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PAPYRUS INVESTERAR I NYA produkt områden och utvecklar nya serviceerbjudanden. 

Pappersförbrukningen fortsätter att minska och då måste vi tänka kreativt och 

våga gå nya vägar.

Ett område som vi lägger mycket fokus på är att etablera ett brett och konkurrens

kraftigt sortiment av rullar och ark för storformatsprint. Först och främst till den 

grafiska industrin men också till andra branscher och företag som vi inte tidigare 

haft samarbete med. Vi har avtal med flera nya partners. Ett exempel är Arlon 

som levererar spännande kvalitetsvinyler för skylt, grafik och bildekor. 

Vi satsar på att öka kompetensnivån inom våra nya produktområden. Detta 

innebär roliga utmaningar och möjligheter för våra medarbetare och våra  

dedikerade säljare är på rätt spår med nyvunnen kunskap och stort engage

mang. Så nu talar vi inte bara om papper och kartong, nu talar vi även om 

banderoller, rollups, vinyler och FLITE Technology.

Ett annat område som är viktigt för oss är att erbjuda fler kundanpassade lösningar. 

Några av dem kan du läsa om här i magasinet, för vi vet att det är viktigt med 

flexibilitet. Vi vill skräddarsy individuella lösningar tillsammans med våra kunder 

– lösningar som kan bidra till att stärka det enskilda företaget.

Med ovan sagt, så glömmer vi inte papper, kartong och syntet material!

Vårt sortiment har växt med flera nyheter inom färgat, präglat, tjocka och  

tunna pappers och kartong produkter till trycksaker och förpackningslösningar. 

Så när du vill sticka ut från mängden bör du investera lite tid i att utforska 

dessa kvaliteter.

Genom att fortsätta att utveckla vårt erbjudande kan vi göra skillnad.  

I en tuff marknad blir valet av leverantör ännu viktigare, det ser vi på Papyrus 

som en stor möjlighet! Därför finns vi här och vill hjälpa dig med dina  

utmaningar och göra vardagen enklare för ditt företag.

Jens Thurøe 

Managing Director 

Printing & Creative Solutions 

Nordic & Baltics

LA DU MÄRKE TILL 
OMSLAGET?

DET ÄR GMUND  
WOOD SOLID,  
ABURA 350 g.

ATT VÅGA GÅ NYA VÄGAR

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
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VARJE ÅR, DE SENASTE sex åren, har 

Jeudan valt en ny svart pappers

kvalitet från vårt Specials®sortiment 

för omslaget till sina årsrapporter. 

Det är viktigt för Jeudan att få en 

exklusiv look på rapporterna. Helst 

vill de vara först att använda aktuell 

papperskvalitet. Det har lyckats varje 

år och inte minst 2017, då kvaliteten 

var Gmund Wood Solid chacate. 

Inlagan är tryckt på MultiDesign. 

Några av de svarta pappers

kvaliteter som använts genom åren 

JEUDANS ÅRSR APPORTER:

EXKLUSIV LOOK TILL EN SNYGG ÅRSREDOVISNING

är Gmund 925 black/silver, Gmund 

Action go to hell black och Gmund 

2/200 black matt.

OM JEUDAN
Jeudan är Danmarks största börs

noterade fastighets och service

företag. De investerar i och driver 

stora kontor, bostads och detalj

handelsfastigheter i Köpenhamn  

och erbjuder ett brett sortiment  

av fastighetsrelaterade konsult,  

service och byggnadstjänster.

ÅRETS PANTONE® FÄRG

”"DET ÄR VIKTIGT 

FÖR JEUDAN  

ATT FÅ TILL EN  

EXKLUSIV 

LOOK..."

DEN ÄR DRAMATISKT PROVOCERANDE 

och tankeväckande, den lila färgen 

från Pantone®. PANTONE 183838 

Ultra Violet. Den kommunicerar  

originalitet, uppfinningsrikedom 

och visionärt tänkande. Färgen har  

faktiskt länge varit en symbol för 

motkultur, okonventionell och 

konstnärlig genialitet hos musik

ikoner som Prince, David Bowie och 

Jimi Hendrix. De använde nyanser 

av ultraviolett i sitt personliga ut

tryck för individualism.

DJUPET AV PANTONE 18-3838 Ultra 

Violet, nyanserad och full av känslor 

som den är, symboliserar experiment 

och uppmuntrar människor att tänja 

på gränserna för sin kreativitet.

HISTORISKT SETT HAR DET varit en 

mystisk eller andlighet kopplad 

till ultraviolett. Färgen förknippas 

ofta med mindfulness, som ger en 

djupare mening för dem som söker 

en tillflyktsort från dagens översti

mulerade värld. Användandet av lila 

belysning i ett  meditationsrum och 

andra samlingsplatser gör det möjligt 

för personer som samlas där att 

inspireras till samhörighet. Kanske 

ska du använda ultravioletta färger 

lite oftare?

