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MED ET FORTSAT VIGENDE papirforbrug må vi tænke kreativt og turde gå nye veje. 

Derfor investerer vi fortsat i nye produktområder og udvikler nye servicekoncepter. 

Et område vi udvider markant er etableringen af et bredt, konkurrencedygtigt 

sortiment af ruller og ark til storformat print. Først og fremmest til den grafiske 

industri men også til andre brancher og virksomheder som vi ikke tidligere har haft 

partnerskab med. Vi har indgået nye aftaler med professionelle leverandører inden 

for print og media blandt andre Arlon, der tilbyder spændende folier og vinyler 

med de nyeste teknologier. At arbejde med nye produkter har resulteret i en stejl 

indlæringskurve, og vi er i en fase, hvor vi ikke kun opbygger vores lagre men 

også vores viden. Vi har ansat flere kompetente personer med specifik kendskab til 

storformat print, og vores dedikerede sælgere er på rette vej med ny viden og et  

stadigt, solidt engagement. Så os der traditionelt har samtaler om papir og 

karton, taler nu lige så ofte om bannere, roll-ups, vinyler og FLITE Technology.

Et andet område er at kunne tilbyde endnu flere kundetilpassede løsninger i  

fremtiden. Flere af dem kan du læse om inde i bladet. For vi ved, at det er 

vigtigt at være smidige og fleksible. Derfor udviklede vi blandt andet Papyrus 

e-Shop, så enhver med en e-Shop konto kan bestille online helt frem til kl. 20, 

og få leveret dagen efter eller samme nat. Men vi har ikke lyst til at stoppe med 

det. Vi er interesserede i at skræddersy individuelle løsninger sammen med vores 

kunder – løsninger der kan være med til at styrke den enkelte virksomhed.

Når det så er sagt, så glemmer vi ikke papir, karton og syntetiske materialer.  

Vi har tilført mange nyheder af både farvede, prægede, tykke og tynde papir-  

og kartonprodukter til tryksager og emballageløsninger. Så når du vil skille  

dig ud fra mængden, bør du investere lidt tid i at udforske disse kvaliteter.  

Vi hjælper dig gerne, for vi brænder for alt det, der kan styrke din virksomhed, 

det der kan give det visuelle og taktile et løft og det, der kan gå hånd-i-hånd 

med digitale medier. 

Jens Thurøe 

Managing Director 

Printing & Creative Solutions 

Nordic & Baltics

LAGDE DU MÆRKE 
TIL OMSLAGET?

DET ER GMUND 
WOOD SOLID  
ABURA 350 g.

AT TURDE GÅ NYE VEJE
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DE SENESTE 6 ÅR har Jeudan valgt  

en ny, sort papirkvalitet fra vores 

Specials®-sortiment til omslaget på 

deres årsrapporter. Det har været 

vigtigt for Jeudan at få et eksklusivt 

look på rapporterne og helst være 

de første, som anvender den pågæl-

dende papirkvalitet. Det er lykkedes 

omtrent hvert år og ikke mindst i 

2017, hvor kvaliteten var Gmund 

Wood Solid chacate. Papiret til ind-

holdet i tryksagerne er MultiDesign, 

og nogle af de sorte papirkvaliteter 

JEUDANS ÅSR APPORTER:

EKSKLUSIVT LOOK TIL FLOT ÅRSRAPPORT

der gennem årene har været brugt 

som omslag, er Gmund 925 black/

silver, Gmund Action go to hell black 

og Gmund 2/200 black matt.

OM JEUDAN
Jeudan er Danmarks største børs - 

note rede ejendoms- og servicevirksom-

hed. De investerer i og driver større 

kontor-, bolig- og detailejendomme  

i København, og tilbyder et bredt 

udbud af ejendomsrelaterede rådgiv-

nings-, service- og bygningsydelser.

ÅRETS PANTONE®-FARVE

”"DET HAR VÆRET 

VIGTIGT FOR 

JEUDAN AT FÅ 

ET EKSKLUSIVT 

LOOK..."

DEN ER DRAMATISK PROVOKERENDE 

og tankevækkende, den lilla farve  

fra Pantone®: PANTONE 18-3838 

Ultra Violet. Den kommunikerer  

originalitet, opfindsomhed og 

visionær tænkning. Og så har den 

kultagtige farve faktisk længe været 

symbolet på modkultur og kunst-

nerisk genialitet med musikikoner 

som Prince, David Bowie og Jimi 

Hendrix, der bragte nuancer af ultra-

violet frem som personlige udtryk 

for individualisme.

DYBDEN AF PANTONE 18-3838 Ultra 

Violet, nuanceret og fuld af følelser 

som den er, symboliserer eksperimen-

teren og ansporer folk til at flytte 

grænserne for deres kreativitet.

HISTORISK SET HAR DER været knyttet 

en mystik eller åndelighed til ultra-

violet. Farven er ofte forbundet med 

mindfulness, som en dybere mening 

til dem, der søger et tilflugtssted 

fra dagens overstimulerede verden. 

Brugen af lilla belysning i medita-

tionsrum og andre samlingssteder 

aktiverer de mennesker, som samles 

der og inspirerer til sammenhørighed. 

Måske skulle man benytte de ultra-

violette farver lidt oftere?

