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NYA INVESTERINGAR, NYA MÖJLIGHETER

EN MÄNGD ANDRA NYHETER OCH INSPIRATION
PAPYRUS BLICKAR FRAMÅT OCH SKAPAR NYA ERBJUDANEN, STÖRRE SORTI
MENT OCH BÄTTRE SERVICES – NÅGOT SOM GÖR DIN VARDAG ENKLARE.



KONSTNÄREN OSCAR REUTERSVÄRD VAR DEN FÖRSTA ATT SKAPA "OMÖJLIGA FIGURER", DET VILL SÄGA 

TECKNINGAR AV OBJEKT SOM VID FÖRSTA ANBLICKEN SER NORMALA UT MEN PERSPEKTIVET ÄR PÅ NÅGOT 

SÄTT FÖRVRIDET OCH DÄRFÖR STRIDER MOT TRIGONOMETRINS GRUNDLAGAR. VAD SOM OCKSÅ ÄR 

INTRESSANT ÄR ATT FÖREMÅLEN INTE KAN ÅTERSKAPAS I 3D.

FÖR ÖVRIGT TÄNKER VI ATT INGENTING ÄR OMÖJLIGT MED RÄTT PRODUKTER, RÄTT ATTITYD, RÄTT SERVICE 

OCH GODA PERSONLIGA RELATIONER. DET SKAPAR FUNDAMENTET FÖR ETT ÄKTA, TRYGGT OCH UTVECKLANDE 

PARTNERSKAP SOM BILDAR EN HEL VÄRLD AV MÖJLIGHETER.

INGENTING ÄR OMÖJLIGT EN VÄRLD FULL AV 
MÖJLIGHETER!

VISST ÄR DEN grafiska branschen under stor press, och visst behöver vi 

kontinuerligt värdera och ompröva rutiner samt arbetssätt som är väl  

etablerade i vår vardag. Men när vi gör just det, när vi vänder på stenarna 

och accepterar att det som gjort oss till en bra leverantör de senaste 

tjugo åren bara till viss del är det som kommer att göra oss till en ännu 

bättre partner de kommande två åren. När vi ser och förhåller oss till 

detta faktum öppnar sig mängder av fantastiska möjligheter.

På Papyrus har vi bestämt oss för att utgå från det som vi gör bra, på det 

värde vi idag skapar för dig som kund och med detta som bas bygga ett 

helt nytt erbjudande. Du kommer märka det genom att vi kommer ställa 

frågor vi inte ställt tidigare. Vi kommer fördjupa oss i dina logistikflöden, 

försöka förstå vad som händer i din verksamhet långt efter det att vi varit 

hos dig och levererat papperet. Vi kommer ställa frågor om i vilka plane-

ringssystem du arbetar, vilka affärssystem du avser att investera i och hur 

du tror att ditt företag kommer utvecklas.

Förvärvet av Olsonic med sin starka position inom Print, Service och Media 

är ett annat exempel på hur vi ständigt söker möjligheter att förbättra 

vårt erbjudande. Läs mer om detta längre fram i magasinet.

I tillägg till detta kommer vi fortsätta att oförtrutet värna det tryckta, 

fortsätta att tillsammans med våra partners försöka få trycksaksköparna 

att förstå värdet av det tryckta budskapet, både kommersiellt och ur ett 

miljöperspektiv. Allt inom ramarna för vårt Value In Paper koncept. 

Så jag ber dig ha tålamod med oss och alla våra nya frågor. Med hjälp av 

dina svar kommer vi att kunna utveckla vårt samarbete till nya höjder. Vi 

hoppas och tror att du, precis som vi, tror på den grafiska branschen och 

på att framtiden ser ljus ut för oss som ser vilka möjligheter som finns. 

Vänliga hälsningar

Niklas Järbur
Managing Director
Printing & Creative Solutions
Norden/Baltikum
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PAPYRUS HAR ett helt team av profes

sionella medarbetare som sticker  

ut från mängden. Vi antar varje 

utmaning för att säkra framgång  

– inte vår egen, utan våra kunders.  

För dynamik, inspiration och råd

givning är några av nyckelorden 

hos försäljningsavdelningen när det 

handlar om att stötta våra kunder  

i hela landet.

VÅRA MEDARBETARE på Affärsservice  

är redo för att ge dig råd om pappers

val, boka och ändra order eller 

snabbt hantera sådant som ska lösas 

här och nu. Har vi inte svaret, tar vi 

reda det och kommer tillbaka med 

en lösning. Vi har stor kapacitet 

och finns här för dig – du är alltid 

välkommen att utmana oss.

TRYCKERIER ELLER reklambyråer som 

har behov av ett personligt möte kan 

alltid kontakta våra erfarna säljare 

eller trycksakskonsulter. Många års 

erfarenhet i pappersbranschen och 

på den grafiska marknaden gör dem 

till värdefulla sparringpartners som, 

tillsammans med våra kunder och 

deras expertis, löser stora och små 

grafiska uppdrag. Vi erbjuder flera 

VI SKA VARA  
BRANCHENS BÄSTA!

onlineverktyg som vid implemente

ringen kan betyda ökad lönsamhet.

VI KAN VÅRT sortiment och mer 

därtill. Om det finns efterfrågan på 

produkter som inte finns i vår port

följ, har vi väletablerade och seriösa 

partners runt om i världen som vi 

kan vända oss till. I de flesta fall 

löser vi utmaningen tillsammans.

DET ÄR VÅRT MÅL att hjälpa dig på 

bästa sätt, så att din vardag blir 

enklare. Vi vill vara en partner som 

du kan lita på, en som kan inspirera 

dig och som gör dig attraktiv på en 

pressad marknad.

MED SITT RÅA och unika utseende är 

Gmund Heidi är en av våra nya kvali

teter i Specials®sortimentet som ger 

möjligheter för fantasifulla trycksaker. 

Gmund Heidi är färgad, matt och 

obestruken kartong i 330 och 530 g i 

fyra olika färger. Kvaliteten tillverkas 

av 100 % returfiber, har hög bulk på 

1,6 och mjuk, lätt strukturerad yta. 

