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másoló- és irodai papír | copy and printing paper Papíráru 01
Laser Copy® Standard

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0111 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0116 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Multifunkcionális irodai papír. Jól alkalmazható minden irodai géptípushoz, lézer- és tintasugaras 

nyomtatáshoz, fekete-fehér munkák esetén. Jó opacitása, fehérsége valamint felülete miatt egyen-

letes és megbízható nyomtatási, másolási minőséget biztosít. Használat előtt 24 órán át hagyja a 

gép környezetében, szobahőmérsékleten.

80

A/4

A/3
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másoló- és irodai papír | copy and printing paperPapíráru01
Laser Copy® Gold

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0121 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0126 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Magas minőségű többfunkciós irodai papír. A papír magas fehérsége és a nagyon jó felületi minő-

sége ideálissá teszi fekete-fehér és színes nyomtatásra, valamennyi irodai gépben. Nagysebességű 

irodai berendezésekben is ideálisan futtatható, kétoldalú nyomtathatósága garantált. Használat 

előtt 24 órán át hagyja a gép környezetében, szobahőmérsékleten.

80

A/4

A/3
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másoló- és irodai papír | copy and printing paper Papíráru 01
Laser Copy® Lux

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0131 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0136 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

A Laser Copy irodai papírcsalád legmagasabb minősége. Kitűnő fehérsége, opacitása valamint extra 

simasága különösen szép nyomatot biztosít nagy felbontású nyomatok esetén is. Felhasználható a 

hagyományos fekete-fehér másolástól a színes tintasugaras és lézernyomtatásig minden területen 

és irodai berendezésben. Nagysebességű gépeken is alkalmas kétoldalas nyomtatásra. Ez a papír 

távlatokat nyit Önnek az irodai munkában. Használat előtt 24 órán át hagyja a gép környezetében, 

szobahőmérsékleten.

80

A/4

A/3
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másoló- és irodai papír | copy and printing paperPapíráru01
Panasonic® Ideal

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0600 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0601 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Magas minőségű többfunkciós irodai papír. A papír magas fehérsége és a nagyon jó felületi minő-

sége ideálissá teszi fekete-fehér és színes nyomtatásra, valamennyi irodai gépben. Nagysebességű 

irodai berendezésekben is ideálisan futtatható, kétoldalú nyomtathatósága garantált. Használat 

előtt 24 órán át hagyja a gép környezetében, szobahőmérsékleten.

16

A Panasonic Ideál fénymásoló papír a ColorLok technológiának köszönhető-
en tintasugaras nyomtatásra is kiválóan alkalmas.
A dokumentumok gyorsabban száradnak, hamarabb kezelhetők az elkenő-
dés veszélye nélkül. A betűkarakterek teltebbek, ami kontrasztosabb és pon-
tosabb szövegképet eredményez. Színes nyomtatásai élénkebb és mélyebb 
színekben jelennek meg.

80

A/4

A/3
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másoló- és irodai papír | copy and printing paper Papíráru 01
Panasonic® Premium

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0610 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

Kitűnő fehérsége, opacitása valamint extra simasága különösen szép nyomatot biztosít nagy fel-

bontású nyomatok esetén is. Felhasználható a hagyományos fekete-fehér másolástól a színes tin-

tasugaras és lézernyomtatásig minden területen és irodai berendezésben. Nagysebességű gépeken 

is alkalmas kétoldalas nyomtatásra. Ez a papír távlatokat nyit Önnek az irodai munkában. Használat 

előtt 24 órán át hagyja a gép környezetében, szobahőmérsékleten.

80

A/4

A Panasonic Premium fénymásoló papír a ColorLok technológiának köszön-
hetően tintasugaras nyomtatásra is kiválóan alkalmas.
A dokumentumok gyorsabban száradnak, hamarabb kezelhetők az elkenő-
dés veszélye nélkül. A betűkarakterek teltebbek, ami kontrasztosabb és pon-
tosabb szövegképet eredményez. Színes nyomtatásai élénkebb és mélyebb 
színekben jelennek meg.
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másoló- és irodai papír | copy and printing paperPapíráru01
Rey Copy Paper

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0141 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0146 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Többfunkciós irodai papír, mindennapos használatra. Jó futtathatóság jellemzi. Jó opacitása, fehér-

sége valamint felülete miatt egyenletes és megbízható nyomtatási, másolási minőséget biztosít. 

