
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.

ÅRETS NYHETER är tryckt på MultiDesign®  

Original White HPI 240 g i en HP Indigo 12 000.



PAPYRUS E-SHOP 
PAPYRUS E-SHOP ÄR ALLTID ÖPPEN

Det är enkelt att få ett Papyrus e-Shop konto. Gå in på 
www.papyrus.com/se och registrera dig – det är gratis. 
När kontot är klart kan du när som helst se din inköps  - 
sta tistik, dina priser och våra lagersaldon och mycket mer.

www.papyrus.com/se

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.

SKÄRNING AV ARK 
I vårt sortiment finner du åtskilliga standardformat som 
passar till de flesta uppdrag. Vi har nästan alltid ett format 
som passar, oavsett om trycksaken ska produceras digitalt, 
i offset, screentryckas eller kanske på ett annat sätt. Vårt 
breda sortiment av standardformat gör att du snart kan 
komma igång med din produktion.

När du ser saxen vid ett artikelnummer på Papyrus e-Shop, 
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 
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LAGERHÅLLNING OCH DISTRIBUTION 
AV DINA EGNA VAROR

LEVERANS PRECIS DÄR DU VILL HA DEN

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.

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.
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     SNABBARE LEVERANS 
ÄN VANLIGT?
Emellanåt har du behov av snabbare leverans än vanligt. 
Det kan gälla en ny spännande tycksaksproduktion som 
ska leveraras 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.
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PAPYRUS DUMMYSHOP
KÖP MINDRE ÄN ETT PAKET

G-SNOW – SE SKILLNADEN 
MED EGNA ÖGON

Några papperprover 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.

Papyrus services and icons

464423924

510791340

494561380

526279540

639758822

IstockPhoto no.

Late order placement

Carry beyond loading bay

Freight to customer

A4 samples & single sheets sales

Dummies

Express delivery / curier transport

Time window delivery

823898768 

464423924

510791340

494561380

464423924

526279540

526279540

165903631 

494561380

510791340

494561380

510791340

464423924

639758822

Broken delivery unit

Warehousing of customer owned goods

Cutting

Return of goods

Unpacking

Workshop

823898768

(Remember to change the 
watch to eight o'clock) 

Papyrus services and icons

464423924

510791340

494561380

526279540

639758822

IstockPhoto no.

Late order placement

Carry beyond loading bay

Freight to customer

A4 samples & single sheets sales

Dummies

Express delivery / curier transport

Time window delivery

823898768 

464423924

510791340

494561380

464423924

526279540

526279540

165903631 

494561380

510791340

494561380

510791340

464423924

639758822

Broken delivery unit

Warehousing of customer owned goods

Cutting

Return of goods

Unpacking

Workshop

823898768

(Remember to change the 
watch to eight o'clock) 

Papyrus services and icons

464423924

510791340

494561380

526279540

639758822

IstockPhoto no.

Late order placement

Carry beyond loading bay

Freight to customer

A4 samples & single sheets sales

Dummies

Express delivery / curier transport

Time window delivery

823898768 

464423924

510791340

494561380

464423924

526279540

526279540

165903631 

494561380

510791340

494561380

510791340

464423924

639758822

Broken delivery unit

Warehousing of customer owned goods

Cutting

Return of goods

Unpacking

Workshop

823898768

(Remember to change the 
watch to eight o'clock) 

A11

Känn den taktila ytan hos papperet och notera hur otroligt 
vit G-Snow är. Du kommer att se hur färg och kontrast 
sticker ut och hur detaljer markeras med precision. 

G-Snow är ett ultravitt, bestruket papper som levererar 
fräscha och högkvalitativa trycksaker. Papperets släta yta ger 
en distinkt och premium känsla. Dess höga volym garanterar 
styvhet, även vid lägre ytvikter. G-Snow tillverkas i Sverige 
och produktionsprocessen är CO2-neutral.



MULTIDESIGN® ORIGINAL 
WHITE ÄR HP-CERTIFIERAD
Årets nyheter är denna gång tryckt på MultiDesign® 
Original white HPI i en HP Indigo 12000. Serien är utökad 
och fungerar i alla HP-maskiner, du hittar sortimentet 
under MultiDesign® Original 
white HPI och MultiDesign® 
Smooth white HPI. Kvaliteten 
passar utmärkt för alla former 
av trycksaker. Hela serien är 
FSC®-certifierad och har EU-
blomman.