KÄLLA: Leatrice Eiseman, Executive Director of 
Pantone Color Institute.
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Detta är 
Gmund Wood 
Solid chacate
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ClimatePartner, en av världens ledande klimatskyddskonsulter och certifierade av den tekniska 
kontrollmyndigheten TÛVAustria, står för öppenhet och trovärdighet i kampen för klimatskydd. 
ClimatePartner är Papyrus partner på detta område, och deras ITlösning "Footprint Manager" 
gör det möjligt för våra kunder att klimatkompensera sin trycksaksproduktion.  
www.climatepartner.com

KLIMATFÖRÄNDRINGAR ÄR EN av 

de största utmaningarna för oss 

och vår planet i modern tid. Stort 

fokus läggs på hur vi kan bidra till 

ett bättre klimat och många företag 

gör en extra insats för att minska 

negativ påverkan på vår planet. Nu 

har du möjlighet att göra skillnad. 

Genom att beräkna och kompensera 

för CO2utsläpp i tryckprocessen kan 

företag klimatneutralisera sina tryck

saker, kommunicera insatsen och 

därmed vara aktiv i klimatarbetet.

Genom att stötta internationellt 

erkända klimatprojekt ekonomiskt, 

kan de oundvikliga CO2utsläppen 

kompenseras och de tryckta produk

terna kan således göras klimat

neutrala.

CO2NEUTRAL TRYCKSAKSPRODUKTION
VARFÖR TRYCKA  
CO2NEUTRALT

•  Du bidrar till det globala klimat

skyddet

•  Du kan kompensera för utsläpp 

genom att stötta internationellt 

erkända klimatprojekt över hela 

världen

•  Ett certifikat och märkning med 

spårbart IDnummer ger dig 

möjlighet att kommunicera och 

marknadsföra din insats

•  Du tar synligt ansvar för klimat

skyddet och blir en partner för 

hållbarhet

•  Du ökar din hållbarhetsstrategis 

trovärdighet

 1.  BERÄKNING AV CO2UTSLÄPP
På www.papyrus.com/se hittar du  

en länk till ClimatePartner, vår 

samarbetspartner. Du har sen direkt

kontakt med ClimatePartner, som ni 

ingår ett avtal med om att använda 

deras ITlösning "Footprint Manager" 

för att beräkna dina CO2utsläpp.

 2.   KOMPENSATIONER FÖR 
CO2UTSLÄPP

Du väljer och stöttar ett interna

tionellt godkänt klimatprojekt i vår 

portfölj och då reduceras CO2 

utsläppen på ett ställe i världen.  

Alla projekt är certifierade enligt 

högsta internationella standard.

Varje klimatneutralt trycksaks

projekt som du registrerar i Footprint 

Manager dokumenteras online  

med ett certifikat och ett unikt ID 

nummer. Du kan generera material 

som dokumenterar din insats, som 

t.ex. certifikat, etiketter och QR 

koder i olika filtyper. 

De kan laddas ned i olika 

språkvariationer och färger för att 

användas i dina, eller dina kunders 

marknadsföring. 

HUR FUNGERAR  
ETT KLIMATPROJEKT?
Klimatprojekt reducerar växthus

gaser, t.ex. genom att plantera nya 

skogar eller investera i förnybar 

energi. Oberoende organisationer 

som TÜV, SGS, PwC m.fl. kontrol

lerar besparingarna. Projektägaren 

kan finansiera projektet genom att 

sälja certifierade utsläppsrättigheter. 

Endast projekt som behöver ekono

miskt stöd erkänns som certifierade 

klimatprojekt.
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”"NU HAR DU  

MÖJLIGHET ATT 

GÖRA SKILLNAD."

Beräkna dina CO2utsläpp online och kommunicera 

din insats för ett bättre klimat

 3.   DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION AV DIN INSATS
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DET INNEBÄR ATT vi lagerför Arlons 

välkända gjutna och polymeriska 

vinyler av hög kvalitet. Arlons varu

märken och framtidsplaner passar 

perfekt in i vår vision och vi har 

stora förväntningar på samarbetet. 

ILLUMINITE ÄR ETT av de senaste till

skotten. Det är en revolutionerande  

reflektionsfilm för bilwrapping med 

FLITE Technology™ som gör vinylen 

otroligt lätt att arbeta med. FLITE 

Technology™ är hämtad från Arlons 

PAPYRUS ÄR DISTRIBUTÖR AV PRINT
VINYLER FRÅN ARLON TILL STORFORMAT
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DET FINNS ALLTID ETT element av förväntan och glädje 

när man öppnar brevlådan och ser att man fått ett  

personligt brev på ett fint papper i ett unikt kuvert. 

I dagens edominerade samhälle har någon tagit  

sig tid att skriva och skicka en personlig hälsning, en 

upplevelse man får allt mer sällan. Till skillnad från  

inbjudningar via epost, sms eller på sociala medier. 

Vissa generationer kan inte relatera, för de har aldrig 

provat det. På ett unikt sätt kan papper förmedla något. 

Det bidrar till att förstärka budskapet och ofta anser 

vi att det är mer närvarande, uppriktigt och verkligt. 

Så gläd din omgivning, det är fortfarande vettigt att 

använda papper och kuvert när du vill göra skillnad.