Használat előtt 24 órán át hagyja a gép környezetében, szobahőmérsékleten.

Canon Copy
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

120-0411 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

120-0416 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Általános irodai fénymásolópapír, melyet megbízható minősége és gazdaságossága tesz igazán 

vonzóvá a mindennapi felhasználás során.

Xerox Business
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

130-0511 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

130-0516 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Többcélú másolópapír, mely ideális fekete-fehér lézernyomtatókhoz és másolókhoz, valamint 

a mindennapi tintasugaras nyomtatáshoz.

HP Copy Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1101 irodakommunikációs papír CHP910 A4 80 g 500 5

160-1106 irodakommunikációs papír CHP920 A3 80 g 500 5

Nagytömegű másolási célra kifejlesztett fénymásolópapír, sokoldalú, mindennapos használatra.

Az ellenőrzött minőség garantálja az elakadásmentességet a nagyteljesítményű inkjet és lézer-

nyomtatókban és másolókban.

Ideális: másolatokhoz, tervezetekhez, faxokhoz, e-mail kinyomtatáshoz és emlékeztetőkhöz.

HP Home & Offi ce Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1141 irodakommunikációs papír CHP150 A4 80 g 500 5

Jó megoldás a mindennapos irodai és otthoni alkalmazásokhoz (kisirodai igények kielégítésére).

• Kiforrott, értékes fénymásolópapír széleskörű, mindennapos használatra.

• Ideális fehérsége biztosítja a jó szövegkontrasztot.

• Elakadásmentesen futtatható minden inkjet és lézernyomtatóban, másolóban és faxgépen.

Ideális: másolatokhoz, tervezetekhez, faxokhoz, e-mail kinyomtatáshoz és emlékeztetőkhöz.

80A/4 A/3

B

E

C

D

A

80A/4 A/3

80A/4

80A/4 A/3

80A/4 A/3
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másoló- és irodai papír | copy and printing paper Papíráru 01

Ha további információt szeretne a 

HP Everyday Papers, termékekrôl, 
kérjük, látogassa meg weboldalunkat:
 www.hp-everyday-papers.com
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másoló- és irodai papír | copy and printing paperPapíráru01

HP Papers
Get it Right the first Time ™

Hamarosan új csomagolásban!
Hamarosan új csomagolásban!

Hamarosan új csomagolásban!
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másoló- és irodai papír | copy and printing paper Papíráru 01

A

B

C

Rey Offi ce Document
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0151 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0156 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Magas minőségű többfunkciós irodai papír. A papír magas fehérsége és a nagyon jó felületi minő-

sége ideálissá teszi fekete-fehér és színes nyomtatásra, valamennyi irodai gépben. Nagysebességű 

irodai berendezésekben is ideálisan futtatható, kétoldalú nyomtathatósága garantált.

HP Offi ce Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1071 irodakommunikációs papír CHP110 A4 80 g 500 5

160-1076 irodakommunikációs papír CHP120 A3 80 g 500 5

Nagyteljesítményű fénymásolópapír mindennapos használatra, tömeges nyomtatáshoz és máso-

láshoz.

•  Jó futtathatóságot és elakadásmentességet biztosít, kiváló merevsége révén a nagyteljesítményű 

inkjet és lézernyomtatókban és másolókban jól alkalmazható.

• Kitűnő simasága tiszta és éles nyomatminőséget eredményez.

Canon Offi ce
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

120-0451 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

120-0456 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Magas fehérségű univerzális irodai papír, amit nagy teljesítményű másológépekhez és nyomtatók-

hoz ajánlunk. Kiváló lapstabilitása elakadásmentes nyomtatást és fénymásolást eredményez duplex 

üzemmódban is.