Kartongen får sitt stråk av råhet på 

grund av synliga returfiber. Varje ark 

är unikt då fibrerna bildar färg och 

ytvariation.

GMUND HEIDI ÄR ett perfekt val för 

kreativa trycksaker och kan tryckas 

i offset och screen. Eftersom kvalite

ten är särskilt lämplig för boktryck 

refererar namnet till den ursprungliga 

boktrycksmaskinen från Heidelberg. 

Den höga bulken och mjuka ytan 

gör Gmund Heidi särskilt lämpad för 

prägling och andra efterbehandlings

metoder som foliering, perforering 

och stansning. Gmund Heidi är utan 

tvekan en intressant bekantskap för 

alla grafiska designers.

WWW.PAPYRUS.COM/SE 

VI VILL VARA EN 

PARTNER SOM GÖR 

DIG ATTRAKTIV PÅ 

MARKNADEN

VARJE ARK ÄR UNIKT

TITTA PÅ  

INSTICKET, DET  

LIGGER NÅGONSTANS  

I MAGASINET!
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bildåtergivning. Papperets naturliga 

nyans ger ett extra djup till färgrika 

bilder. Textytor är ännu bättre, de är 

lätta att läsa i den ickereflekterande 

matt ytan. På grund av den goda 

opaciteten kan man ibland välja 

lägre ytvikt jämfört med papper 

framställt av jungfrufiber. Det kan 

innebära en besparing på trycksaker 

som ska fraktas eller postas. Cyclus

Offset® har goda tryck och tork

egenskaper som ger trygghet och 

fördel till andra delar i tryckproces

sen, jämfört med andra obestrukna 

kvaliteter.

CYCLUS® ÄR EN SÅ VÄLKÄND OCH 

UPPSKATTAD PAPPERSKVALITET att 

modeskribenterna och redaktörerna  

Uffe Buchard och Kim Grenaa 

använder det. Det 280siders inter

nationellt erkända modemagasinet 

DANSK AW 201617 är tryckt på 

CyclusOffset® i 115 och 250 g.  

Magasinet är trendsättande inom 

mode och DANSK Magazine kompro

missar inte med kvaliteten. 

DANSK återger exklusiva och 

världskända märken med fullfärgs

bilder på otroligt hög nivå. Det är 

ett modemagasin som traditionellt 

skulle tryckas på vitt, kanske till och 

med bestruket papper. Men Uffe  

Buchard och Kim Grenaa är innova

tiva och inser värdet i att trycka 

DANSK på Cyclus®.

VAD GÖR CYCLUSOFFSET® 
SÅ AT TR AKTIV T?
En sak är att papperet har sin egen 

karaktär och naturliga lyster, som 

inte finns hos någon annan pappers

kvalitet. Den goda opaciteten och 

jämna ytan gör papperet lämpligt 

för stora färgområden och detaljerad 

GLÖM FÖR ETT ÖGONBLICK ATT CYCLUS® 
ÄR ETT 100% RETURFIBERBASERAT PAPPER

Uffe Buchard och Kim Grenaa, redaktörer på DANSK

CYCLUS® HAR DE mest viktiga miljömärkningarna som ett papper kan ha. 

Alla kvaliteter i serien är Svanenmärkta. Svanen är Nordiska ministerrådets 

miljömärkning för ickelivsmedelsprodukter, en märkning som konsumen

terna väl känner igen. Därutöver har Cyclus® EUEcolabel, Blue Angel och är 

FSC®certifierad. Den är godkänd för direktkontakt med livsmedel och arkiv

beständig, vilket betyder att Cyclus® kan arkiveras i mer än 200 år utan att 

förgås eller åldras. CyclusOffset® 90 g är godkänt för optisk läsning (OCR).

OCH NU TILL MILJÖ  
OCH ÅTERVINNING
Cyclus® är ett 100% returfiber 

baserat papper dvs det tillverkas av 

insamlat och sorterat papper från 

företag som är belägna inom en 

radie av 50 km från pappersbruket 

i Frankrike. De företag som arbetar 

med att samla in och sortera papper 

anställer personer som behöver en 

ny start på arbetsmarknaden. Det 

kan vara människor som har varit 

kriminella, missbrukare eller som 

har haft andra utmaningar i livet 

och behöver en nystart. Insam

lingen har hittills skapat 23.000 

arbetstillfällen i Frankrike. Fabriken 

använder 60 % mindre vatten, 60 % 

mindre energi och har 38 % mindre 

CO2utsläpp vid tillverkning av  

returfiberbaserat papper jämfört 

med produktion av jungfrufiber

baserat papper. Så, förutom att 

Cyclus® har sin egna unika karaktär, 

fyller papperet de tekniska och  

produktionsmässiga krav som tryck

erierna ställer för att kunna sända 

rätt dokumenterade miljösignaler  

i sina trycksaker.

Vi har CyclusOffset® (obestruket) CyclusPrint® 

(bestruket) och CyclusOffice® (kontorspapper) 

på våra lager i Sverige. Se hela sortimentet  

på www.papyrus.com/se och beställ pappers

prover, med eller utan tryck. Kanske har du 

en trycksak som du vill se tryckt på Cyclus®. 

Vi erbjuder papper så att du kan testa Cyclus® 

tillsammans med ditt ursprungliga pappersval. 

Kontakta din säljare hos oss eller ring Affärs

service på telefon 020 255 255.

VILL DU TESTA CYCLUS®?
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SLOPA DITT 
PAPPERSLAGER
VI LEVERERAR  
NÄR DU SKA TRYCKA

Ditt företag kan stå starkare  
i konkurrensen. Kan du tänka  
dig att:

-  ha en helautomatiserad 
orderprocess?
-  få ett flexibelt ordersystem?
- outsourca din logistik?

Tillsammans kan vi för- 
bättra din konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar  
vi mer om S2S.

GÅ GÄRNA IN PÅ

WWW.PAPYRUS.COM/SE

Se filmen som visar  

SP Outdoors imponerande 

motståndskraft mot både 

fukt och mekanisk slitage.

SP OUTDOOR 
– DISPLAYBOARD FÖR ALLA VÄDER

SP OUTDOOR är en ledande miljövänlig 

displaybord med FSC®certi fiering. 