MINNS DU KÄNSLAN?

succé med SLX som är en vit print

vinyl för 3Dwrapping. Man minskar 

monteringstiden med 1 – 2 timmar  

på heldekor med nya FLITE  

Tech nology™, detta är utan tvekan  

framtiden som är här för att stanna. 

TILLSAMMANS MED Arlon kommer 

vi kontinuerligt lansera många  

nya och spännande produkter för  

skyltmakare, bilwrappare och  

tryckerier. Vi arrangerar också 

workshops i samarbete med Arlon, 

där deltag arna bland annat får  

lära sig mer om montering och rätt 

materialval.
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VÅR NYA KOLLEKTION; Papyrus 

Swatchbox innehåller allt man behö

ver för att kunna se, känna, bedöma 

och välja material ur vårt omfattande 

sortiment. Formatet är slimmat och 

genomsyras av hög kvalitet. 

Kollektionen består av två boxar 

med provsnurror på våra kvaliteter. 

Boxarna kommer fyllas successivt 

med provsnurror på befintliga och 

nya produkter. Vi har valt att göra en 

provsnurra per kvalitet vilket gör det 

HAR DU UPPLEVT PAPYRUS 
SWATCHBOX ÄNNU?

KONTAKTA 

DUMMYSHOPEN 

FÖR TIPS, RÅD  

OCH PROVER!

enklare för alla att arbeta flexibelt 

med proverna. Varje provsnurra 

innehåller en detaljerad sortiments

översikt samt otryckta prover med 

enbart ytvikt och nyans angiven, 

allt för att det ska vara lätt att välja 

papper.

LÅDORNA ÄR ENKLA ATT ta med till 

kund för presentation eller till projekt

mötet. Vi vill underlätta för dig att 

välja rätt material för trycksaken.

SP MINEPAPER
SP MinePaper är ett våtstarkt och mycket hållbart syntetiskt material 

med extremt goda falsegenskaper. Det passar utmärkt för produktion 

av kartor och andra trycksaker som ska motstå hårdhänt behandling 

både inom och utomhus. Det är temperatur och kemikaliebeständigt 

med hög rivstyrka. Man behandlar SP MinePaper som vanligt papper 

när man trycker i offset med standardfärger, och fungerar även i HP 

Indigo. Materialet är biologiskt nedbrytbart.
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VÅRT FOKUS ÄR ATT leverera hög 

service och kvalitetsprodukter till 

den grafiska marknaden. Med vårt 

servicekoncept och kompetens ser  

vi oss fortsatt som förstahandsvalet 

för print och media. Vi kommer  

hela tiden utveckla och optimera  

av vårt produktsortiment till stor

formatprint.

Med utnämningen av Mads  

Kusk som produktchef för Viscom  

i Skandinavien tillsammans med 

Olsonics gedigna kompetens har  

vi säkrat våra kunders tillgång till  

ett konkurrenskraftigt sortiment  

och professionell rådgivning.

MED UTÖKAD KOMPETENS och 

konstant utveckling av vårt konkur

renskraftiga sortiment är hela vårt 

säljteam redo att supporta/stötta/

HAR DU SETT VÅRT UTÖKADE SORTIMENT? 
KÖP DINA RULL AR OCH ARK FÖR STORFORMAT HOS PAPYRUS

hjälpa alla företag som har en stor

formatskrivare till sitt förfogande. 

Vårt Viscomsortiment räcker långt.

PÅ PAPYRUS E-SHOP får du en god 

inblick i sortimentet som täcker 

de flesta behov inom bestruket, 

obestruket och självhäftande papper, 

fotopapper, vinyler, canvas, tapet 

och backlit film.

PROVRULLAR OCH 
PROVMATERIAL
Vill du höra mer om möjligheten  

att få A4 och A3ark eller rullar för 

att testa i din egen maskin. 

KONTAKTA DIN vanliga Papyrus  

säljare eller ring Affärsservice på  

020 255 255 för att få information 

om det nya sortimentet.

DEN NORSKA FÖRFATTAREN Anette 

Diesen, en av världens mest erfarna 

författare av kännochläs böcker, 

har fått flera utmärkelser för sina 

publikationer. Hon har utvecklat  

serien "Smårim", en serie med 30 

små böcker med olika ämnen som  

är lämpliga för synskadade och 

blinda barn, eller andra med läs 

och inlärningssvårigheter. 

Böckernas ämnen presenteras  

på olika pappers och kartongtyper  

med det gemensamma syftet att 

betona den taktila papperskänslan 

och göra läsningen enklare och mer 

intressant. Förutom stora bokstäver 

är det blindskrift, illustrationer och 

andra material i böckerna som fram

häver innehållsförståelsen.

PAPPERSVAL OCH DUMMIES
För att få "Smårim" publicerad var 

det viktigt att visa hur böckerna såg 

ut och att de fungerade som avsett. 