80A/4 A/3

80A/4 A/3

80A/4 A/3

Tintasugaras nyomtatás

Lézer nyomtatás

Tintasugaras nyomtatás során folyékony vagy szilárd mikroszkopikus méretű festékcseppeket hordunk fel 

közvetlenül a papír vagy más hordozófelületére.  A papír tulajdonságok közül elsődleges fontosságú, hogy 

felvegye és mielőbb rögzítse a festéket a tökéletes nyomat eléréséhez. 

A színes tintasugaras nyomtató színes tintapatronokat használ, általában négy alapszín használatával ke-

veri ki a megfelelő árnyalatokat: ciánkék (CYAN), bíborvörös (MAGENTA), sárga (YELLOW) és fekete színek 

használatával. A tintasugaras nyomtatók egy-egy karaktert sokkal több képpontból állítanak össze, mint 

például a mátrixnyomtatók, ezért sokkal szebb képet is adnak annál: megfelelő tintasugaras nyomtatóval 

igen jó minőségű, színes képek, akár fotók is nyomtathatók. A nyomtatott kép minősége annál jobb, minél 

sűrűbben vannak és minél kisebbek a rajzolatot felépítő pontok. Ezt jellemzi a DPI, (Dot Per Inch, azaz hogy 

egy hüvelyk hosszú vonal hány pontból áll)

1.) A folyékony vagy szilárd festékcseppek felhordása a papírra

2.) Fehérség: kontraszt élesség

3.) Enyvezettség: gyors száradás

4.) Speciális felületkezelés: nyomatélesség

A lézer másolás és nyomtatás a vonzás alapelvén működik, a pozitív töltésű papír felülete vonzza a negatív 

töltéssel rendelkező festékrészecskéket. A nyomatminősége a papír három meghatározó tulajdonságától 

függ: vezetőképesség, lapképzés és felületkezelés. 

A lézernyomtatóban speciális, fényérzékeny anyaggal bevont és elektromosan feltöltött henger található. 

Ezen egy lézersugárral jelölik meg a nem fehér pontokat: ahol a lézer a hengerhez ér, ott a henger semleges 

lesz vagy ellentétesen lesz töltött a henger többi részéhez képest. Amikor pedig a henger a festékrésszel 

érintkezik, akkor azokra a részekre tapad festék, melyeket nem ért a lézersugár. A festék ezután átkerül a 

papírra, majd beleolvad, mikor a papír áthalad egy 200°C-os hengerpár között. A színes lézernyomatóban 

lényegében négy közönséges lézernyomtató mechanikája épül egybe, és az egyetlen fényérzékeny hen-

gerükre a ciánkék (CYAN), bíborvörös (MAGENTA), sárga (YELLOW), és fekete festékhengerekről egymás 

után kerülnek fel a színek

5.) A festékrészecskék átkerülnek a papírra

6.) Lapképzés: homogén nyomat

7.) Merevség: nyomatélesség

8.) Simaság: fénylő nyomat

9.) Fehérség: tökéletes színkontraszt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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másoló- és irodai papír | copy and printing paperPapíráru01

A

B

C

D

Xerox Recycled

Canon Recycled
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

120-0461 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

100%-ban papírhulladékból készült újrahasznosított fénymásolópapír mindennapi használatra.

rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

130-0521 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

130-0526 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

100%-ban újrafeldolgozott alapanyagból készül fehérítés nélkül, környezettudatos felhasználók-

nak. Lézernyomtatókban és másolókban használható.

Recyconomic Trend White
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

190-00113 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

190-00127 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Irodai fénymásolópapír. 100%-osan használt papírból készült, garantált futási tulajdonságokkal 

rendelkező újrahasznosított papír. 

Rey ECO Nature
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0195 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

Prémiumkategóriás környezetbarát papír. A gyártás során nem használnak fehérítő adalékot, 

továbbá a szükséges energiaigény 85%-át saját zöld energiából fedezik. A környezettudatos erdő-

gazdálkodás és technológiának köszönhetően a PEFC tanúsítvány mellett rendelkezik az Európai 

Unió Eco Flower minősítésével is. Gyönyörű elefántcsont színe miatt kiváló és igényes nyomtatás 

készíthető rá.