Denna starka och liksidiga kartong är 

hårdlimmad med en kärna av retur

fiber och en trippelbestruken liner för 

bästa bildåtergiving.

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. Det gör den 

till ett miljövänligt alternativ för alla 

typer av inom och utomhusskyltar 

eller andra typer av tryck saker som 

man annars skulle använda plast

material till.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:  Valskyltar, 

musik och filmaffischer, kampanjer 

och erbjudanden. Används främst 

för utomhusbruk på grund av sin 

vattenavvisande egenskap men kan 

även användas till inomhusskyltar 

där man inte vill att skylten ska slå 

sig (där man idag använder syntetiskt 

material).

TRYCKMETOD: Offset med oxidations

torkande färg eller UVoffset och 

screentryck samt stora digitala flat

bäddsprintrar.

FORMAT: 700x1000 mm, 

1220x2440 mm och 1600x2150 mm.

YTVIKTER: 550 g (0,83 my),  

1075 g (1,66 my) och  

1450 g  (2,20 my) 

AUTOMATISERA 
DIN ORDER
PROCESS 
VI HAR VERKTYGET

Ditt företag kan stå starkare  
i konkurrensen. Kan du tänka 
dig att:
- reducera dina kostnader?
- eliminera ditt papperslager?
- minska kapitalbindningen?

Tillsammans kan vi förbättra 
din konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar vi 
mer om S2S.

PAPYRUS S2SPAPYRUS S2S
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IBLAND BEHÖVER DU inte så 
mycket krimskrams för att bli upp-
märksammad, det räcker med tidlös 
elegans. Det är precis vad Gmund 
Original handlar om. Papperet 
utstrålar ren estetik i en minimalistisk 
design. Det är papper och kuvert  
i klassisk stil med modern tvist som 
passar perfekt för allt inom tryckt 
affärskommunikation.

GMUND ORIGINAL har en mjuk 
bomulls liknande yta som gör den 
ytterst behaglig att röra vid. Det är 
obestruket, träfritt papper av hög 
kvalitet med olika ytor och fina 

nyanser. Finns från 90 till 300 g och 
anpassat för laser- och inkjet i de låga 
ytvikterna. Brevpapper, visitkort och 
kuvert framstår mycket elegant och 
sticker ut från mängden när det är 
tryckt ut på Gmund Original.

GMUND ORIGINAL 
– TIDLÖS ELEGANS TILL FÖRETAGETS PROFILPROGRAM

GRATIS PROVMAPP MED FINA TRYCKPROVER

Bli inspirerad av olika profilprogram med brevpapper, 

visitkort och kuvert tryckt på Gmund Original. Be om 

mappen genom att kontakta Affärsservice eller din 

vanliga Papyruskontakt.
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PCL3 DIGITAL 
KVALITETS ETIKETTER PÅ SRA3-ARK FÖR DIGITALTRYCK 
OCH OFFSET

DET BLIR MER och mer vanligt att 

mäklarprospekt trycks på kvaliteter 

som skiljer sig från traditionella 

papper. Fastighetsbranschen om 

någon, vet hur viktigt det är att 

betona det unika hos objektet. 

LIKA VIKTIG ÄR presentationen, 

det gäller förstås alla branscher 

och företag. Vad kan papperet 

berätta om dina produkter och ditt 

företag? Mycket tycker vi. Papperet 

kan påverka hur du önskar att bli 

uppfattad. Vad är viktigt för dig? 

Bildåtergiving, läckert omslag, 

enhetlig profil, kommunikation 

eller att sticka ut från mängden. 

VI HAR LÅNG erfarenhet med tryck

saksköparna i Skandinavien, som 

själva upplever en positiv utveck

ling med bakgrund på ett medvetet 

pappersval. 

Den erfarenheten delar vi gärna 

med dig. Kontakta oss, testa oss. 

DU FÅR SÄLLAN EN ANDRA CHANS 
ATT GÖRA ETT FÖRSTA INTRYCK

Tillsammans finner vi lösningar 

som fungerar.

HÄR ÄR ETT urval av prospekt från 

mäklarbranschen som bland annat 

är tryckt på: Kraftpak, Cromatico, 

Majestic, Natural Evolution och 

MultiDesign som alla finns i Papyrus 

omfattande sortiment.

NU KAN DU få självhäftande etikett

ark i SRA3format (32x45 cm) med 

och utan förstansade etiketter i 

papper och folie. Du sparar både tid 

och resurser på att stansa ut etiketter 

under produktionsprocessen och 

klickkost naden blir lägre tack vare 

arkets storlek. Designmallar finns 

tillgängliga under downloads på 

Papyrus eShop.

Sortimentet har optimerats för alla 

vanliga digitala tryckmaskiner med 

arkmatning från Xerox, Canon, Konica 

Minolta och Ricoh. Dessutom är hela 

sortimentet certifierat för HP Indigo. 

Arken kan även tryckas i offset. Sorti

mentet levereras i paket om 100 ark.

PCL3 Digital är perfekt för alla 

typer av flask och produkt

etiketter, etikettering för exklu

siva förpackningar, skydds och 

varningsetiketter, skyltning 

inom och utomhus, märkning av 

utrustning och möbler samt för  

användning i miljöer med t ex 

extrem värme, vatten, i direkt solljus 

eller på ojämna ytor. 

Se sortimentet på 

 WWW.PAPYRUS.COM/SE

PAPYRUS E-SHOP

DINA PRISFILER
Du kan ladda ner dina egna pris

filer från Papyrus eShop i olika 

format t.ex csv, som fungerar i de 

flesta kalkylprogram. Du behöver 

endast logga in. Om du inte ännu 

är registrerad på Papyrus eShop 

så gör du det enkelt på startsidan 

på vår hemsida. Det är gratis och 

du har flera funktioner tillhands 

dygnet runt.

LADDA NER DINA DOKUMENT
Med ett eShopkonto kan du nå 

din inköpsstatistik och hämta dina 

kontoutdrag och fakturor – något 

som ofta sparar tid och uppskattas 

av de flesta ekonomiavdelningar. 

Du skapar och sparar enkla leve

ransadresser och inköpslistor för 

framtida användning.