Genom samarbete med vår norska 

trycksakskonsult Pia Andersson  

Holme, och med hjälp av vår pappers

PAPPER ÄR EN VIKTIG DEL I KÄNNOCHLÄS BÖCKER
FÖR BLINDA OCH SYNSK ADADE BARN

kollektion, inspirerades Anette till 

pappersvalet. Med pappersprover 

från Dummyshopen producerade 

hon dummies på några av böckerna. 

Hon testade dem sen bland blinda, 

synskadade och för barn med  

normal syn.

Papperet skulle fungera som en 

illustration för fingrarna. I några av 

böckerna är det uppgifter där barnen 

ska hitta två sidor som känns helt 

lika, även om de är olika. Uppgiften 

ska vara möjlig för både blinda och 

MATERIAL FÖR:

• rollups

• utom och inomhusskyltning

• banderoller

• tapeter

• bil och bussreklam

• popup och mässväggar

• ljuslådor

• vimplar och flaggor

• affischer

• foton

• displaysystem

SE VÅRT

STORA
VISCOM-SORTIMENT PÅ WWW.PAPYRUS.COM/SEOCH BESTÄLL ONLINE

människor med normal syn, men 

inte vara för lätt. Därför blev fokus  

på hur de olika papperen kändes. 

Man jämförde olika papper och 

bestämde sig för Majestic Classic,  

Fuego Floral, Gmund Original 

Smooth, Gmund Original Vergé, 

Ensocoat 2S och Chromolux 700. 

Man valde flera höga ytvikter och 

olika starka färger eftersom många 

synskadade kan se färger.

Förlag: www.fagbokforlaget.no

Barnrim, lekrim, ljudrim, matrim, godisrim, fruktrim, 

djurrim, fiskrim, fågelrim, dansrim, reserim, sifferrim, 

elaka rim, snälla rim...

30
OLIKA

SMÅBÖCKER
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CYCLUS® ÄR PERFEKT för trycksaker 

som ska produceras på 100 % åter

vunnet papper. Det är ett modernt 

papper som sänder ett synligt miljö

budskap. Det är behagligt att röra 

vid, text och bilder återges skarpt. 

När du väljer Cyclus® visar du att du 

tar miljön på allvar och önskar en 

hållbar utveckling. Du kan välja:

CYCLUSOFFSET® med obestruken, 

matt yta i 80 till 350 g.

CYCLUSPRINT® med bestruken,  

sidenmatt yta i 80 till 350 g.

CYCLUSOFFICE® som är godkänt  

för skrivare och kopiatorer i 80 till 

90 g i A4.

CYCLUSOFFSET® och CYCLUSPRINT® 

finns i flera format från 45x64 till 

72x102 cm.

KONTAKTA DUMMYSHOPEN På telefon 

020 884 488 om du vill veta mer om  

Cyclus®. Vi sänder gärna A4prover  

till dig, eller en dummy av din 

trycksak som du kan utvärdera före 

produktionen. 

Är du intresserad av andra 

pappersalternativ, låt oss titta på 

möjligheterna tillsammans.

VALET ÄR DITT – ANVÄND CYCLUS
®

 
100% RETURFIBERBASER AT PAPPER TILL DINA TRYCKSAKER

CYCLUS® HAR DE mest viktiga miljömärkningarna som papper kan ha. Alla 
kvaliteter i serien är Svanenmärkta (Nordiska ministerrådets miljömärkning 
för nonfood produkter) och välkänt bland konsumenterna. Dessutom har 
Cyclus® EUblomman, Der Blauer Engel samt är FSC®certifierat. Papperet är 
godkänt för leksaker och arkivbeständigt, vilket innebär att det kan arkiveras 
i över 200 år utan att förgås eller åldras. CyclusOffset® i 90 g är godkänt för 
optisk läsning (OCR). Se hela sortimentet på www.papyrus.com/se

VATTENAVVISANDE MATERIAL är ett 

måste när man producerar kartor 

som ska tåla väder och vind. Eller 

när den tryckta manualen eller  

broschyren ska användas i tuffa 

miljöer som inom industrin. 

Med SYNAPS OM90F får du ett 

rivstarkt, syntetiskt material i 90 g 

med mycket goda falsegenskaper. 

På grund av den låga ytvikten är 

det särskilt lämpat för trycksaker i 

små och stora format, t.ex. en falsad 

citykarta som bör ligga i bakfickan 

på varje turist.

     FÖRDELAR MED SYNAPS OM90F

    ✓  Trycks med standardfärger i offset

    ✓  Torkar blixtsnabbt

    ✓  Fantastiska falsegenskaper

    ✓  Vattenavvisande/vattentålig

    ✓  Värme och kemikalieresistent

    ✓  PVCfri

    ✓  Opak

    ✓  UVresistent

    ✓  Certifierad i HP Indigo

    ✓  ”Nevertear”, dvs rivstarkt

    ✓  Går att skriva på 

    ✓  Ingen fiberriktning

    ✓  Kostnadseffektivt alternativ till 
papper och laminering

90 G SYNTETISKT MATERIAL TILL ALLA TYPER AV KARTOR – 

SYNAPS OM90F
NYHET!