80A/4
K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

80A/4 A/3
K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

80A/4
K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K

80A/4 A/3
K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT

T E R M É K
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másoló- és irodai papír | copy and printing paper Papíráru 01

B

E

C

D

A

HP Printing Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1061 irodakommunikációs papír CHP210 A4 80 g 500 5

160-1066 irodakommunikációs papír CHP220 A3 80 g 500 5

Lézer és inkjet nyomtatókban használható többfunkciós fénymásolópapír.

• Kiváló fehérsége és simasága révén minden magas minőségű dokumentum elkészítéséhez javasolt.

• Az egyenletes lapképzés tiszta és éles nyomatminőséget eredményez minden berendezésen.

Speciális felületkezelésének köszönhetően ellenáll a festék elmázolódásának.

Ideális: mindenféle általános és üzleti nyomtatványokhoz, levelekhez, színes szövegekhez és ábrákhoz.

Rey Text & Graphics
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0161 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

110-0166 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

110-0171 irodakommunikációs papír A4 90 g 500 4

Kimagaslóan fehér, sima, bársonyos felülete kiváló nyomatminőség elérését teszi lehetővé.

Meghökkentő reprodukció, részletekben gazdagabb nyomtatás színesben is.

HP All-In-One Printing Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1121 irodakommunikációs papír CHP710 A4 80 g 500 5

160-1122 irodakommunikációs papír CHP712 A4 80 g 250 5

Egy az egyben megoldás minden „all-in-one” inkjet és lézer nyomtatóhoz.

• Optimális a HP „all-in-one” nyomtatóihoz.

• Különleges fehérségű és simaságú felülete igényes anyagok készítését teszi lehetővé.

• Felületkezelése selymes tapintást és optimális színes nyomatminőséget biztosít.

• Átlátszó és visszazárható a csomagolása.

Ideális: faxokhoz, másolatokhoz, szkenneléshez, üzleti nyomtatott anyagokhoz, levelekhez, színes 

szövegek és ábrák készítéséhez.

Rey Light
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

110-0185 irodakommunikációs papír A4 75 g 500 5

Braziliából származó kiváló eukaliptusz alapanyagból készült papír. Magas fehérsége és nagyon jó 

felületi minősége alkalmassá teszi bármely irodai feladatra. Nagysebességű gépekben is ideálisan 

futtatható.

75A/4

80A/4 A/3

80A/4 A/3 90

80A/4

HP LaserJet Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1041 irodakommunikációs papír CHP310 A4 90 g 500 5

Sokoldalú, reprezentatív, minőségi fénymásolópapír.

• A HP LaserJet nyomtatók standard papírja.

• Extra simaságú és fehérségű papír, a szöveg- és képkontraszt fokozásához.

• Opacitása kiváló a duplex nyomtatáshoz.

• Magasabb grammsúly.

Ideális: prezentációkhoz, levelekhez, „direct mail”-ekhez, szóróanyagokhoz, reklámnyomtatványokhoz.

90A/4
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másoló- és irodai papír | copy and printing paperPapíráru01
Hipnotizáló színekHipnotizáló színek

HP Papers.
Get it Right the First Time ™

Csúcsminőségű lézer papír 

színes nyomtatáshoz és másoláshoz.

01_PAPIR_PA_KAT_2010.indd   24 2009.12.07.   17:53:47



25

másoló- és irodai papír, digitális nyomdapapír | copy and printing paper Papíráru 01

B

C

A

Canon Extra
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

120-0431 irodakommunikációs papír A4 80 g 500 5

120-0436 irodakommunikációs papír A3 80 g 500 5

Kiváló minőségű, extra fehérségű többfunkciós papír, minőségi másolásra és nyomtatásra. Ideális 

lézerfaxokhoz, lézernyomtatókhoz, tintasugaras nyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez – duplex 

üzemmódban is.

HP Bright White Inkjet Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1111 irodakommunikációs papír C1825A A4 90 g 500 5

Nagyteljesítményű fénymásolópapír színes inkjet nyomtatáshoz.

• A HP összes inkjet nyomtatójához lett kifejlesztve, ragyogó, színes nyomatokhoz.

• Megoldást jelent minden inkjet nyomtatási célra, a legújabb technológia szintjén.