MILJÖMÄRKT PAPPER  
OCH KARTONG
Vill du veta mer om vilka miljö

märkningar våra kvaliteter har – om 

de är Svanenmärkta, så finns de på 

listan över Inspected Paper och kan 

ingå i en Svanenmärkt trycksak eller 

om de är FSC® eller PEFCcertifierade. 

Listan (pdf) finner du på vår hemsida 

under Services. Vi uppdaterar listan 

löpande och du kan när som helst 

ladda ner den.

WWW.PAPYRUS.COM/SE

VAD  

KAN PAPPERET  

BERÄTTA OM DINA 

PRODUKTER OCH  

DITT FÖRETAG?

FINNS OCKSÅ  
I 32 x 45 CM UTAN 

FÖRSTANSADE 
ETIKETTER
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PERFEKT  

TILL LYX

FÖRPACKNINGAR

VARFÖR HAR VISSA produkter fram

gång och hamnar i kundvagnen, när 

andra förblir hyllvärmare? Ett skäl är 

placeringen, som vi inte får under

skatta. Förpackningen spelar en allt 

viktigare roll i köpbeslutet, den ska 

vara attraktiv i sin design, utform

ning och färg. Förpackningen ska 

förmedla produktens kärnvärde och 

kanske behöva övertyga potentiella 

kunder – den ska utstråla produktens 

DNA.

GMUND PAPER ÄR en av världens 

ledande pappersproducenter. De 

tillverkar bland annat Gmund Color 

System, som Papyrus distribuerar på 

flera ställen i Europa. Gmund Color 

System är ett kreativt sortiment av 

papper och kuvert med stor bredd 

av trendiga och tidlösa färger, ytor 

och ytvikter. Gmund Color System 

erbjuder en oändlig variation av  

möjligheter till spännande tryck

saker och passar perfekt för kreativa 

och funktionella förpacknings  

ändamål, som i kombination med  

en tilltalande design, definitivt  

drar ögonen till sig.

FLORIAN KOHLER, Gmund  

Papers ägare och VD förklarar: 

– Papper är en informations 

bärare som starkt tilltalar 

känslor tack vare sin struktur, 

färg och nyans. När förpack

ningen framhäver produktens 

budskap och ger kunden en upp

levelse, bidrar det till att avse 

värt öka försäljningen på produkten.  

FÖRPACKNINGAR OCH SJÄLVKLARA VAL
Vi har alla upplevt att stå framför en butikshylla och behöva göra ett val. Ska jag välja en produkt i ögon-

höjd som tilltalar mig, eller ska jag böja mig och välja den billigaste på den nedersta hyllan? 

Framgångsrika lanseringar på Gmund 

kvaliteter har upprepade gånger  

bekräftat detta. En unikt formad  

inbjudan, en attaktiv förpackning eller 

en iögonfallande broschyr väcker 

uppmärksamhet och sanno likheten 

för att hamna i papper s korgen har 

minskat. 

Rätt pappersval kan ge positiva 

resultat och bestående värde, fortsätter 

Florian Kohler.

– När valet av produkt står på spel 

får du aldrig ett andra försök att göra 

ett bestående första intryck!

ORD SOM TORRTONER, våttoner, HP 

Indigo, Xerox och Océ är dagligt tal i 

den grafiska branschen. Digitaltryck 

växer stadigt och flera trycksaksprodu

center trycker idag digitalt både i små 

och stora maskiner. Maskinparken blir 

allt mer professionell och utvecklingen 

går fort. Papyrus hänger naturligtvis 

med och tillsammans med våra leveran

törer anpassar vi löpande vårt sortiment 

av papper, kartong, självhäftande och 

syntetiska material för att uppfylla de 

digitala produktionskrav som ställs.

För att du ska få bättre överblick på  

urvalet har vi gjort en praktisk prov

snurra. Den innehåller ett brett urval 

av produkter för olika digitala tryck

metoder. När du har tittat i snurran 

tvivlar du inte längre om bredden 

på sortimentet. Det är stort och blir 

faktiskt ännu större, eftersom sorti

mentet utvecklas hela tiden. Snurran 

skulle vara alltför opraktisk om den 

skulle innehålla alla våra kvaliteter 

med ytvikter, ytor och färger. Därför 

rekommenderar vi att man alltid tittar 

på vår hemsida www.papyrus.com/se 

eller kontaktar oss  

för uppdaterad in

formation. 

Om du vill ha ett 

exemplar av snurran, 

tveka inte att kontakta 

oss.

PAPPER ÄR EN 

INFORMATIONS

BÄRARE SOM  

TILL TALAR  

KÄNSLOR TACK 

VARE SIN STRUK

TUR, FÄRG OCH  

NYANS.

PERFORMA BRILLIANCE® är en ny vit trippelbestruken fals

kartong med vit, lättbestruken baksida (GC1/FBB).

KVALITETEN ÄR utvecklad för att möta de särskilt höga krav 

som finns på lyxförpackningar till t ex kosmetika och  

läkemedelsegmentet.

PERFORMA BRILLIANCE®, som även finns med linnepräglad 

yta, har marknadens högsta vithet på både fram och baksida 

och med bulk och styvhet i högsta delen av GC1segmentet.  

Kvaliteten är godkänt för direktkontakt med livsmedel, 

FSC®certifierad från lager, innehar EU Ecolabel och kan  

levereras med PEFCcertifiering vid tillverkning.

VÅRT LAGER ÄR fyllt med standardformat och i ytvikter från 

180 till 300 g. 

HELA SORTIMENTET kan du beställa via www.papyrus.com/se. 

Önskar du annat format är du välkommen att kontakta oss  

på 020 255 255.

PERFORMA BRILLIANCE® 
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DISTINCTION® är den moderna 

papperskvaliteten som ger dig 

möjlighet att förstärka företagets 

image och lyfta den till en högre 

nivå utan att kompromissa med 

priset. Kvaliteten erbjuder stor 

variation av färger, strukturer, 

ytvikter och kuvert – allt för att 

hjälpa dig förmedla din unika företagsidentitet.

Ditt brevpapper skapar uppmärksamhet med Distinction®. 