    VI KAN ERBJUDA SYNAPS  
I FLER VARIANTER:

   ✓  SYNAPS OM: Offset, HP Indigo  
och UVinkjet

   ✓  SYNAPS XM: Digitala maskiner, 
screentryck och laser

   ✓  SYNAPS AP/AR: Självhäftande med 
permanent eller avtagbart lim. För 
offset, HP Indigo och screentryck

     VÄLKOMMEN ATT kontakta oss  
för prover.

SYNAPS OM90F (85 my)

Nya artiklar på Papyrus lager

• Art.nr: 88250947 – 64x92 cm

• Art.nr: 88250948 – 72x102 cm

Notera: 46x32, 46x64, 53x75cm  

kan levereras från brukslager.
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GMUND COLORS HEAVY
NÄR TYNGD BLIR KVALITET
Gmund Colors Heavy är en tung

viktare i särklass. Produkten finns  

i 480 till 700 g med en kraftfull 

styrka. Oavsett om du ska producera 

displays till mässor, förpackningar  

av hög kvalitet eller tags till kläder 

har Gmund Colors Heavy en helhet 

och stabilitet som du tydligt kan se 

och känna. 

Denna kraftfulla produkt är gjord 

av två laminerade lager av Gmund 

Colors papper och imponerar vid 

minimalistisk grafisk design.

TVÅ KRAFTFULLA NYHETER; 
HEAVY OCH VOLUME

GMUND COLORS VOLUME
STARK OCH FYLLIG MED  
ELEGANT FRAMTONING
Gmund Colors Volume kan bemästra 

nya utmaningar. Kombinationen av 

två lager papper med ett mittskikt av 

robust microwell ger materialet en 

extraordinär fyllnad och stabilitet. 

Med en delikat och elegant matt yta 

tillsammans med stark och hållbar 

kärna passar detta multikomponent

material till boktryck, screentryck, 

prägling eller vacker handskrift. 

Perfekt till förpackning och produkt

presentationer av hög kvalitet.
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GMUND COLORS ÄR EN serie färgade 

kvaliteter med olika ytor som  

Matt, Felt, Metallic och Transparent. 

De finns i en mängd olika färger  

och ytvikter med matchande kuvert. 

Serien är syrafri och FSC®certifierad. 

Den nya Gmund Colors Food är 

livsmedelsgodkänd i 12 nyanser med 

två ytor Matt och Shine.

KONTAKTA DUMMYSHOPEN FÖR  

INFORMATION OCH PROVER. 

 dummyshopen.se@papyrus.com 

Du finner hela sortimentet på 
WWW.PAPYRUS.COM/SE

Namnen talar för sig själva. De nya pappersprodukterna i Gmund Colorsserien går inte att undvika, 

om man vill ha något extraordinärt att se och känna på.

GMUND COLORS FOOD

DEN VIKTIGASTE  

INGREDIENSEN I  

GMUND COLORS FOOD 

ÄR L IVSMEDELS  

GODK ÄNNANDET

GMUND COLORS FOOD är en vacker 

pappersnyhet i vårt Specials® 

sortiment. Det är 12 färger hämtade 

från Gmund Colors Mattserien.

Med sitt EUgodkännande för 

direktkontakt med livsmedel är 

kvaliteten särskilt lämplig för livs

medelsförpackningar. Finns i två yt

vikter: 240 och 300 g i stora format. 

Färgerna varierar från vitt och creme 

till grått, blåbrun och svart samt  

bordeaux och grön  alla med matt 

eller metallisk yta. Använd Gmund  

Colors Food för livsmedelsförpackning 

eller andra trycksaker. 

De ser så snygga, tilltalande och 

aptitretande ut även för ickeätbara 

produkter.
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SOM NAMNET ANTYDER är Gmund 

Wood präglad med trästruktur – 

bokstavligt menat. De två olika 

präglingarna påminner om fanér 

och trä, de är Gmund Wood Veneer 

och Gmund Wood Solid. Båda finns 

i tre olika ytvikter, ensidigt präglad 

i 300 och 350 g, liksidigt präglad  

i 500 g. De nio vackra nyanserna 

gör att du kan välja helt naturliga 

trä färger, men även de lite mer  

otraditionella som t.ex Ginko som 

du ser i nedan bild.

GMUND WOOD –  
DET NATURLIGA VALET

RUNT PALLEN – GRAFISKT EMBALLAGE  
OCH FÖRBRUKNING
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GMUND WOOD SOLID är obestruken  

och Gmund Wood Veneer är lätt

bestruken på den präglade sidan, 

för att fanéren ska framhävas och 

samti digt ger papperet extra skydd 

på ytan. Båda kvaliteter är syra 

fria, ålders beständiga och FSC® 

certifierade.

OMSLAGET PÅ DETTA nummer av  

Papyrus News är Gmund Wood 

Solid Abura 350 g.

”"...DU KAN VÄLJA HELT 

NATURLIGA TRÄFÄRGER,  

MEN ÄVEN DE LITE MER 

OTRADITIONELLA SOM 

GINKO..."

AFFÄRSSERVICE – experter på papper 

och själva navet hos Papyrus.  