• Felületkezelése gyors száradást és ragyogó színeket eredményez.

Ideális: színes prezentációkhoz és nyomtatványokhoz, weboldalak nyomtatásához, előterjesztések-

hez, reklámanyagokhoz, önéletrajzokhoz és üzleti jelentésekhez.

HP Colour Laser Paper
rendelési kód típus term. kód méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

160-1011 irodakommunikációs papír CHP370 A4 90 g 500 5

160-1016 irodakommunikációs papír CHP380 A3 90 g 500 4

160-1022 digitális nyomdapapír CHP445 A3+ 90 g 500 4

160-1023 digitális nyomdapapír CHP485 SRA3+ 90 g 500 3

160-1021 irodakommunikációs papír CHP350 A4 100 g 500 5

160-1026 irodakommunikációs papír CHP360 A3 100 g 500 4

160-1027 digitális nyomdapapír CHP450 A3+ 100 g 500 3

160-1028 digitális nyomdapapír CHP490 SRA3 100 g 500 3

160-1031 irodakommunikációs papír CHP342 A4 120 g 500 4

160-1036 irodakommunikációs papír CHP345 A3 120 g 250 6

160-1037 digitális nyomdapapír CHP455 A3+ 120 g 250 5

160-1038 digitális nyomdapapír CHP495 SRA3 120 g 250 5

160-0980 irodakommunikációs papír CHP400 A4 160 g 250 5

160-0982 irodakommunikációs papír CHP420 A3 160 g 250 5

160-0983 digitális nyomdapapír CHP460 A3+ 160 g 250 4

160-0984 digitális nyomdapapír CHP496 SRA3 160 g 250 4

160-0985 irodakommunikációs papír CHP405 A4 200 g 250 4

160-0987 irodakommunikációs papír CHP425 A3 200 g 250 4

160-0988 digitális nyomdapapír CHP470 A3+ 200 g 250 3

160-0989 digitális nyomdapapír CHP49 SRA3 200 g 250 3

160-0990 irodakommunikációs papír CHP410 A4 250 g 250 4

160-0992 irodakommunikációs papír CHP430 A3 250 g 125 6

160-0993 digitális nyomdapapír CHP470 A3+ 250 g 125 5

160-0994 digitális nyomdapapír CHP49 SRA3 250 g 125 5

160-0995 irodakommunikációs papír CHP415 A4 280 g 125 6

160-0997 irodakommunikációs papír CHP435 A3 280 g 125 6
160-1024 digitális nyomdapapír CHP475 A3+ 280 g 125 5
160-1025 digitális nyomdapapír CHP4995 SRA3+ 280 g 125 5

Ragyogó fehérségű, kiváló simaságú fénymásolópapír színes nyomtatáshoz és másoláshoz.

• A nyomatminőség optimalizálására lett kifejlesztve az új HP színes lézernyomtatókhoz.

• Extra simaságú papír, amely éles és színhű képet biztosít.

• Kiváló opacitású a duplex nyomtatáshoz.

•  Extra fehérségű a szöveg - és képkontraszt fokozásához. Ragyogó fehérség, amely szövegélességet 

és színkontrasztot garantál.

Ideális: színes ábrákhoz, kiadványokhoz, üzleti jelentésekhez, termékismertetőkhöz, „direct mail”-

ekhez és prezentációkhoz. Nagy teljesítményű digitális, nyomdai munkákhoz – pld. névjegykár-

tyák, naptárak elkészítéséhez – ajánljuk a ColourLaser speciális A3+, SRA3 nyomdai méreteit.

90A/4

80A/4

A/4 A/3 SRA/3 A/3+
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Canon High Grade
rendelési kód típus méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

121-0111 irodakommunikációs papír A4 100 g 500 5

121-0113 irodakommunikációs papír A3 100 g 500 4

121-0121 irodakommunikációs papír A4 120 g 500 4

121-0123 irodakommunikációs papír A3 120 g 500 4

121-0141 irodakommunikációs papír A4 160 g 250 5

121-0143 irodakommunikációs papír A3 160 g 250 5

121-0161 irodakommunikációs papír A4 200 g 250 5

121-0163 irodakommunikációs papír A3 200 g 250 4

121-0181 irodakommunikációs papír A4 250 g 250 4

121-0183 irodakommunikációs papír A3 250 g 250 4

Többfunkciós irodai papír, mindennapos használatra a színek élethű megjelenítéséért. Kiváló opacitása, 

kezelt felülete miatt minőségi nyomtatási, másolási minőséget biztosít. Magas opacitása alkalmassá 

teszi kétoldalas nyomatok és másolatok készítésére. Színes fénymásolókhoz különösen ajánlott.