Oavsett om du använder Distinction® Laid med antikrän

der eller väljer Distinction® Smooths låga ytvikter med 

eller utan vattenstämpel, kommer du att ge din skriftliga 

eller tryckta kommunikation en extra dimension – visuellt, 

taktilt och mycket professionellt. Du skickar en tydlig 

signal om hög kvalitet när du samtidigt skickar det i ett 

Distinction® kuvert med elegant grått innertryck.

Hela pappersserien är ett självklart val för trycksaker  

som sträcker sig längre än till klassiska profilprogram med 

brevpapper, visitkort och kuvert. Omslag, broschyrer, års

rapporter och DM kan med fördel tryckas på Distinction®.

Gör en enkelt pappersval och byt till Distinction®  

– kvalitet till rätt pris.

DISTINCTION® LAID är ett träfritt, obestruket effekt

papper med antikrandad yta i fem olika ljusa nyanser. 

DISTINCTION® SMOOTH är ett träfritt, obestruket effektpapper, med mycket slät yta i fem olika ljusa nyanser. 

Distinction® Smooth i 80, 90 och 100 g finns med en snygg symmetrisk vattenstämpel.

DISTINCTION® MATT är ett träfritt, obestruket effektpapper 

med en matt och mjuk yta i fyra olika ljusa nyanser.

KVALITET OCH STIL I  FOKUS

DITT BREVPAPPER SKAPAR 

UPPMÄRKSAMHET MED  

DISTINCITON®
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DE PÅLITLIGA 
EGENSKAPERNA GÖR  

DET ENKELT ATT VÄLJA 
RÄTT MATERIAL FÖR 

BÄSTA RESULTAT
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DIGITALTRYCK ÄR I stark tillväxt tack vare sin flexibilitet. 

Oavsett om du använder våt eller torrtoner ger JAC® 

Digilabelsortimentet dig möjlighet att producera mindre 

upplagor med hög kvalitet. De pålitliga egenskaperna gör 

det enkelt att välja rätt material för bästa resultat, något 

som gör dig till en pålitlig samarbetspartner.

Vi presenterar gärna Value In Paper 

för dig och dina medarbetare. Till

sammans skapar vi nya möjligheter 

för att nå målet. 

VI TROR STARKT på vårt koncept: 

Value in Paper. Vi menar att ett 

partnerskap om att skapa värde

fulla trycksakslösningar blir ännu 

viktigare under åren som kommer 

med den stadigt ökande digitalise

ringen. Därför är det extra viktigt 

att differentiera sig. Det finns inget 

bättre media än det pappersbaserade. 

Papperet ger en äkta, visuell och tak

til känsla, uppvaktar sinnena samt 

berör mottagaren. Value In Paper 

VI UTMANAR DIG!
HUR KAN VI SKAPA MERVÄRDE FÖR DIG  
OCH DINA KUNDER?

LÅTER DETTA INTRESSANT? 

Kontakta oss, vi berättar  

gärna mer om Value In 

Paper!

JAC® DIGIL ABEL

VIKTIGA FÖRDELAR

•   Idealisk för små upplagor

•   Anpassad för personifierade 

trycksaker

•   Problemfri produktion  

– anpassad för digitaltryck

•   Enastående färgåtergivning 

•   Enkelt produktval baserat  

på tryckmetod 

VIKTIGA EGENSKAPER FÖR  

VÅT OCH TORRTONER

•   Papper som lämpar sig för 

båda tekniker

•   Säkerhetskant på folien före

bygger att limmet blöder ut

•   Ny och förbättrad 

förpackning

VIKTIGA EGENSKAPER FÖR  

TORRTONER

•   Levereras med skyddsark upp 

till 140 g för bästa jämnhet

•   Skapad för att tåla höga 

temperaturer vid printning

•   Folie med permanent/extra 

permanent lim

handlar om att förädla existerande 

trycksaker till trycksaker som skapar 

ännu mer värde för dig och dina 

kunder. Det handlar om att göra rätt 

pappersval så att trycksaken drar till 

sig uppmärksamhet och tillför värde 

för avsändaren. 

MED VALUE IN PAPER stöttar vi dig 

och dina säljare med verktyg som 

gör det enklare att föra budskapet 

om mervärde vidare till dina kunder. 

Här används JAC® Digilabel  

som etikett på kaffepåsar.
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ÅR 1927 RULLADE DEN första Volvon  

ut från fabriken i Göteborg. Ända  

sedan dess har Volvo Cars gjort sig  

känt som ett varumärke som sätter  

människan i centrum och tar hänsyn  

till miljön. Samma värderingar var 

viktiga när man skulle välja papper 

till kundmagasinet My Volvo Magazine.

MAN VILLE HA ETT papper som har 

dagstidningskaraktär, men som inte 

MY VOLVO MAGAZINE

MAN VILLE HA ETT PAPPER SOM LIKNAR DAGSTIDNING  

MEN SOM INTE SKULLE GULNA OCH BLI SKÖRT

gulnar och bli skört. Detta för att 

trycksaken skulle ha längre livslängd  

och ligga framme i bilhallar ett par 

månader. Valet föll på Cyclus Offset® 

90 g, ett papper tillverkat av 100 % 

returfiber som har en känsla som 

förmedlar miljömedvetenhet.  

Tidigare utgåvor har tryckts på 

trähaltigt papper på rulle, vilket 

är billigare men medför kortare 

livslängd. 

MY VOLVO MAGAZINE är Volvo Cars 

internationella kundmagasin som 

riktar sig till befintliga kunder och 

prospekts. Det når mer än 1,2 miljoner  

läsare runtom i världen i drygt  

30 länder. My Volvo Magazine har 

vunnit Svenska Designpriset i kate

gorin Print.

C Y C L U S O F F S E T ®  |  1 1 5  G

PAPYRUS AB BYTTE NAMN under 

2017 till OptiGroup AB för att stärka 

förvandlingen av företaget till en 

ledande europeisk leverantör av  

produkter och servicesolutions. 