Christopher, Lotta, Marcus, Elinor, 

Philip, AnneSofie och Kristin gör 

gärna din vardag lite enklare. 

Vi lovar att här finns kunskap 

och erfarenhet. Har de inte ett svar 

direkt så tar de reda på svaret och 

återkommer. 

    Maila:  
order.graphoffice@papyrus.com  
eller ring 020 255 255 – så kommer 
du till en av dessa goa kollegor.

AFFÄRSSERVICE – NAVET HOS PAPYRUS

VI PÅ PAPYRUS arbetar ständigt på att bli en 

ännu bättre partner så att du på ett enkelt 

och ekonomiskt sätt kan samla dina inköp 

hos oss – även förbrukningsvaror.

Vi har valt ut ett antal produkter i en 

folder som vi valt att kalla ”Runt pallen”. 

Sortimentet innehåller produkter som 

ni använder varje dag när ni packar och 

distribuerar era fina trycksaker.

KONTAKTA OSS GÄRNA för att höra mer om 

vad vi kan leverera tillsammans med din 

vanliga beställning.
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PAPYRUS DUMMYSHOP
Några pappersprover eller en dummy 
kan vara till stor hjälp när du ska välja 
papper till din trycksak. Med ett prov i 
handen kan du se och känna på resultatet 
innan du sätter igång produktionen. 
Det ger dig trygghet och eliminerar 
eventuella överraskningar på vägen.

När du ska producera små upplagor av 
en trycksak t.ex. bröllopsinbjudningar, 
tackkort, visitkort eller en unik affisch 
där du bara behöver ett helark finns det 
hjälp att få. Vi kan leverera exakt det 
antal ark eller kuvert som du behöver, 
även när behovet är mindre än en 
förpackning.

SKÄRNING AV ARK
I vårt sortiment finner du åtskilliga 
standardformat som passar till de 
flesta uppdrag. Vårt breda sortiment 
av standardformat gör att du snart kan 
komma igång med din produktion. I 
vissa situationer är det dock inte nog 
och du behöver ett unikt format för din 
produktion och trycksak. Oavsett om  
du behöver ett enda paket eller flera 
pallar i ditt unika format, kan vi skära 
papper, kartong eller syntetmaterial 
precis som du önskar.

SNABBARE LEVERANS ÄN VANLIGT
Det kan gälla en ny spännande trycksaks
produktion som ska levereras nu eller en 
plötslig ökning av upplagan som kräver 
ytterligare papper, kartong eller kuvert.

Oavsett orsaken till din brådskande order 
kan vi leverera snabbare än vanligt. Vi kan 
se till att du får en snabbare leverans än 
normalt samma dag eller dagen efter. 

Vi kan även beställa en budbil och du får 
dina varor direkt, så att du kan leva upp till 
dina kunders förväntningar.

LAGERHÅLLNING OCH DISTRIBUTION 
AV DINA EGNA VAROR
Vi har solid erfarenhet av att lagra varor för  
återförsäljning. Därför kan vi erbjuda dig att 
lagerhålla dina varor på vårt lager. Oavsett  
om du behöver frigöra plats i dina egna  
hyllor under kortare eller längre perioder,  
eller helt släppa ditt egna lager, kan vi  
lagerhålla och distribuera enligt ditt 
önskemål.

PAPYRUS ESHOP
Det är enkelt att få ett Papyrus eShop 
konto. Gå in på www.papyrus.com/se och 
registrera dig – det är gratis. När ditt konto 
är klart kan du dygnet runt följa din inköps
statisk, se dina priser och våra lagersaldon, 
skapa inköpslistor och mycket mer.

När du ser saxen vid ett artikelnummer 
på Papyrus eShop, kan varan skäras. 
Logga in  och följ fyra enkla steg när du 
beställer din skärning:

1. Lägg dina varor på varupallen
2. Gå till kassan
3. Definiera din skärning per orderrad
4. Slutför ditt köp

SPARA TID • FÅ SNABB LEVERANS • FRIGÖR PLATS TILL ANNAN VERK
SAMHET • BESTÄLL OCH TA EMOT EXAKT FORMAT OCH KVANTITET • 
SÄG JA TACK TILL SMÅ BESTÄLLNINGAR • UNDVIKA ONÖDIGA PAPPERS
RESTER • PASSA PÅ OCH ERBJUD DINA KUNDER PAPPERSKVALITETER 
SOM DU K ANSKE INTE FR ÅN BÖRJAN SKULLE ERBJUDA • UNDVIK  
KAPITALBINDNING I SKÄRUTRUSTNING OCH LAGERPLATS • ERBJUD 
DINA KUNDER LEVERANS PÅ SPECIFIK PLATS

PAPYRUS AT YOUR SERVICE
Hos Papyrus har vi som mål att erbjuda mer än det vanliga. Med ett stort 

utbud av services och kundanpassade lösningar vill vi göra din vardag 

enklare. Låt oss hjälpa dig när det tillför värde. 