Dette er 
Gmund Wood 
Solid chacate

KILDE: Leatrice Eiseman, executive director of the 
Pantone Color Institute.
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ClimatePartner, der er en af verdens førende rådgivningsvirksomheder inden for klimabe-
skyttelse og certificeret af den tekniske kontrolmyndighed TÛV-Austria, står for åbenhed og 
troværdighed i kampen for klimabeskyttelse. ClimatePartner er Papyrus’ samarbejdspartner  
på dette område, og deres IT-løsning ”Footprint Manager” gør det muligt for vores kunder,  
at klimakompensere deres tryksagsproduktion. www.climatepartner.com

KLIMAFORANDRING ER EN af de største 

udfordringer for os og vores planet i 

det 21. århundrede. Der er stor fokus 

på, hvordan vi kan bidrage til et  

bedre klima, og mange virksomheder  

gør en ekstra indsats for at reducere 

de negative påvirkninger af vores 

klode.

Nu har du mulighed for at  

gøre en forskel. Ved at beregne  

og kompensere CO2-udledninger  

i trykprocessen kan virksomheder 

klimaneutralisere deres tryksager, 

synliggøre indsatsen og dermed 

være aktive i klimabeskyttelsen.

Ved at støtte internationalt  

anerkendte kompenseringsprojekter  

økonomisk, kan de uundgåelige CO2- 

udledninger kompenseres og de 

CO2-NEUTRAL TRYKSAGSPRODUKTION
trykte produkter kan således gøres 

klimaneutrale.

HVORFOR TRYKKE CO2-NEUTRALT
•  Du yder et bidrag til den globale 

klimabeskyttelse 

•  Du kan kompensere udledning ved 

at støtte internationalt anerkendte 

klimakompenseringsprojekter flere 

steder i verden

•  Et certifikat og labels med et spor-

bart ID-nummer giver dig mulig-

hed for synlig kommunikation og 

markedsføring af dit bidrag

•  Du tager synligt ansvar for klima-

beskyttelse og bliver partner for 

bæredygtighed

•  Du øger troværdigheden af din 

bæredygtighedsstrategi

 1.    BEREGNING AF  
CO2-UDLEDNING

På www.papyrus.com/dk finder du 

et link til ClimatePartner, som er 

vores samarbejdspartner på området. 

Du har den direkte kontakt med 

ClimatePartner og indgår aftale med 

dem om at benytte deres it-løsning 

"Footprint Manager" til beregning  

af dit CO2-udslip.

 2.   KOMPENSATION FOR 
CO2-UDLEDNING

Du støtter et internationalt godkendt 

klimabeskyttelsesprojekt efter eget 

valg og reducerer således CO2-udled-

ninger et sted i verden. Alle projekter  

er certificerede i henhold til de 

højeste internationale standarder.

 Hver eneste klimaneutral trykopgave 

du registrer i Footprint Manager  

dokumenteres online med et certifikat 

og et unikt ID-nummer. 

Du kan generere materialer  

som dokumentrer din kompensering 

som f.eks. certifikater, labels, QR- 

koder i forskellige fil-typer. Disse  

kan du downloade i forskellige  

sprogvarianter og farver, og benytte  

dem i din eller dine kunders 

markeds føring. 

HVORDAN FUNGERER ET  
KLIMABESKYTTELSESPROJEKT?
Klimabeskyttelsesprojekter reducerer 

påviseligt drivhusgasser f.eks. ved 

nyplantning af skov eller investering 

i vedvarende energi. Uafhængige 

organisationer som TÜV, SGS, PwC 

kontrollerer de nøjagtige besparel-

ser. Projektaktøren kan finansiere 

projektet ved at sælge certificerede 

emissionsreduktioner. Kun projekter 

som har brug for finansiel støtte, 

anerkendes som certificerede klima-

beskyttelsesprojketer.

G - P R I N T ®  |  1 3 0  G / M 2 G - P R I N T ®  |  1 3 0  G / M 2

”DU KAN DERMED 

STRAKS SYNLIG-

GØRE DIT BIDRAG 

TIL ET BEDRE KLIMA.

Beregn din CO2-udledning online og synliggør 

din indsats for et bedre klima.

3.   DOKUMENTATION OG SYNLIGGØRELSE
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SIMON ANDERSEN har 

siden 1. september 2018 

overtaget stillingen som 

Sales Manager i Papyrus 

A/S efter Jens Thurøe. Simon har  

19 års erfaring i den grafiske branche, 

og har i de seneste 14 år fungeret 

som sælger hos Papyrus.

NU KAN DU KØBE Arlons anerkendte 

støbte og polymeriske printmedier  

af høj kvalitet hos os. Arlons vare-

mærker og fremtidsplaner passer 

perfekt ind i vores visioner, og vi har 

store forventninger til samarbejdet.

ILLUMINITE ET AF DE NYESTE skud  

på stammen. Det er en ny revolu-

tionerende selvlysende folie til 

carwrappping med FLITE-teknologi, 

som gør filmen utrolig let at arbejde 

med. FLITE-teknologien er hentet  

PAPYRUS ER FORHANDLER AF FOLIEPRODUKTER  
FRA ARLON TIL STORFORMAT PRINT
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DER ER ALTID ET ELEMENT af forventning og glæde, når du tømmer 

postkassen og ser, at du har modtaget et personligt brev på et flot stykke 

papir i en særpræget konvolut. I dagens e-dominerede samfund er dét, 

at nogen har taget sig tid til at skrive og sende en personlig hilsen, efter-

hånden en oplevelse af de få. I modsætning til invitationer på mail, sms 

eller på et af de utallige sociale medier. Nogle generationer kender ikke 

engang følelsen, for de har aldrig prøvet det. 

På en forunderlig måde kan papir noget. Det er med til at forstærke 

budskabet, og ofte betragter vi det som værende mere nærværende, 

oprigtigt og reelt. Så glæd din omverden – det giver stadig mening at 

bruge papir og konvolutter, når du vil gøre en forskel.

