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Predstavujeme Vám novú dizajnovú kolekciu 
spoločnosti Europapier! 
 

Každé dva roky aktualizuje spoločnosť Europapier svoju dizajnovú kolekciu, ktorá obsahuje celú 
radu dizajnových papierov, vrátane noviniek vyrobených v súlade s inováciami na trhu a čerstvým 
vývojom v priemysle. Okrem rozšíreného sortimentu prezentuje aj 6 nových značiek. Mnoho z 
noviniek patrí do sortimentu ekologických papierov, ktorý je možný v kolekcii ľahko nájsť vďaka 
novovytvorenému logu ECO PAPER. Dizajnová kolekcia 2020 je zatiaľ najkomplexnejšou a 
najrozsiahlejšou kolekciou spoločnosti Europapier Slovensko. 

„Zákazníci preferujú tvar našej dizajnovej kolekcie, ktorá aktuálne obsahuje viac ako 85 značiek 
rozdelených do dvoch sád – biele & farebné papiere a papiere štruktúrované, metalické, 
transparentné & syntetické. Poskytuje ľahký prehľad o všetkých kvalitách a navyše môžu kreatívci 
a grafici vďaka systému rozdelenia vzoriek ľahko skombinovať rôzne druhy papiera na dosiahnutie 
želaného efektu. Každý druhý rok sa usilujeme zahrnúť novinky, ktoré odzrkadľujú najnovšie 
trendy, aby sme podporovali a podnecovali kreativitu k novým inšpiratívnym projektom. A najviac 
nás teší vidieť tieto projekty ožívať! “ 

Sandra Schmidt,  
Obchodná riaditeľka pre dizajnové papiere, Europapier Austria 

 

Koncepcia dizajnu od spoločnosti Metaklinika 

Po predchádzajúcom úspechu, aj dizajnovú kolekciu 2020 navrhla Metaklinika, nezávislé 
dizajnérske štúdio z Belehradu. Cieľom tohtoročného vzorkovníka bolo prepojenie formy 
s estetikou a sprostredkovať hodnoty transparentnosti a modularity. Preto sa stal hlavným 
dizajnovým motívom samotný obsah kolekcie, aby bol v centre pozornosti sortiment papiera a bol 
mu priznaný zaslúžený význam. 

Inšpiráciou pre dizajn krabice bol moderný webový estetizmus a dátový dizajn. Chceli sme vniesť 
do obalu veľmi tradičný tlačený produkt, v duchu modulárneho webového estetizmu a dátového 
dizajnu. Samotné balenie imituje dizajn moderných webových stránok Infinite Scroll. Pokiaľ ide o 
farby, chceli sme sa odkloniť od prístupu farebného kontrastu, ktorý sme si vybrali pri návrhu 
starších kolekcií a pohrať sa s farbami ako sivá a žltá, ktoré sa často používajú v signalizácii, pre 
priestorové a dopravné značky.  

„Pre nás je dizajnová kolekcia od spoločnosti Europapier nástrojom, ktorý každodenne používame 
v pracovnom procese, a je nám cťou ovplyvňovať jeho vzhľad. Je nám veľkým potešením, že sme 
ako dizajnéri schopní vyvinúť niečo, čo slúži ako dizajnérsky nástroj. “ 

Metaklinika 
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Výroba: 

V súčasnej situácii s pandémiou bolo skutočnou výzvou pustiť sa do tak veľkého a komplexného 
projektu, nakoľko všetko fungovalo oveľa pomalšie ako zvyčajne. V tlačiarni sa tomuto projektu 
mohla venovať len polovica zamestnancov, aby bola zabezpečená ich bezpečnosť v rámci 
preventívnych opatrení. Naša nová kolekcia obsahuje 7 stránok s kruhmi vzoriek, napr. str. 36 - 
Multiloft alebo str. 202 - Gmund Heather. Len týmto stránkam, ktorých výroba bola veľmi technicky 
náročná, sa venovalo 7 ľudí z tlačiarne celých 45 dní. Aj napriek všetkým náročným okolnostiam 
sme veľmi spokojní s konečným výsledkom a sme vďační za odhodlanie všetkých, ktorí sa podieľali 
na vzniku tejto dizajnovej kolekcie. 

 

Novinky v sortimente: 

Veríme, že aj vy budete nadšení z noviniek v našej kolekcii, nakoľko každá z nich je jedinečným a 
starostlivo vybraným materiálom, ktorý povedie k úžasným projektom. Predstavujeme nové 
farebné papier Pergraphica® Colors - pozoruhodný sortiment 11 tmavých a hlbokých odtieňov 
nenatieraného farebného papiera. 

Rozšírili sme u kreatívcov veľmi obľúbenú kategóriu up-cycling o novú kvalitu Refit. Refit obsahuje 
40% recyklovaného odpadu pochádzajúceho zo sveta textilu, doplneného o 15% vlákien z vlny 
alebo bavlny. Vlna Refit Wool je dodávaná v tmavších farbách, ako je Wool Black a Wool Blue, zatiaľ 
čo Refit Cotton predstavuje svetlejšie odtiene: Cotton White, Cotton Pearl a Cotton Grey. 

Recyklovaný papier SH Recycling Grass je vítaným doplnkom k nášmu súčasnému sortimentu SH 
Recycling. Obsahuje recyklované vlákna a minimálne 30% sušenej trávy.  

Coffee Paper, ďalšia zaujímavá novinka, pozostáva z 5% zvyškov kávy a 95% recyklovaných vlákien, 
čo z neho robí ideálnu voľbu pre ekologicky šetrné značky, ktoré majú za sebou príbeh kávy. 

Color STYLE Recycling - s našimi ďalšími 16 novými, osviežujúcimi farbami sú dizajnéri schopní 
realizovať svoje kreatívne projekty na 100% recyklovanom papieri pri zachovaní rovnakého 
špičkového vzhľadu, ktorý sa hodí pre rôzne aplikácie. Výber farieb sa pohybuje od živých až po 
pokojné tóny, ako aj od zemských po neutrálne tóny. 

 

Starostlivo vybrané značky papiera 

K zostave novej dizajnovej kolekcie sa pristupovalo veľmi zodpovedne, pričom sa nezabúdalo  
na potreby profesionálov v grafickom priemysle, kreatívcov a samozrejme milovníkov papiera. 
Oslovuje všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť použitia kvalitného papiera ako média, aby 
prebudili v konečnom používateľovi čisté pocity a priniesli to najlepšie vo výnimočnom tlačovom 
produkte. 

 

O spoločnosti Europapier 

Svojim zákazníkom slúžime s vášňou už 50 rokov. Náš starostlivo vybraný sortiment nie len 
papiera dokonale vyhovuje potrebám našich zákazníkov. Dnes sme popredným obchodníkom  
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v strednej a východnej Európe a Rusku. Naše pobočky v celom regióne s viac ako 60 skladmi z nás 
robia promptného, spoľahlivého a kompetentného partnera aj pre vás. Našich 1 000 zamestnancov 
sa stará o obchod a všetci radi podporíme vaše potreby. Vaše projekty a naše papiera = dokonalá 
súhra! 

Náš úspech je založený na našom odhodlaní uspokojovať najvyššie požiadavky zákazníkov 
s ohľadom na kvalitu a efektivitu. 

Ďalšie informácie na www.europapier.com 

 

 

 

 