LEVERANS PRECIS DÄR DU VILL HA DEN
Ofta räcker det att vi levererar till din port, där du själv tar hand 
om resten. Andra gånger önskar du leveransen till ett specifikt 

ställe dit du eller din kund väljer. Det kan vara till en kopiator på tredje  
våningen, i källaren dit det inte finns någon hiss eller att din produktion 
ligger på baksidan av byggnaden där du sällan har personal, tid och  
resurser för att få dina varor på plats.

VI FINNER LÖSNINGEN  
TILLSAMMANS
Med kompetenta medarbetare och 
en effektiv logistik kan vi gemensamt 
skräddarsy lösningar som anpassas till 
ditt företag. Kontakta oss om dessa 
möjligheter på telefon 020 255 255.

Scanna QR-koden för mer 
information om våra services 
på www.papyrus.com/se
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KANSKE BÖRJAR JAG bli äldre och 

udda, men jag tycker fortfarande 

att det är något speciellt att sitta 

och bläddra i tidningen. Särskilt på 

helgen, då jag har mer tid. Vändan 

till brevlådan hör till de vanliga 

rutinerna. Vad hittar jag idag? Att 

studera de olika artiklarna i lugn 

och ro sittande, liggande, stående 

eller i badkaret. Alla sätt funkar. Jag 

behöver inte läsa allt på en gång. 

Det är helt okey att släppa tidningen 

och när det är dags, ta upp den och 

fortsätta där jag var.

EN PAPPERSNÖRDS BEKÄNNELSE
Jag tycker även att tryckt reklam i 

brevlådan är bra. Att kunna sitta ner 

och studera  reklammaterialet som 

dimper ner i brevlådan och pockar 

på uppmärksamhet. I alla former och  

färger, på olika papperskvaliteter.   

Några märker man inte, andra skriker  

efter uppmärksamhet, du har de 

taktila och de som du inte vill ta i. 

Alla är de representerade. 

JAG HAR KÖPT PRODUKTER, baserat 

på informationen/annonserna i 

min brevlåda. Erbjudanden som jag 

antagligen inte tagit till mig via den 

digitala världen. Självklart har jag 

köpt saker som jag verkligen inte  

behöver, men erbjudandet skapade 

ett behov som jag ville tillgodose. 

Och jag tycker faktiskt att det är okej.

Denna typ av reklam är enkel, 

effektiv och direkt. Den träffar dig 

varje dag när du öppnar brevlådan. 

Och jag gillar det jag ser. Jag tycker 

att det är en form av terapi att sitta 

ner och bläddra i materialet och 

omedvetet känna på papperet och 

lyssna till prasslet. Att småningom 

få en favoritkvalitet som man gillar, 

min favorit brukar vara ett matt, 

obestruket papper med lite bulk 

som ger en taktil och god känsla. 

Det lockar fram äkta papperskänsla. 

Visst, där kom pappersnörden fram 

ur garderoben och jag inser att alla 

inte tycker som mig. 

Hur som helst, nästa gång du har 

varit ute vid brevlådan och har en 

stund över, sätt dig ner och se vad 

brevbäraren har levererat. Känn på 

de olika papperskvaliteterna, lyssna 

på hur olika de låter när du bläddrar. 

Jag är säker på att du kan se och 

känna skillnaden, kanske får även 

du en favorit. De till och med luktar 

olika. Papperet är här för att stanna, 

det tror jag helt och fullt på. Så det 

jag försöker förmedla är att VALUE 

IN PAPER fungerar i högsta grad  

i min brevlåda, kanske även i din.

JAG SÄGER ”I LOVE PAPER”

PS För att vara tydlig; jag gillar 

mobiltelefonen och datorn, jag gillar 

Facebook, Instagram och LinkedIn, 

men hävdar bestämt att de olika 

medierna kompletterar varandra och 

helt klart kan växa sida vid sida.
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SP OUTDOOR är en mycket slitstark 

och miljövänlig displayboard. Tack 

vare en unik fiberkonstruktion och 

limning med vattenavvisande lim, 

har SP Outdoor en extremt hög  

motståndskraft mot fukt och slår  

sig inte i våta miljöer.

DENNA STARKA OCH liksidiga kartong 

är hårdlimmad med en kärna av 

returfiber och en trippelbestruken  

liner för bästa bildåtergivning. 

SP Outdoor är tillverkad i  

Sverige. Kartongen är helt återvin

ningsbar, biologiskt nedbrytbar och 

komposter bar. Det gör den till ett 

miljövänligt alternativ för skyltning 

i alla miljöer där man annars skulle 

använt plast material för att bibehålla 

bästa planhet. Kartongen finns i flera 

olika format och tjocklek.

SP OUTDOOR
– MILJÖRIKTIG KARTONG SOM 
ALLTID VINNER ÖVER VÄDRET

SP OUTDOOR
PVC-FRI KARTONG 

FÖR SKYLTAR
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HOS MÅNGA FÖRETAG – även hos 

oss – är kvalitets och miljöarbetet 

integrerat i verksamheten. Som en 

naturlig del önskar många att ta  

ett tydligt miljöansvar och kommu

nicera om det. Ett område som vi 

fokuserar på är att erbjuda lätttill

gängligt, miljömärkt papper. 