HUSKER DU FØLELSEN?

fra Arlons succes med wrapfolien 

SLX, som er en hvid printfolie 

til 3D-wrapping. Man reducerer 

monteringstiden med 1 – 2 timer 

på fuldindpakning med den nye 

FLITE-teknologi; en teknologi der 

uden tvivl er frem tiden og kommet 

for at blive.

SAMMEN MED ARLON vil vi fremover 

lancere flere nye og spændende 

produkter til skilteindustrien. 

Vi arrangerer også workshops  

i samarbejde med Arlon, hvor  

deltagerne blandt andet lærer mere 

om montering og det rigtige 

materiale valg.

SKIFT I SALGSLEDELSEN HOS PAPYRUS
JENS THURØE har siden 

1. september 2018

overtaget stillingen som

Managing Director for

Papyrus i Skandinavien og Baltikum 

efter Niklas Järbur.

NIKLAS JÄRBUR har 

siden 1. september  

2018 fået ansvaret for 

Papyrus-koncernen 

og fungerer som Group Managing 

Director of Papyrus.



P A P Y R U S  N E W S   # 2 / 2 0 1 8 N E W S  S U P P O R T I N G  Y O U R  B U S I N E S S 10  11

G - P R I N T ®  |  1 3 0  G / M 2 S P  M I N E P A P E R ®  |  2 4 0  G / M 2

VORES NYE PRØVEBOKSE med papir og 

karton indeholder det man behøver 

for at kunne se, føle, bedømme og 

vælge kvaliteter fra vores omfattende 

sortiment. Formatet på prøverne er 

slanket i forhold til den nuværende 

kollektion og giver fortsat brugeren 

et perfekt vurderingsgrundlag til at 

gennemføre det rette papirvalg. 

Den nye kollektion består af  

to bokse med prøvevifter, og vi vil 

successivt producere vifter med 

nuværende og nye produkter. Vi har 

valgt at producere en vifte pr. kvalitet, 

HAR DU SET PAPYRUS’ 
NYE PRØVEKOLLEKTION?

KONTAKT  

OS FOR TIPS, 

VEJLEDNING OG 

PRØVER!

hvilket gør det lettere at arbejde 

fleksibelt med prøverne. Hver vifte 

indeholder en detaljeret sortiments-

oversigt samt utrykte prøver med 

angivelse af kvalitet, gramvægt og 

eventuelt farve.

BOKSENE ER LETTE AT tage med  

sig, når der skal vælges papir hos  

kunderne eller ved det interne  

projektmøde. Med de nye bokse 

ønsker vi at lette dit arbejde, når 

du skal vælge det rigtige papir til 

tryksagen.

Kontakt din sædvanlige Papyrus-konsulent 
eller skriv til os på grafisk.dk@papyrus.com 
hvis du er interesseret i den nye papirkollektion.

SP MINEPAPER
SP MinePaper er et vådstærkt og meget holdbart syntetisk materiale 

med ekstremt gode trykegenskaber, som giver flotte farvegengivelser. 

Det er særdeles velegnet til produktion af landkort og andre tryksager, 

som skal modstå hårdhændet behandling ved inden- eller udendørs 

brug. Det er temperatur- og kemikaliebestandigt og har en høj rivstyrke. 

Det trykkes som almindeligt papir i offset og med standardfarver, og 

kan også anvendes i HP Indigo. Materialet er biologisk nedbrydeligt. 
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VORES FOKUS ER, at levere en høj 

service og kvalitetsprodukter til det 

grafiske marked. Med vores service-

koncept, ekspertise og effektive  

logistik ser vi muligheder i at forblive 

den fortrukne samarbejdspartner  

inden for print og media. Vi fortsætter 

derfor udviklingen og optimeringen 

af vores produktprogram af stor-

format print.

Med ansættelsen af Mads Kusk 

som produktansvarlig for viscom i 

Skandinavien og Ronnie Pontoppidan  

som salgskonsulent på området i 

Danmark, har vi sikret vores kunder 

adgang til et konkurrencedygtigt 

sortiment samt en professionel råd-

givning. Mads og Ronnie har mange 

års erfaring inden for viscom og 

storformat print.

 

MED DEN FORNYEDE tilførsel af 

ekspertise samt et stadigt stigende 

konkurrencedygtigt sortiment er 

FIK DU ØJE PÅ VORES SORTIMENTSUDVIDELSE? 
KØB DINE RULLER OG ARK TIL STORFORMAT PRINT HOS PAPYRUS

hele vores salgsteam klædt på til 

at supportere enhver virksomhed, 

der har en storformatsprinter til sin 

rådighed. Vores viscom-sortiment 

rækker bredt. På Papyrus e-Shop får 

du et godt indblik i produkterne, som  

dækker langt de fleste behov inden 

for produktområdet af bestrøget, 

ubestrøget og selvklæbende papir, 

fotopapir, folier og vinyler, canvas, 

wall paper og backlit film.

TESTRULLER OG PRØVER
Kontakt os og høre mere om mulig-

heden for at modtage A4- og A3-ark 

eller ruller du kan teste i din egen 

maskine.

KONTAKT DIN sædvanlige Papyrus- 

konsulent eller ring til kundeservice 

på tlf. 7027 1868 for prøver og for at 

få mere at vide om det store udvalg 

af ruller og ark. Skulle der være  

materialer, som vi endnu ikke har  

DEN NORSKE FORFATTER Anette 

Diesen, der er blandt verdens mest 

erfarne forfattere af føl-og-læs bøger, 

og som har modtaget flere priser for 

sine udgivelser, har udviklet serien 

”Små-rim”. 