Det väletablerade Papyrusnamnet,  

med verksamhet i 19 europeiska 

länder, är fortsatt en viktig del av 

OptiGroup och ingår som en av flera 

väletablerade verksamheter inom 

OptiGroupkoncernen: Papyrus, 

STADSING A/S – EN 
DEL AV OPTIGROUP AB

UNDER 2017 FÖRVÄRVADE OptiGroup 

100% av aktierna i Stadsing A/S. 

Stadsing verkar under eget varumär

ke i Danmark och från 1 januari 

2018 blir Papyrus Supplies i Dan

mark Stadsing A/S.

STADSING ÄR EN AV de ledande leve

rantörerna av rengörings, hygien 

och facilityartiklar till kunder i Dan

mark. Med företagets produktportfölj 

kompletteras Papyrus Supplies "redan 

breda sortiment av rengöringsmedel, 

hygienprodukter och förpacknings

lösningar till serviceföretag, offentlig 

sektor och industri. 

 Du finner mer information på 

www.stadsing.com

NYHET FÖR VÅRA 
ÅTERFÖRSÄLJARKUNDER

SOM DU KAN läsa om här på sidan, 

har Papyrus köpt företaget Pro

curator AB. Som en konsekvens av 

uppköpet slår vi samman våra åter

försäljaravdelningar inom Papyrus 

Sverige och Procurator under nya 

namnet: SCALDIA. Vid namnbytet 

till SCALDIA utökar vi samtidigt 

vårt nuvarande sortiment med ett 

brett utbud till återförsäljare inom 

personlig säkerhetsutrustning. 

SOM ÅTERFÖRSÄLJARKUND hos Papyrus 

kommer du automatiskt få mer 

information, annars är du självklart 

välkommen att kontakta vår försälj

ningschef Ola Rosquist via mail: 

ola.rosquist@papyrus.com.

OPTIGROUP AB ÄR DET NYA NAMNET 
FÖR HOLDINGBOLAGET PAPYRUS AB

Olsonic, Procurator, Stadsing,  

VeliMark, Supplies Direct, Pac 

Production och Scaldia.

SOM EN LEDANDE EUROPEISK 

B2Bdistributör är OptiGroup specia

liserad på att leverera produkter och 

servicesolutions som förbättrar verk

samheters effektivitet. OptiGroup 

förser mer än 90 000 kunder i 19 

länder i Europa med produkter och 

services inom:

   • Facility Solutions

   • Packaging & Safety Solutions

   • Printing & Creative Solutions

   • Reseller Solutions

DU FINNER MER information på  

www.optigroup.com

PROCURATOR – EN 
DEL AV OPTIGROUP

I STARTEN av 2017 köpte OptiGroup 

100 % av aktierna i Procurator AB 

från RoosGruppen. Som en följd av 

köpet är RoosGruppen nu delägare 

i OptiGroup tillsammans med Altor 

Fund II och Triton Fund II.

PROCURATOR VERKAR UNDER eget 

varumärke i Norden och från och 

med 1 januari i år har Papyrus Sup

plies AB blivit Procurator Sverige AB. 

MED DE NYA produktområdena inom 

personlig skyddsutrustning, inklusive 

skyddskläder och skor, kompletteras  

vårt redan breda sortiment av ren

göringsartiklar, hygienprodukter och  

förpackningslösningar till service

verksamheter, offentlig sektor och 

industri. www.procurator.net/svse
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MED BLICKEN RIKTAD MOT VISCOM

MED FÖRVÄRVET av Olsonic AB, en av Sveriges 
största fullserviceleverantörer inom storformat, har 
vi genomfört en av de största utvecklingar av ett 
grafiskt sortiment på länge. Vi ser en ökad efter-
frågan på marknaden av printmedia och primärt 
rullar. Alla företag som har en storformatsskrivare 
till sitt förfogande, kan välja mellan olika media  
i ark och rullar från vårt grafiska sortiment.

UTBUDET ÄR BRETT och med mer än 250 artikel-
nummer, kan vi tillgodose de flesta behov inom 
bestruket, obestruket, självhäftande, fotopapper, 
vinyl, canvas, tapet och backlitfilm.

MED VÅRA ENGAGERADE Papyrusmedarbetare 
och Olsonics gedigna kompetens inom området, vi 
är redo att ta emot beställningar och förfrågningar. PROVRULLAR OCH PROVMATERIAL

Om du är intresserad av att provköra vissa kvaliteter  
i din egen maskin, kan vi erbjuda dig provrullar. Du kan 
också beställa A4- prover, en del av materialet finns även  
i A3. Kontakta din vanliga Papyrus säljare eller ring Affärs-
service på 020 255 255 för att få information om det  
nya sortimentet.

Skulle det komma en fråga som vi inte direkt kan svara 
på, eller material som vi ännu inte har i vårt sortiment, 
tar vi reda på det och återkommer, så att vi tillsammans 
med våra kunder finner de bästa lösningarna.

FINEFOAM
LÄTTVIKTSSKIVOR TILL STORFORMAT PRINT

FINEFOAM är liksidiga lättviktsskivor 
i vitt eller svart samt den vita ensidigt 
självhäftande. De passar utmärkt för 
POS-material i butiker, utställningar 
och på mässor. Finns i 3, 5 eller 
10 mm från 700 x1000 upp till 
1400 x 3000 mm. 

Du hittar sortimentet på 
www.papyrus.com/se.

SE VÅRT STORA 
VISCOMSORTIMENT PÅ
WWW.PAPYRUS.COM/SE
BESTÄLL ONLINE 

Se vårt stora sortiment och boka  
dina orders på Papyrus e-Shop.  
www.papyrus.com/se

Material för:
• rollups
• utom och inomhusskyltning
• banderoller
• tapeter
• bil och bussreklam
• popup och mässväggar
• ljuslådor
• vimplar och flaggor
• affischer
• foton
• displaysystem
• visitkort
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MULTICARD® ÄR en 
FSC®-certifierat, bestruken, 
träfri och högvit homogen-
kartong tillverkad av blekt 
sulfatfiber. Dess starka fibrer, 
höga funktionalitet och 
fantastiska tryckegenskaper 
ger ett imponerande slutre-
sultat. Utmärkta egenskaper 
till blind- och folieprägling 
gör den särskilt lämpad till 
lyxiga trycksaker. Multi-
Card® finns både ensidigt 
och liksidigt bestruken.