Det innebär att vi lagerför Arlons välkända 
gjutna och polymeriska vinyler av hög  
kvalitet. Arlons varumärken och framtids-
planer passar perfekt in i vår vision och vi  
har stora förväntningar på samarbetet. 

IllumiNITE är ett av de senaste tillskotten. Det är en revolu-
tionerande reflektionsfilm för bilwrapping med FLITE 
Technology™ som gör vinylen otroligt lätt att arbeta med. 
FLITE Technology™ är hämtad från Arlons succé med SLX 
som är en vit print vinyl för 3D-wrapping. 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.

PAPYRUS ÄR DISTRIBUTÖR 
AV PRINT VINYLER FRÅN 
ARLON TILL STORFORMAT

H2–

H7

B7,
E5



ATELIER 
– DEN MEST VITA GC1-KARTONGEN  
PÅ MARKNADEN

MICROFLUTE – BÄTTRE OCH MER 
SKYDDANDE FÖRPACKNING

MAJESTIC CLASSIC
– GOLD FEVER

Med perfekt körbarhet och konverteringsmöjligheter upp-
fyller den kraven till de mest krävande trycksaksprojekten. 
Atelier har en extremt hög ytjämnhet och tillåter mycket 
krävande folieringar. Ytan har mycket hög glans men 
alltjämt sidenmatt yta när man rör vid den. På grund av 
mycket innovativ produktionsmetod är kartongens höga 
bulk bevarad.

Passar utmärkt för: 
Lyxiga förpackningar, omslag till böcker och broschyrer, 
foldrar, tags, lamineringar till displays och alla sorts för-
packningar, askar, gratulationskort, inbjudningar, vykort, 
skyltar, vouchers, vägg- och bordsalmanackor, displays, 
instick och mycket mer... 

En miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig högvit N-flute 
finns nu i lager hos oss. Microflute har goda tryckegen skaper 
och hög kapacitet för stapling. Den kan vara ett bra alter-
nativ till plastförpackningar. 

Gold Fever är namnet på en av de 
snygga färgerna i Majestic-serien. 
Färgen ska upp levas! Det känns om 
att ytan innehåller guldpigment.

C6,
E11

C20

D23



PAPYRUS SWATCH BOX

CO2-NEUTRAL
TRYCKSAKSPRODUKTION

Papperskollektionen med provsnurror. En snurra per  
kvalitet gör det lättare att jämföra flera produkter samtidigt. 
Varje snurra innehåller en detaljerad sortimentsöversikt 
samt otryckta prover med enbart ytvikt och kulör angiven, 
allt för att det ska vara lätt att välja papper. Få Papyrus 
Swatch Box av din Papyrussäljare eller kontakta oss på 
order.se@papyrus.com.

Det är enkelt att kompensera för CO2-utsläpp som sällan kan 
undvikas vid trycksaksproduktion. Beräkna, kompensera och 
dra nytta av alla fördelar med att stötta klimatet. Du hittar 
mer information på www.papyrus.com/se.



Stark, fyllig och färgad micro-
well med elegant framtoning. 
Med kombinationen av två  
lager papper med ett mittskikt av 
robust microwell ger materialet  
en extraordinär fyllnad och stabi -
litet. Perfekt till förpackningar 
och produktpresentationer av 
hög kvalitet.

Exklusiv, kraftig och färgad 
kartong – en tungviktare i sär-
klass. Finns i 480 till 700 g med 
kraftfull styrka. Oavsett om du 
ska producera displays till mäss-
sor, förpackningar eller tags till 
kläder har Gmund Colors Heavy 
en helhet och stabilitet som du 
tydligt kan se och känna.

Detta är 12 färger hämtade  
från Gmund Colors Matt-serien 
och med sitt EU-godkännande  
för direktkontakt med livsmedel 
är serien perfekt för livsmedels-
förpackningar. Finns med två 
ytor: Matt och Shine, och två 
ytvikter 240 och 300 g i stora 
format.

Vattenavvisande syntetiskt material till trycksaker som ska 
tåla väder, vind och tuffa miljöer. Synaps OM90F har hög 
rivstyrka trots sin yktvikt på 90 g. Trycks med standard 
färger i offset och torkar blixtsnabbt. 

GMUND COLORS VOLUME

GMUND COLORS HEAVY

GMUND COLORS FOOD

SYNAPS OM90F
– MED MYCKET GODA FALSEGENSKAPER

C18,
D14

C19,
D13

D9–
10

F23


