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Farebné papiere 

CC Metallics Super Gold 300g 

 

Výrazne zlatý metalický papier. Ideálny pre tých, 
ktorí oceňujú technické inovácie, perfektné 
spracovanie a jemnú inšpiráciu plynúcu z 
neobvyklých tlačových povrchov. Odporúčame na 
tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s bielym 
pozadím. Kvôli farebnosti nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky 

CC Metallics Ice Silver 300g 

 

Bielostrieborný metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics Ice Gold 300g 

 

Bielozlatý metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

CC Metallics White Gold 300g 

 

Biely metalický papier s jemným zlatým nádychom, 
ktorý ťa zaručene odprezentuje. Veľmi príjemný na 
dotyk. Pre zachovanie výnimočného pocitu z tohto 
krásneho papiera ho odporúčame na tlač vizitiek, 
oznámení a pozvánok s bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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CC Metallics White Gold 120g 

 

Biely metalický papier s jemným zlatým nádychom, 
ktorý ťa zaručene odprezentuje. Veľmi príjemný na 
dotyk. Pre zachovanie výnimočného pocitu z tohto 
krásneho papiera ho odporúčame na tlač produktov 
s bielym pozadím. 

Vhodné na:  Kreatívne tlačoviny 

CC Metallics Pink Quartz 300g 

 

Bledoružový metalický papier, ktorý ťa zaručene 
odprezentuje. Veľmi príjemný na dotyk, blyští sa a 
leskne v meniacom sa svetle. Pre zachovanie 
výnimočného pocitu z tohto krásneho papiera ho 
odporúčame na tlač vizitiek, oznámení a pozvánok s 
bielym pozadím. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

Rives Tradition Corn 120g 

 

Prírodný papier s jemnou plstencovou razbou a 
ľahkou gramážou vhodný na tlač dizajnových 
letákov. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky 

Rives Tradition Corn 250g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač vizitiek, pozvánok a najmä 
svadobných tlačovín. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 
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Pop Set Sky Blue 240g 

 

Nebesky modrý hladký papier s obsahom 30 % 
recyklovaných vlákien. Kvôli farebnosti nie je 
vhodný na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Oznámenia, pozvánky 

Keaykolour Particles Sunshine 100% 250g 

 

Recyklovaný, svetlobéžový papier s prirodzeným 
obsahom farebných čiastočiek. Ideálny pre 
zákazníkov, ktorí uprednostňujú prírodný dizajn. 

Vhodné na:  Oznámenia, pozvánky, pohľadnice, 
kupóny a poukážky 

Keaykolour Recycled Camel 250g 

 

Papier s prírodne drsným povrchom urobí vaše 
oznámenia, vizitky či pozvánky jedinečnými. Kvôli 
farebnosti nie je vhodný na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, pozvánky, oznámenia 

Keaykolour Rough Biscuit 300g 

 

Kreatívny svetlohnedý papier s jemne drsným 
povrchom bez razby vhodný na jednoduché 
jednofarebné vizitky alebo oznámenia. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
vstupenky, pohľadnice, kupóny 
a poukážky, diplomy a certifikáty 

Pop´Set Storm 320g 

 

Sivý matný papier s obsahom 30 % recyklovaných 
vlákien. Kvôli farebnosti nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky 
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Pop´Set Urban Grey 240g 

 

Tmavosivý matný papier s obsahom 30 % 
recyklovaných vlákien. Kvôli farebnosti nie je 
vhodný na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky 

Plike BLACK 330g 

 

Čierny papier so špeciálnou matnou povrchovou 
úpravou, veľmi jemný na dotyk. Vhodný na rôzne 
kreatívne tlačoviny a najmä na tlač bielou. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Image CKB 230g 

 

Prírodne hnedý, nebielený papier. Ideálny pre 
náročných zákazníkov, ktorí uprednostňujú 
prírodný organický dizajn. Určený najmä na výrobu 
obalov či tlač vizitiek. Kvôli farebnosti nie je vhodný 
na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

Rives Shetland Natural White 350g 

 

Nenatieraný papier s vysokou gramážou a jemnou 
plstencovou štruktúrou v elegantnom prevedení. 
Kvôli farebnosti a štruktúre nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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Štruktúrované papiere 

CC Matter Goya White 270g 

 

Papier s obojstranne drsnou (šmirgľovou) textúrou v 
bielom farebnom prevedení. Vhodný na tlač vizitiek, 
oznámení či pozvánok. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

Rives Design Bright White 250g 

 

Prírodný biely papier s tradičnou plstencovou 
rebrovanou razbou. Vhodný na tlač vizitiek či 
oznámení. Kvôli štruktúre nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

  

Rives Tradition Corn 120g 

 

Prírodný papier s jemnou plstencovou razbou a 
ľahkou gramážou vhodný na tlač dizajnových 
letákov. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky 
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Rives Tradition Corn 250g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač vizitiek, pozvánok a najmä 
svadobných tlačovín. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, vstupenky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Keaykolour Snow White 120g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač letákov či vstupeniek. 

Vhodné na:  Letáky, vstupenky, hlavičkové 
papiere 

Keaykolour Snow White 250g 

 

Snehovo-biely papier veľmi príjemný na dotyk. 
Vhodný na tlač vizitiek, pozvánok a najmä 
svadobných tlačovín. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Keaykolour Chalk 100% Recycled 250g 

 

Ekologický, jemne škvrnitý recyklovaný papier v 
svetlobéžovom prevedení. Vhodný najmä na tlač 
vizitiek či oznámení. Ideálny pre zákazníkov, ktorí 
uprednostňujú prírodný dizajn. 

Vhodné na:  Vizitky, pozvánky, pohľadnice 
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Opale Fabric, Pure White 250g 

 

Vysoko kvalitný a vysoko biely papier s atraktívnou 
plátnovou ražbou. Už na prvý pohľad má 
profesionálny vzhľad. Vyznačuje sa vynikajúcou 
potláčateľnosťou spĺňajúc požiadavky modernej 
doby. Vhodný pre všetky druhy oznámení a 
pozvánok. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Dali Bianco 240g 

 

Luxusný, obojstranne drážkovaný papier v 
krémovom farebnom prevedení. Kvôli štruktúre nie 
je vhodný na plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 

Munken Polar Rough 300g 

 

Biely kreatívny nenatieraný papier s jemne 
namodralým nádychom. Vhodný na tlač vizitiek, 
pozvánok a oznámení. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
pohľadnice, kupóny a poukážky, 
diplomy a certifikáty 

Rives Shetland Natural White 350g 

 

Nenatieraný papier s vysokou gramážou a jemnou 
plstencovou štruktúrou v elegantnom prevedení. 
Kvôli farebnosti a štruktúre nie je vhodný na 
plnofarebnú tlač. 

Vhodné na:  Vizitky, oznámenia, pozvánky, 
kupóny a poukážky, diplomy a 
certifikáty 
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