VI HAR PRODUCERAT en 
trycksak som du kan sätta 
ihop till en skyskrapa och 
hänga på din vägg. Några 
av fönstren på skyskrapan 
är efterbehandlade med en 
fluorescerande lack så att  
de lyser i mörkret.

Be om trycksaken med 
skyskrapan och se
MultiCards® styrkor.

MULTICARD®

HOMOGENKARTONG  
AV HÖG KVALITET

LOGGA IN PÅ 

WWW.PAPYRUS.COM/SE

OCH SE ALLT OM

MULTITM

• SORTIMENT

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• LAGERSTATUS

• DINA PRISER

DU ÖNSKAR BARA ETT PAPPER av hög kvalitet som 
är framtaget för att ge dig goda och pålitliga tryck-
resultat inom ett visst användningsområde.  Det är 
här Multi™ kommer in.

HELA IDÉN ÄR att spara tid och kraft. Du behöver inte  
analysera, jämföra, bedöma och välja papper. Som en 
ledande pappersleverantör har vi använt vår samlade 
kunskap och erfarenhet för att sätta samman ett 
sortiment av de bästa papperen för varje tryckjobb.

MULTITM 
DET RÄTTA PAPPERET NIO 
AV TIO GÅNGER

MULTIDESIGN®

TILL SVANENMÄRKTA TRYCKSAKER
SKA DIN TRYCKSAK SVANENMÄRKAS, så låt MultiDesign® 
ingå i den. MultiDesign® finns på Nordiska Ministerrådets lista 
över Inspected Paper och kan ingå i en svanenmärkt trycksak 
(gäller inte MultiDesign HPI).

BESTRUKET PAPPER

MultiArt® Gloss
MultiArt® Silk
MultiArt® Matt

OBESTRUKET PREMIUM PAPPER?

MultiDesign® Original
MultiDesign® Smooth

OBESTRUKET PAPPER
MultiOffset® MultiCard® 1S

HOMOGENKARTONG

MultiCard® 2S

MultiDesign® Smooth HPI

GRAFISK FORMGIVARE på BLUE-
TOWN, Kirsten Frandsen, berättar 
om deras tankar kring pappersvalet 
innan de producerade en bok om 
företaget och deras projekt.

– IDÉEN BAKOM BOKEN var att låta 
papperet stödja vår företagsidentitet 
och ingå i den samlade berättelsen 
om oss och våra projekt. Boken skulle 
vara enkel och okomplicerad, inne-
hållet var viktigast att visa.

FÖR ATT SKAPA BLICKFÅNG och ge 
läsaren lust att öppna boken, valde vi 
Gmund 925 aqua silver i 290 g som 
omslag. Det praktfulla papperet är i 
en klass för sig och något man inte 
trycker vad som helst på. Papperets 
enkelhet stöttar den rena stil vi sökte, 
samtidigt som vi signalerar att vi 
är ett företag som vågar visa vad vi 
kan. Papperets skimrande effekt är 
vad som fångar ögat och eftersom 
boken ska läsas framifrån och bak, 
ville vi synliggöra framsidan. Därför 
valde vi den stilrena layouten med 
vår logotype i förhöjd blindprägling, 
där kanterna gott kunde vara lite 
skarpa. Papperets struktur håller 

BLUETOWN –  
CONNECTING THE UNCONNECTED 
– HUR TANKAR OCH IDÉER BLEV TILL EN FULLÄNDAD BOK

fantastiskt med präglingen, trots den 
förhållandevis låga ytvikten. Ryggens 
titel "BLUETOWN – connecting the 
unconnected” blev foliepräglad i  
silver och förstärker Gmund 925 
aqua silvers redan skimrande effekt.

PAPPERET FÖR INLAGAN skulle styrka 
valet av omslaget samtidigt som det 
representerar de landområden där 
BLUETOWN är verksamt. Det skulle 
återge och bära stora fullfärgsbilder. 
Valet föll på MultiDesign Original 
Natural i 150 g. Vi avstod medvetet 
en helt vit kvalitet, då vi ville ha ett 
råare uttryck.

DET FANNS MÅNGA idéer för desig-
nen, men för oss var bokens uttryck 
lika viktigt som innehållet. Fokus var 
att papperet skulle ha utrymme och 
att läsaren fysiskt med händerna skulle 
känna att tiden nu skulle spenderas 
på något spännande, slutar Kirsten.

BLUETOWN ÄR ETT globalt IT-före-
tag med huvudkontor i Köpenhamn 
som utvecklar och driver innovativa 
WiFi-lösningar med stort fokus på  
Indien och Afrika. Företagets mål är att 
ansluta de sista 4 miljarder människor i 
världens ytterområden som fortfarande 
är utan internetanslutning. 

DET FANNS MÅNGA 

IDÉER FÖR DESIGNEN, 

MEN FÖR OSS VAR 

BOKENS UTTRYCK 

LIKA VIKTIGT SOM 

INNEHÅLLET 

Kirsten Frandsen, grafisk formgivare, BLUETOWN. www.bluetown.com
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Färg, struktur och träkänsla är Gmund Woods 
unika egenskaper. Kvaliteten finns i nio olika 

spännande färger med två olika ytor:  
Gmund Solid och Gmund Veneer.

GMUND WOOD SOLID
Detta obestrukna effektpapper finns  
i vitt och färgat med präglad trästruktur. 
Ensidigt präglad i 300 och 350 g, liksidigt 
präglat i 500 g. 

GMUND WOOD VENEER 
Med en lätt bestrykning å de präglade 
sidorna har detta annars obestrukna 
effektpapper en fanérprägling. Den finns  
i vitt och färgat och ensidigt präglad i 
300 och 350 g, liksidigt präglat i 500 g. 
Den lätta bestrykningen framhäver 
fanérstrukturen och ger papperet ett 
extra skydd.

PERFEKT TILL MÖBELBRANSCHEN 
OCH NORDISKT HANTVERK
Gmund Wood är lämplig för alla konven-
tionella tryck- och efterbehandlings-
metoder och ger trycksaker ett naturligt 
utseende och härlig papperskänsla. De 
båda kvaliteterna används ofta till askar 
och emballage för t.ex möbelbranschen, 
mode och hantverk samt till inbjudningar, 
kort, omslag, visitkort.