Det er en serie af 30 forskellige 

små bøger med forskellige emner, 

der er velegnede til svagtsynede 

eller blinde børn og andre personer 

med læse- eller indlæringsvanske-

ligheder. Emnerne i bøgerne bliver 

præsenteret på forskellige papir- og 

kartontyper med det fælles formål,  

at fremhæve den taktile papirfor-

nemmelse og gøre bøgerne og læs-

ningen lettere og mere interessant. 

Ud over store bogstavstyper er 

der blindskrift og illustrationer samt 

andre materialer i bøgerne, der kan 

føles på og som fremmer forståelsen 

af indholdet.

PAPIRVALG OG DUMMIES
For at få ”Små-rim” udgivet var det 

vigtigt at vise, hvordan de så ud, og 

PAPIR, EN VIGTIG DEL AF FØL-OG-LÆS BØGER 
TIL BLINDE OG SVAGTSYNEDE BØRN

at de fungerede efter hensigten. 

Papiret, der var en meget vigtig 

del af bøgerne, skulle fungere som 

illustration for fingrene. 

I nogle tilfælde var der indlagt 

opgaver, hvor læseren skulle føle  

sig frem og finde to forskellige papir- 

kvaliteter, som føltes ens. Med  

support fra vores bureaukon sulent  

i Norge Pia Andersson Holme og med 

brugen af vores papirkollektion og 

• roll-ups
• uden- og indendørsskilte
• bannere
• tapeter
• bil- og busreklamer
• messestande og -vægge
• lyskasser
• vimpler og flag
• plakater
• fotos
• displaysystemer

SE VORES

STORE
VISCOM-SORTIMENT PÅWWW.PAPYRUS.COM/DK OG BESTIL ON-LINE

Dummyshop, blev der produceret 

dummies, og bøgerne blev til slut 

udgivet. Papirvalget faldt på Majestic 

Classic, Fuego Floral, Gmund Original 

Smooth, Gmund Original Vergé, 

Ensocoat 2S og Chromolux 700. Der 

blev valgt flere høje gramvægte og 

forskellige stærke farver, da mange 

svagtseende kan se farver.

Forlag: www.fagbokforlaget.no

i sortimentet, så har vi professionelle 

samarbejdspartner på området, vi 

kan kontakte, så vi altid kan vende 

tilbage med en løsning.

Bøgerne indholder forskellige papirkvaliteter, 

der giver en taktil oplevelse.

30
FORSKELLIGE 
SMÅ BØGER
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SENEST DEN 17. JUNI 2019 skal der 

afholdes folketingsvalg i Danmark, 

og mange steder er forberedelserne  

i fuld sving. I skrivende stund er 

valget ikke udskrevet, og det kan være  

en god ide at være i god tid med tryk- 

sager som f.eks. pjecer, brochurer, 

programmer, kort, invitationer, 

plakater o.lign. Ikke alle tryksager 

kan sættes i produktion endnu, men 

papirvalget kan træffes.

CYCLUS®, DER ER værdsat og velegnet 

til enhver tryksag, er produceret af  

100 % genbrugspapir. Det er et  

moderne stykke papir, der sender  

et synligt miljøbudskab. Det er 

behageligt at røre ved, og tekst samt 

billeder står skarpt. 

Når du vælger Cyclus®, viser 

du, at du tager miljøet alvorligt og 

ønsker en bæredygtig udvikling.  

Du kan vælge:

CYCLUSOFFSET® med en ubestrøget, 

mat overflade i 80 – 350 g.

CYCLUSPRINT® der har en bestrøget, 

slikemat overflade i 80 – 350 g.

CYCLUSOFFICE® der er godkendt  

til printere og kopimaskiner i  

80 – 90 g i A4.

VALGET ER DIT – BRUG CYCLUS
®

 
100% GENBRUGSPAPIR TIL TRYKSAGERNE

CYCLUS® HAR DE vigtigste miljømærkninger, papir kan have. Alle kvaliteter 
i serien har opnået Svanemærket, som er Nordisk Ministerråds miljømærke 
for non-food produkter, et mærke som forbrugerne genkender. Derudover 
har det EU-Blomsten, Der Blauer Engel og er FSC®-certificeret. Papiret er 
legetøjsgodkendt og arkivbestandigt hvilket betyder, at det kan arkiveres i 
over 200 år uden at det forgår eller ældes. CyclusOffset® i 90 g er godkendt 
til giroblanketter. Se hele sortimentet på www.papyrus.com/dk

VANDAFVISENDE PAPIR er et must, 

når der skal produceres land- og  

bykort, som skal kunne modstå vejr 

og vind. Eller når tryksagen skal  

bruges i hårde miljøer som f.eks.  

i industien til manualer og pjecer. 

Med SYNAPS OM90F får du et 

rivstærkt, syntetisk papir i 90 g, som 

er produceret med meget stærke false-

egenskaber. Det er utroligt smidigt 

og på grund af den lave gramvægt, er 

det særdeles velegnet til tryksager i 

både små og store formater som f.eks. 

falsede bykort, som skal kunne ligge 

i baglommen på enhver turist.

     FORDELENE VED SYNAPS OM90F

    ✓  Trykkes med almindelige  
farver i offset

    ✓  Tørrer hurtigt

    ✓  Fantastik falseevne

    ✓  Vandafvisende

    ✓  Varme- og kemikaliebestandigt

    ✓  UV-resistent

    ✓  Opak

    ✓  Certificeret til HP Indigo

    ✓  Riv- og skrivefast

    ✓  Ingen fiberretning

    ✓  Økonomisk alternativ til papir  
og laminering

SYNTETISK PAPIR MED FORMIDABLE FALSEEGENSK ABER  

SYNAPS OM90F
NYHED!