Rey Adagio 
rendelési kód típus szín méret tömeg/m2 ív/csom. csom./dob.

114-0001 pasztell elefántcsont A4 80 g 500 5

114-0010 pasztell szürke A4 80 g 500 5

114-0021 pasztell világossárga A4 80 g 500 5

114-0041 pasztell lazac A4 80 g 500 5

114-0045 pasztell barack A4 80 g 500 5

114-0051 pasztell rózsaszín A4 80 g 500 5

114-0061 pasztell világoszöld A4 80 g 500 5

114-0081 pasztell halványkék A4 80 g 500 5

114-0091 pasztell világoskék A4 80 g 500 5

114-0095 pasztell lila A4 80 g 500 5

114-0200 pasztell vaj A4 80 g 500 5

114-0100 pasztell vegyes
  

 
A4 80 g 500 5

114-0301 élénk citromsárga A4 80 g 500 5

114-0321 élénk arany A4 80 g 500 5

114-0341 élénk narancs A4 80 g 500 5

114-0351 élénk piros A4 80 g 500 5

114-0371
élénk vegyes

  

 
A4 80 g 500 5

114-0401 élénk mélykék A4 80 g 500 5

114-0411 élénk mélyzöld A4 80 g 500 5

114-0570 neon vegyes
   

A4 80 g 500 5

Színes prospektusok, reklámanyagok készítéséhez kiválóan alkalmas színes másolópapír.

Pasztell csomag tartalma: 100-100 ív elefántcsont, világossárga, világoszöld, világoskék és rózsa.

Élénk csomag tartalma: 100-100 ív sárga, narancs, piros, mélykék és mélyzöld.

Neon csomag tartalma: 125-125 ív banán, eper, kivi és mandarin.

A/4 A/3 250200160120100

80A/4

A leggyakrabban használt papíripari, 
környezetvédelmi tanúsítványok

EU Flower (EU virág)

Ez a tanúsítás a környezetbarát technológiákat alkalmazó, fenntartható termelést értékeli. Szigorú kritériumok területei: természetben 

előforduló nyersanyagok és vegyi anyagok felhasználása, energiafogyasztás, levegő- és vízszennyezés, hulladékgazdálkodás, és fenn-

tartható erdőgazdálkodás.

FSC (Forest Stewardship Council)

Az FSC nonprofi t nemzetközi szervezet, melyet társadalmi szervezetek, erdészeti és faipari cégek hívták életre. Az FSC-t valamennyi jelentős 

környezetvédelmi csoport támogatja. A papír csomagolásán tüntetik fel az FSC címkét, akkor az a papír megbízható forrásból származó, 

visszakövethető nyersanyagból készült. A tanúsítvány célja a világviszonylatban zajló környezetpusztító erdőgazdálkodás visszaszorítása. 

A független akkreditált testülettől származó minősítés, vagy az FSC logó garantálja, hogy az adott termék (fa- és papíráru) olyan erdőgazda-

ságból származik, ahol a kitermelés és erdő újratelepítés során fi gyelembe veszik a biodiverzitás és az ökológiai egyensúly fenntartását.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation schemes)

A PEFC magántulajdonban levő erdőgazdálkodási és faipari cégek kezdeményezése, amely arra törekszik, hogy erdőinket gazdasági, környe-

zeti és társadalmi szempontból ésszerűen használják fel. Mindezt olyan jelentős speciális érdekeltségű csoportokkal egyetértésben alakítja 

ki, amelyek mind hazai, mind pedig regionális szinten egy fenntartható és fejleszthető erdőgazdálkodási elgondolást követnek. 
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