Det finns nio olika färger i serien, från 
Abura via Limba till Tindalo. De bär 
namn på skogar från hela världen och 
inspireras av deras naturliga nyanser.

Gmund Wood är FSC®-godkänd och 
åldersbeständig och syrafri.

GMUND WOOD – nära naturen 

ENSOCOAT TM

MÄRKBART HÖGRE VITHET PÅ 135 CIE

ENSOCOAT™ ÄR EN KARTONG av mycket 
hög kvalitet. Med sin höga vithet på 135 CIE 
imponerar den tack vare sina tryckegenskaper, 
konvertering- och efterbehandlingsmöjligheter.  
Kartongen är ett självklart val för användnings-
områden där enastående falsegenskaper krävs 
utan att kompromissa med tryckkvaliteten på 
någon av kartongens sidor.

LUNAR BESTÅR av två kvaliteter med sina egna 
mikropräglade ytor; Lunar Mini och Lunar Nexus. 
De finns i sju välbalanserade nyanser. Månskenet, 
som lyser upp natten med olika nyanser, har varit 
inspiration för denna serie.

DEN ELEGANTA FÄRGSKALAN finns i sju nyanser 
– från glödande vit och silver via grönt och blått 
till kolsvart. De två lyxiga och mikropräglade ytorna 
ger en unik taktil upplevelse och tillför en tredje 
dimension till varje trycksak eller lyxförpackning. 
Lunar är FSC®-certifierad och kan användas till alla 
typer av vanligt tryck och efterbehandling. Lunar 
är en del av vårt Specials®-sortiment.

ISTÄLLET FÖR ATT förklara hur oerhört mångsidig 
G-Print är, tycker vi att det är lättare att visa det!  
Vi har därför producerat en låda med tryckprover  
i olika ytvikter från 70 till 300 g. De visar vad du 
kan göra med G-Print, som är ett bestruket, mycket 
flexibelt, träfritt papper med reflexfri yta. Från flyg-
blad till affischer, kuvert, askar, mappar och mycket 
mer – oavsett format kommer G-Print alltid ge dig 
mycket bra körbarhet och fina trycksaker.

HÄSTEN SOM ARBETAR LITE HÅRDARE

LUNAR – PAPPER INSPIRERAT AV MÅNSKEN

SJU GODA SKÄL ATT VÄLJA GPRINT

• körbarhet
• styrka
• styvhet
• läsbarhet
• reproduktion
• miljö
• omöjligt att kopiera

Vill du ha en G-Print ask med tryckprover?
Kontakta oss så tittar vi förbi med en.

DEN STARKA flerskiktsstrukturen i  
Ensocoat™ säkerställer att krävande  
efterbehandlingstekniker som 
falsning och prägling kan utföras 
optimalt. Ensocoat™ är en extremt 
hållbar kartong som behåller sin 
struktur även efter upprepade vik-
ningar och öppnar således upp för 
oändliga konverteringsmöjligheter.

LUNARS VACKRA FÄRGER och ytor bör upplevas med fingrar  
och ögon. Vi har ett fint DM som vi gärna skickar till dig. 
Månens faser är illustrerade med utstansningar och trycket 
är endast i svart. Ring till Affärsservice på 020 255 255 så 
skickar vi ett exemplar. 
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ÅRSREDOVISNINGEN är berättelsen 

om företagets tillstånd i text och bild, 

kombinerat med fakta och siffror. 

Varför inte använda rapporten mer 

aktivt och göra den lite mer inbju

dande och intressant för läsarna?

EN ÅRSREDOVISNING är företagets 

ansikte utåt och bör därför återspegla 

detta. Fler och fler rapporter läggs ut 

elektroniskt, men ärligt talat, finns 

det något som förmedlar budskapet 

bättre än papper? Det är en informa

tionsbärare som flörtar med sinnen 

och känslor. Vi säger ja tack till båda 

delar.

STARTA TIDIGT I processen med att 

tänka på pappersvalet. Då du har gott 

om tid att prova dig fram till rätt for

mat och pappersval. När du gjort dina 

val är du välkommen att kontakta oss. 

Vi hjälper dig med en pappersdummy 

så att du kan se och känna hur den 

färdiga trycksaken blir.

DET FINNS OÄNDLIGA möjligheter 

att kombinera olika papperstyper, 

t ex suverän bildåtergiving tillsam

mans med att text och siffror blir 

enkla att läsa. Du kan belysa vissa 

stycken i rapporten, som ska ha extra 

uppmärksamhet. En klassisk effekt 

är färgat papper i kombination med 

ÅRSREDOVISNINGEN ÄR MER ÄN TEXT OCH SIFFROR

vitt papper t.ex. för att synliggöra de 

finansiella sidorna. Känslan väcks när 

du kombinerar präglat papper med 

ett papper som har en helt jämn yta. 

Det transparenta, färgade papperet 

kan skapa styckesindelning och 

används på ett kreativt sätt. Det är 

också viktigt att tänka på omslaget,  

som verkligen är den första kontakten  

med ditt företags berättelse. Du har  

oändliga möjligheter för att ge 

läsaren associationer till vad du vill 

förmedla.

EN ÅRSREDO

VISNING ÄR 

FÖRETAGETS 

ANSIKTE UTÅT 

OCH BÖR DÄR

FÖR ÅTERSPEGLA 

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

HAR DU FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL TILL PAPYRUS NEWS 

SOM KAN VARA INTRESSANT FÖR LÄSARE I DEN 

GRAFISKA BRANSCHEN. DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN ATT 

SKRIVA TILL OSS PÅ NEWS.SE@PAPYRUS.COM.

UTGIVARE:
Papyrus Sverige AB
Box 1004
431 26 Mölndal

TELEFON: 01051 70000

www.papyrus.com/se

PAPPEREN I PAPYRUS NEWS ÄR:
OMSLAG: Gmund Action® 

night offshore blue 310 g

INLAGA:  
CyclusOffset® 115 g  
Distinction® Laid extrema white 220 g

KUVERT: MAILMAN B4 

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.