DU KAN FÅ SYNAPS  
I FLERE VARIANTER:
   ✓  SYNAPS OM: Offset, HP Indigo  

og UV-inkjet

   ✓  Synaps XM: Digitale maskiner,  
xerografi og laser

   ✓  Synaps AP/AR: Selvklæbende med 
permanent eller aftagelig lim.  
Til offset, HP Indigo og xerografi

DU ER VELKOMMEN til at rekvirere 
prøver hos din sædvanlige Papyrus- 
konsulent eller ved at kontakte kunde-
service: grafisk.dk@papryus.com

SYNAPS OM90F (85 my)

• Art.nr. 88250947, 64x92 cm

• Art.nr. 88250948, 72x102 cm

Bemærk: 46x32, 46x64, 53x75 cm  

kan skaffes fra fabrikslager.

CYCLUSOFFSET® og CYCLUSPRINT®  fås 

i flere forskellige formater fra 45x64 

til 72x102 cm.

KONTAKT KUNDESERVICE på tlf. 

7027 1868 hvis du vil vide mere om 

Cyclus®. Vi sender gerne A4-prøver 

til dig, eller vi kan producere en 

dummy af din tryksag, så du kan 

vurdere den inden produktion. 

ER DU INTERESSERET i andre papir-

alternativer, så lad os sammen kigge 

på mulighederne. Valget er dit.
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GMUND COLORS HEAVY
NÅR MASSE BLIVER TIL KLASSE
Gmund Colors Heavy er en svær-

vægter i særklasse. Dette materiale 

er tilgængeligt fra 480 til 700 g, 

og har en kraftfuld styrke. Uanset 

om du skal producere displays til 

messer, emballager af høj kvalitet 

eller tøj-tags, så har Gmund Colors 

Heavy en fylde og stabilitet, som du 

tydligt kan se og føle. Dette kraft-

fulde produkt, der er produceret af 

to laminerede lag af Gmund Colors 

papir, fascinerer især ved brugen af 

minimalistisk grafisk design.

TO KRAFTFULDE NYHEDER; 
HEAVY OG VOLUME

GMUND COLORS VOLUME
STÆRK OG FYLDIG MED  
ELEGANT FREMTONING
Gmund Colors Volume kan mestre 

nye udfordringer. Med kombinationen 

af to lag papir og en midte af robust 

micro-bølgepap giver materialet en 

ekstraordinær fylde og stabilitet. 

Med en delikat og smuk, mat over-

flade, og en stærk og holdbar kerne, 

er dette multikomponentmateriale 

egnet til bogtryk, silketryk, præg-

ning eller blot en smuk håndskrift. 

Det er ideelt til emballager og pro-

duktpræsentationer af høj kvalitet.
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GMUND COLORS ER EN serie farvede 

kvaliteter med forskellige overflader 

som Matt, Felt, Metallic og Trans-

parent. De leveres i en lang række 

af farver og gramvægt og fuldendes 

med matchende konvolutter. Serien 

er syrefri og FSC®-certificeret, og den 

nye Food er fødevaregodkendt i 12 

faver og to overflader, Matt og Shine.

KONTAKT KUNDESERVICE VIA e-mail 

grafisk.dk@papyrus.com eller pr.  

tlf. 7027 1868 og rekvirer prøver.  

Du finder det fulde sortiment på 
www.papyrus.com/dk.

Navnene taler for sig selv. De to nye papirprodukter i Gmund Colors-serien, Heavy og Volume, 

er ikke til at komme uden om, hvis du virkelig vil have noget ekstraordinært at se og føle på.

GMUND TO FOOD 

DEN VIGTIGSTE  

INGREDIENS I  GMUND 

COLORS FOOD  

ER FØDEVAREGOD- 

KENDELSEN

GMUND COLORS FOOD er en smuk 

papirnyhed i vores Specials®- 

sortiment. Det er 12 farver, hentet 

fra Gmund Colors Matt-sortimentet, 

der i kraft af sin EU-godkendelse til 

direkte kontakt med fødevarer, er 

særdeles velegnet som fødevareem-

ballage. Papiret fås i to gramvægte: 

240 og 300 g i store formater. 

Farverne spænder fra hvid og creme 

til grå, blå brun og sort samt en 

bordeaux og grøn – alle med enten 

en mat eller metallisk overflade. Brug 

Gmund Colors Food til fødevare-

emballage eller til mange andre tryk-

sager. De ser nemlig også stilfulde, 

tiltalende og appetitvækkende ud  

til ikke-spiselige produkter.
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SOM NAVNET ANTYDER, er Gmund 

Wood præget af træstuktur, og det  

er i bogstaveligste forstand. De to  

forskellige prægninger, én der minder 

om finer og én om træ, er hend-

holdsvis Gmund Wood Veener og 

Gmund Wood Solid.

Begge fås i tre forskellige  

gramvægte: ensidigt præget i 300 og  

250 g og tosidigt præget i 500 g.  

De ni forskellige smukke farver giver 

dig mulighed for at vælge de helt 

naturlige træfarver og de lidt mere 

utraditionelle.

GMUND WOOD  
– DET NATURLIGE VALG

S P  M I N E P A P E R ®  |  2 4 0  G / M 2 G - P R I N T ®  |  1 3 0  G / M 2

GMUND WOOD SOLID er ubestrøget, 

mens Gmunds Wood Veener har 

en let bestrygning på de prægede 

side, så fineren bliver fremhævet 

og samtidig giver papiret en ekstra 

overfladebeskyttelse. Begge kvaliteter 

er syrefri, aldersbestandige og har 

FSC®-certificering.