Vi samarbetar därför med 

pappersproducenter som uppfyller 

kraven för gällande standarder vid 

produktion. Det betyder att du kan 

PAPYRUS OCH MILJÖMÄRKT PAPPER

få papper med olika typer av erkända 

miljömärkningar och certifieringar.

PÅ VÅR HEMSIDA under Services, 

More service, Miljö finner du  

sortimentslistan med våra produkter  

som t.ex. innehar EU Ecolabel, är 

Svanenmärkt eller finns med på 

listan över Inspected paper. 

Produkter med ISOcertifieringar, 

EMAS, FSC® eller PEFC finns också 

med på listan. 

MAN SKULLE KUNNA TRO 

att vi med våra produkter 

gräver vår egen grav när vi 

satsar på digitala kanaler. Sanningen 

är den att det digitala samspelar fint 

med det tryckta. Om man använder 

kanalerna på rätt sätt kompletterar 

de varandra mycket bra.

TROTS DETTA ÄR VI inga nybörjare i 

den digitala världen. Vi var faktiskt 

tidigt ute med Papyrus eShop och 

har löpande utvecklat och skräddar

sytt plattformen. Idag är Papyrus 

eShop ledande i branchen och du 

finner den på www.papyrus.com/se 

VI HAR OCKSÅ LÅNG erfarenhet med 

nyhetsbrev. Får du Papyrus News 

letter? Om inte, skicka oss ett medde

lande på news.se@papyrus.com så 

adderar vi dig.

THE MISSING LINK
Vad menar vi? Jo, sen i våras finns vi på sociala medier och 
har startat med Facebook.

Vad ska vi använda Facebook till?  

Jo, vi önskar att kommunicera med 

dig på flera olika sätt –  snabbt och 

effektivt. Vi vill ge dig inspiration 

och kunskap, göra dig nyfiken och 

ha en öppen dialog. Självklart kommer  

vi fortsätta med våra traditionella 

kanaler med tryckt material så att du 

kan se och känna på våra produkter. 

Feeling with your fingers – Seeing 

with your eyes.

För en sak är säker, de digitala 

kanalerna kan inte förmedla känslan 

av papper mellan fingrarna. Den tak

tila känslan är viktig för pappersvalet 

och kombinationen av pappers

baserad och digital kommunikation 

skapar mängder av möjligheter.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen  

att gilla och följa oss i sociala medier 

framöver. 

 /papyrussverige

SE GÄRNA DEN KORTA FILMEN PÅ: 

www.youtube.com/results?search_query=hUV8AYpMyos. En imponerande film som visar 
SP Outdoors motståndskraft mot både fukt och mekaniskt slitage.

PEFC/XX-XX-XX

Du kan läsa mer om märkningarna och se listan på www.papyrus.com/se
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FÖRDELEN MED MICROFLUTE är 

kartongens höga styvhet jämfört 

med andra kartongtyper. Det höga 

styvhetsvärdet skapar de bästa för

utsättningarna för produkter som är 

packade med Microflute och på väg 

till konsumenten; transport, lagring, 

exponering i butik – och inte minst 

under resan hem från butiken. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDENA FÖR 

Microflute är oändliga. Varhelst du 

vanligtvis använder en falskartong 

eller homogenkartong, kan du med 

fördel använda Microflute. Vikten 

per kvadratmeter är lägre, vilket gör 

den färdiga förpackningen lättare. 

Dessutom är styrkan extremt hög. 

Det möjliggör optimal positionering  

i butik, med hög kapacitet för stap

ling. I slutändan sparar den tid och 

problem för kunden. 

För de kreativa finns det otaliga 

designmöjligheter. Microflute är  

en fin högvit, bestruken kartongtyp  

med riktigt bra tryckbar yta för 

bland annat offsettryck. Du får en 

superb tryckkvalitet.

BÄTTRE, MER SKYDDANDE FÖRPACKNING 
MED MICROFLUTE
Du kan nu erbjuda dina kunder 

ännu bättre förpackningslösningar 

med nyheten Microflute.

Vi reserverar oss mot eventuella förändringar i sortimentet och tryckfel.  
För mer information se www.papyrus.com/se

UTGIVARE:
Papyrus Sverige AB
Box 1004
431 26 Mölndal

TELEFON: 01051 70000

www.papyrus.com/se

PAPPEREN I PAPYRUS NEWS ÄR:
OMSLAG: Gmund Wood Solid  
Abura 350 g

INLAGA:  
GPrint 130 g 
SP MinePaper 240 g 
Synaps OM 135 g 

FÅR DU VÅRT  
NYHETSBREV?

Skicka ett mail till oss på  
news.se@papyrus.com  

om du vill ha vårt nyhets 
brev med de senaste  

nyheterna.

MICROFLUTE KAN GIVETVIS åter

vinnas med vanligt förpacknings

avfall, vilket sluter ringen med  

en miljövänlig och ansvarsfull  

produktfilosofi. 

Du hittar Microflute på: 
www.papyrus.com/se
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