OMSLAGET PÅ DETTE nummer af  

Papyrus News er Gmund Wood  

Solid, Abura i 350 g.

”...GIVER DIG MULIGHED 

FOR AT VÆLGE DE HELT 

NATURLIGE TRÆFARVER  

OG DE LIDT MERE 

UTRADITIONELLE.

    BESTIL ONLINE FREM TIL KL. 20
Det gælder om at være skarp, hurtig og fleksibel. Derfor har vi forlænget tidsrummet for 

bestilling via Papyrus e-Shop til kl. 20.00.

FORDELE VED PAPYRUS E-SHOP

•  deadline for bestilling er kl. 20 for levering 

om natten eller næste dag

• mere tid til planlægning

• bliv en endnu bedre samarbejdspartner

• åbent 24/7

• se dine priser og ordrehistorik

•  download dine prislister, kontoudtog og 

fakturaer

UDVIDET
TIDSBESTILLING!
BESTIL ONLINE

KL. 17 – 20

SEN ORDRE SERVICE (SOS)
Med en gratis e-Shop konto kan du bestille online  

i tidsrummet kl. 17-20 (mandag til fredag). 

Efter kl. 20 tager vi dine varer frem, pakker og 

leverer dem til tiden næste dag.

VED AT FORLÆNGE DEADLINE for bestilling til kl. 20,  

fra tidligere kl. 17, kan du blive en endnu bedre partner 

til dine kunder. Du bliver mere fleksibel og får mere 

tid til at planlægge dine eftermiddage uden at skulle 

nå en deadline lige før fyraften. 

Log ind på www.papyrus.com/dk efter kl. 17, bestil 

indtil kl. 20 og få leveret om natten eller dagen efter, 

som du plejer.

1. Læg dine varer på din indkøbspalle
2. Gå til kassen
3. Vælg ”Sen Ordre Service”, leveringstid og -adresse
4. Afslut din bestilling

HVIS DU HAR brug for at komme i kontakt med en  

af vores kundeservicemedarbejdere, så er vi parate  

til at betjene dig på telefon 7027 1868 eller via  

grafisk.dk@papyrus.com.

SEN ORDRE SERVICE (SOS)
Mandag – Fredag .......................... kl. 17:00 – 20:00

PERSONLIG KONTAKT
Mandag – Torsdag ........................ kl. 08:00 – 16:30

Fredag ........................................... kl. 08:00 – 15:30

Læs mere om vores services på de næste sider...
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PAPYRUS DUMMYSHOP
Et par papirprøver eller en dummy kan 
være til stor hjælp, når du skal vælge 
papir til din tryksag. Med en prøve i 
hånden kan du se og føle på resultatet, 
inden du sætter din produktion i gang. 
Det giver dig en tryghed og eliminerer 
eventuelle overraskelser undervejs.

Når du skal producere små oplag af en 
tryksag som f.eks. en bryllupsinvitation, 
visitkort eller en unik plakat, hvor du 
kun har brug for få helark, så kan du 
købe nøjagtig de antal ark eller konvo-
lutter, du har brug for, også når du skal 
bruge mindre end en pakke. Vi sørger 
for at pakke dine varer, så hvert enkelt 
ark eller konvolut er intakt ved levering.

SKÆRING AF ARK
I vores sortiment finder du adskillige 
standardformater, der passer bedst til 
de fleste opgaver. Det brede udvalg af 
formater gør, at du straks kan komme 
i gang med din produktion. I nogle 
situationer er det dog ikke nok, og du 
har brug for et specielt format til din 
produktion. Hvad enten du skal bruge  
en enkelt pakke eller flere paller i dit 
specielle format, så kan vi skære papiret, 
kartonen eller det syntetiske materiale 
efter dine ønsker.

HURTIGERE LEVERING  
END SÆDVANLIGT
Måske har du prøvet at få en ny, spændende 
trykopgave, som skal leveres nu. Eller du 
bliver ringet op af din kunde med et plud - 
s eligt forøget oplag, der kræver ekstra papir, 
karton eller konvolutter.

Uanset årsagen til din hasteordre så kan  
vi levere hurtigere end sædvanligt. Vi kan 
sørge for, at du får en hurtigere levering end 
du plejer på dagen eller dagen efter. Eller 
vi kan bestille en budbil, så du straks får 
dine varer leveret, så du kan leve op til dine 
kunders forventninger.

OPBEVARING OG DISTRIBUTION  
AF DINE EGNE VARER
Vi har solid erfaring med at opbevare varer til  
videresalg. Vores lagre er moderne og kan til- 
passes mange former for opbevaring. Vi har  
et hold af professionelle lagermedarbejdere,  
der ved hvordan man håndterer alle typer  
af varer. Derfor kan vi tilbyde dig, at  
opbevare dine varer på vores lagre.

Uanset om du har brug for at frigøre lidt  
plads på dine egne reoler i kortere eller  
længere perioder, eller helt at droppe dit  
lager, kan vi opbevare og distribuere det,  
du ønsker.

PAPYRUS E-SHOP
Det er let at få en Papyrus e-Shop  
konto. Gå ind på www.papyrus.com/dk  
og tilmeld dig – det er gratis. Efter  
op rettelsen af din konto, kan du døgnet 
rundt følge dine indkøbsstatistikker, se 
dine priser og vores varebeholdninger, 
oprette indkøbslister og meget mere.  
Når du ser saksen ud for et artikelnummer 
på Papyrus e-Shop, kan varen skæres. 
Log ind og følg fire simple trin når du 
bestiller din skæring.

1. Læg dine varer på din indkøbspalle
2. Gå til kassen
3. Definer din skæring pr. varelinje
4. Afslut dit køb

SPAR TID • FÅ HURTIG LEVERING • FRIGØR PLADS TIL ANDRE FORRETNINGER 

• BESTIL OG MODTAG AKKURAT FORMAT OG MÆNGDER • SIG JA TIL SELV 

SMÅ ORDRER • UNDGÅ UBRUGELIGE PAPIRRESTER OG FRIGØR LAGERPLADS 

• TILBYD PAPIRKVALITETER SOM DINE KUNDER MULIGVIS IKKE SELV HAVDE 

TÆNKT PÅ • UNDGÅ KAPITALBINDING I SKÆREUDSTYR OG LAGERPLADS 

• TILBYD DINE KUNDER PRÆCISE LEVERINGER PÅ ADRESSEN

PAPYRUS AT YOUR SERVICE
Hos Papyrus har vi et mål om at tilbyde mere end sædvanligt. Med et stort udbud af 

services og kundetilpassede løsninger vil vi gerne være med til at gøre din hverdag 

lettere. Lad os hjælpe dér hvor det giver mening for dig. 

LEVERING PRÆCIS HVOR DU ØNSKER
Ofte rækker det, at vi leverer dine varer ved din hoveddør, hvor du 
selv sørger for resten. Men andre gange kan du have brug for, at 

vi leverer præcis dér på adressen, hvor du eller din kunde ønsker. Det kunne 
være ved kopimaskinen på 3. sal eller i kælderen, hvor der ingen elevator er, 
eller måske ligger din produktion bagest i bygningen, hvor du sjældent har 
mandskab, tid og ressourcer til at få dine varer kørt på plads.

VI FINDER  
LØSNINGER SAMMEN
Med kompetente medarbejdere og 
en effektiv logistik kan vi i fællesskab 
skræddersy løsninger, der tilpasses  
din virksomhed. Kontakt os om de 
mange muligheder på tlf. 7027 1868.

Scan QR-koden eller se  
mere om vores services på 
www.papyrus.com/dk
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TÆNKER DU PÅ, hvad papiret betyder 

for din tryksag? Du kender dine  

mål med din trykopgave, og jo mere 

præcist de kan defineres, desto  

større er chancen for at få indfriet 

dine forventninger. Det handler om 

kommunikation, og papiret fortæller 

mere, end du tror.

BEVIDSTE VALG
For at få det optimale ud af din tryk-

sag, har du brug for at foretage flere 

kvalificerede valg. Et af dem er valg 

KUNSTEN AT VÆLGE
af papir. Samtidig er det væsentligt 

at få svar på en række indledende 

spørgsmål som f.eks. findes der en 

designmanual, hvem er din mål-

gruppe, og hvilke budskaber skal  

din tryksag formidle? 

Papirets karakter er mere end  

farven og udstrålingen. Det er følel-

sen, når du rører ved det. Lyden, når 

du forsigtigt ryster det. Modstanden, 

når du falser det. Og styrken, når du 

arbejder med mange sider. Der er selv-

følgelig ingen facitliste på, hvordan 

man bruger papiret og i hvilke situa-

tioner. Men tænk allerede papiret 

ind i opstartsfasen og bland gerne 

flere papirtyper i samme tryksag, når 

du har overvejet papirets overflade, 

gramvægt, stivhed og farve.

VALUE IN PAPER
En klar fordel ved at træffe et bevidst 

papirvalg er, at det kan tilføre tryk-

sagen merværdi ved at:

•  tiltrække sig opmærksomhed og 

derved tilføre værdi til de virksom-

heder, produkter eller personen, 

der kommunikeres om

•  understrege de kendetegn, der 

bliver præsenteret

•  blive opfattet på baggrund af dets 

sansemæssige karakteristika

•  få tryksagen til at spille en anden 

rolle på markedet

•  skaber en positiv reaktion på  

kommunikationen

UDTRYK GIVER INDTRYK
Dine holdninger og måden du ud- 

trykker dig på, fortæller en del om 

dig. Måden hvorpå du gestikulerer, 

dit tonefald og kropssprog – det ene 

understøtter det andet, og modta-

geren opfatter dig ud fra de signaler, 

du sender. Det samme gælder din 

tryksag. Signalerer du det, du vil? 

Med et bevidst papirvalg, kan du 

både tydeliggøre og forstærke dine 

budskaber.

HAR DU BRUG FOR inspiration eller 

vil sparre med os om papirvalget,  

så er vi klar til at hjælpe.
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SP OUTDOOR er en utrolig hårdfør 

og miljøvenlig displayboard med 

FSC®-certificering. Takket være en 

unik fiberkonstruktion og en limning  

med vandafvisende lim, har SP  

Outdoor en ekstrem høj modstands-

kraft overfor fugt og slår sig ikke  

i våde omgivelser. 

DEN TOSIDIGE karton er ydermere 

hårdtlimet med en kerne af genbrugs-

fibre og en trippelbestrøget liner 

for bedste billedgengivelse. Det gør 

den til et miljøvenligt og stærkt 

alternativ til alle typer af inden- og 

udendørsskiltning eller til andre 

typer af tryksager, hvor man ellers 

anvender plastmaterialer.

Kartonen fås i flere forskellige 

formater og gramvægte.

SP OUTDOOR
– MILJØRIGTIG KARTON DER 
ALTID VINDER OVER VEJRET

SP OUTDOOR
PVC-FRI KARTON 

TIL PLAKATER
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HOS MANGE VIRKSOMHEDER – lige 

som hos os – er kvalitets- og miljø-

arbejdet en integreret dele af forret-

ningen, og som en helt naturlig ting 

ønsker mange at tage et miljøansvar 

og kommunikere om det. Et område 

vi blandt andet fokuserer på er, at 

tilbyde lettilgængligt, miljømærket 

papir. Vi samarbejder derfor med  

papirproducenter, der opfylder  

kravene til gældenede standarder 

ved produktionen. Det betyder, at  

du kan få papir med forskellige  

PAPYRUS OG MILJØMÆRKET PAPIR
anerkendte miljømærkinger og 

-ledelse scertificeringer. 

PÅ VORES HJEMMESIDE under  

Services, More service, Miljø finder 

du en sortimentsliste med de af 

vores produkter, som f.eks. har EU 

Blomsten, Svanemærket eller som er 

på listen over Inspected Paper. 

Eller produkter som er mærket 

med forskellige ISO-certificeringer 

og EMAS, eller som er FSC®- eller 

PEFC-certificeret. 

MAN KUNNE TRO, at vi 

med vores meget fysiske 

produkter, ikke ville fokuserer på 

digitale medier. Sandheden er, at det 

digitalt interagerer godt med den 

trykte. Hvis du bruger medierne  

korrekt, komplementerer de hin-

anden rigtig godt.

Ikke desto mindre er vi ikke  

begyndere i den digitale verden, men  

var tidligt ude med Papyrus e-Shop, 

hvor du kan handle 24/7. Vi har 

løbende udviklet og skræddersyet 

denne platform, så den lever op til  

tidens krav til en effektiv handelsplat-

form. Papyrus e-Shop er i dag førende 

inden for branchen, og du finder den 

på www.papyrus.com/dk.

VI HAR OGSÅ LANG erfaring med 

nyhedsbreve. Får du Papyrus’ 

HAR DU FUNDET OS PÅ FACEBOOK?
PAPYRUS DANMARK

e-Newsletter? Hvis ikke så send din 

tilmelding på news.dk@papyrus.com,  

og vi vil føje dig til listen.

HVAD SKAL VI bruge Facebook til?  

Jo, vi ønsker at kommunikere med 

dig på flere forskellige måder –  

hurtigt og effektivt. Vi vil gerne give 

dig inspiration og viden, gøre dig 

nysgerrig og have en åben dialog. 

Selvfølgelig vil vi fortsætte med  

vores traditionelle kanaler som trykte 

materialer så du kan se og føle på  

alt det skønne papir.

Feeling with your fingers

Seeing wiht your eyes 

FOR EN TING ER SIKKERT: de digitale 

medier kan ikke formidle følelsen af 

papir mellem fingrene (endnu!).  

Den taktile følelse er vigtig for papir-

valget og kombinationen af tryksager 

og digital kommunikation skaber nye 

muligheder i fremtiden. 

Vi ses på Facebook!

 /papyrusdanmark

SE DEN KORTE VIDEO PÅ 

www.youtube.com/results?search_query=hUV8AYpMyos 
der viser SP Outdoors imponerende modstandskraft mod fugt.

Du kan læse mere om disse mærkninger og finde listen på www.papyrus.com/dk

PEFC/XX-XX-XX
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FORDELEN VED MICROFLUTE er  

kar tonens større stivhed i forhold til 

andre kartontyper. Den høje stiv- 

hedsværdi skaber de bedste forud-

sætninger for at sikre produkter 

som emballeres med Microflute på 

deres vej til forbrugeren; transport, 

lagring, eksponering i butikken – og 

ikke mindst turen hjem fra butikken.

ANVENDELSEN AF MICROFLUTE er 

enorm. Hvor du typisk benytter en 

falsæskekarton eller en homogen-

karton, kan du med mange fordele 

anvende Microflute i stedet. Vægten 

pr. kvadratmeter er typisk lavere, 

hvilket gør den færdige emballage 

lettere. Derudover er styrkeegen-

skaberne særdeles høje. Det giver  

mulighed for optimal positionering  

i butikken, idet stablingsevnen er 

høj. I sidste ende sparer det tid og 

besvær hos kunden.

FOR DE KREATIVE findes der et utal 

af designmuligheder. Microflute er 

en ganske smuk højhvid, bestrøget 

kartontype, som besidder en virkelig 

god trykbar overflade til bl.a. offset-

BEDRE, MERE BESKYTTENDE  
EMBALLAGER MED MICROFLUTE
Du kan nu tilbyde dine kunder  

endnu bedre emballageløsninger 

med nyheden Microflute.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer i sortimentet. 
For mere information se www.papyrus.com/dk

UDGIVER:
Papyrus A/S
Oldenburg Allé 1, 2. sal
2630 Taastrup

TLF: 7027 1868

www.papyrus.com/dk

PAPIRET I PAPYRUS NEWS ER:
OMSLAG: Gmund Wood Solid  
Abura 350 g

INDHOLD:  
G-Print 130 g 
SP MinePaper 240 g 
Synaps OM 135 g 

FÅR DU VORES  
E-NEWSLETTER?
Send os en mail på 

news.dk@papyrus.com 
hvis du vil modtage  
vores e-newsletter  
med seneste nyt.

tryk, så man får en ultimativ, høj 

trykkvalitet.

MICROFLUTE KAN selvfølgelig indgå 

i den almindelige indsamling af 

emballageaffald, som dermed slutter 

ringen med en miljørigtig og  

ansvarlig produktfilosofi. Du finder 

Microflute på www.papyrus.com/dk.
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