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Arctic Paper

Arctic Paper v skratke 

Naša skupina pozostáva z troch závodov a 14-tich predajných pobočiek v 
Európe. Od októbra 2009 je Arctic Paper S.A. uvedený na Varšavskej burze a 
od roku 2012 aj na Štokholmskej burze NASDAQ QMX

Centrála spoločnosti je v Poznani, v Poľsku a hlavná pobočka je v Göteborgu 
vo Švédsku.

Celková výrobná kapacita skupiny je 700.000 tons grafických jemných 
papierov ročne. 

Počet zamestnancov : 1600

Naše závody:

Arctic Paper Kostrzyn SA, Poľsko

Arctic Paper Munkedals AB, Švédsko

Arctic Paper Grycksbo AB, Švédsko
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Celulózka a/alebo papiereň

Arctic Paper má neintegrované papierne

Integrovaná papiereň má tiež vlastnú celulózku priamo v 

závode.

- Hospodárnejšie aj vďaka transportu , celulóza nemusí schnúť

- Menej flexibilný, bežne používa závod len „vlastnú“ celulózu

Neintegrované papierne musia kupovať celulózu pre celú 

výrobu.

- Možnosť nakúpiť tú najlepšiu celulózu, ktorá je presne 

potrebná na výrobu papiera

- možnosť mať lepší produktový mix
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Od stromu k vláknu

Na optimalizáciu produktov používame rôzne druhy celulózy.

Jednotlivé druhy celulózy podľa spôsobu výroby:

Existujú dva hlavné spôsoby výroby:

- Chemická metóda, využije 50-55 % dreva

- Mechanická metóda, využije 95 % dreva

- väčšinou sa používa mix obidvoch metód

Z tejto výroby sa získavajú dva druhy celulózy

- bezdrevná

- drevitá

- tu je tiež množstvo miešaných (polochemických) typov

Celulóza závislá podľa typu použitého stromu:

Krátke vlákna (tvrdé drevo)- zvyšuje opacitu a formáciu hárku

Dlhé vlákna (mäkké drevo)- zvyšuje mechanické vlastnosti ako 

tuhosť a pevnosť v trhu alebo ťahu
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DOBRÁ FORMÁCIA (homogénne 
usporiadanie vlákien)

SLABÁ FORMÁCIA
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Nenatierané

Povrch môže byť upravený pomocou škrobu

Bez povrchových úprav

Papier môže byť tiež upravený tak, aby sa chránil pred 
absorpciou vlhkosti a tým sa stal stabilnejším

Natierané

Papiere, ktoré majú povrch ošetrený náterom.

Náter sa skladá z pigmentov (minerálie ako napr.kaolín, 
krieda, oxid titaničitý) spojív, pomocných látok (optické 
zjasňovače,živicové lepidlo, škrob)
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Nenatierané a natierané papiere majú rozdielne 
povrchy. 

Tlačový bod na povrchu papiera bude inak absorbovaný aj inak 

pôsobiť.

Nenatieraný

Natieraný
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PARAMETRE PAPIERA
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Parametre papiera

V závislosti od konečnej aplikácie  sú dôležité rôzne parametre papiera

Gramáž (g/m2)

Hrúbka (vzdialenosť medzi dvoma povrchmi)

Volumen (objemová hmotnosť daná pomerom hrúbky a gramáže)

Opacita (v %)

Belosť a/alebo svetlosť

Drsnosť alebo hladkosť
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Gramáž, hrúbka & volumen

Gramáž (plošná hmotnosť,g/m2)– informuje o hmotnosti papiera plochy 1m2

Hrúbka (v mikrometroch) 

Volumen (cm3/g)  parameter, ukazujúci pomer medzi hrúbkou papiera a jeho plošnou 
hmotnosťou

Hrúbka/gramáž = volumen

Príklad:

150 mikrónov/100g = 1,5

1,5            x 100g = 150 mikrónov

150 mikrónov/ 1,5   = 100g
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Výhoda volumenu

Príklad volumenu

Harry Potter vo Švédsku

Munken Premium Cream vol.1,3 a 100 g/m2 

45 mm hrúbka

1050 gramov

Harry Potter v Nemecku, rovnaká kniha

Munken Print Bulk 1,8  v 80 g/m2. 

50 mm hrúbka

840 gramov



Arctic Paper

12

Opacita

Čo sa tlačí? Doporučená 
opacita(%)

Text 88

4 farebná tlač 95

Plné plochy 97

Poznámka: Drevité papiere majú lepšiu opacitu v porovnaní s papiermi bezdrevnými

Opacita je daná percentom svetla, ktoré neprejde cez papier pri presvietení
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Parametre papiera drsnosť & hladkosť

Povrch papiera dodá ten „správny“ pocit

Pri nenatieraných papieroch sa meria drsnosť

Pri natieraných papieroch sa meria 

hladkosť
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Jasnosť, belosť & odtieň

Jasnosť
schopnosť papiera odraziť svetlo s určitou vlnovou 
dĺžkou, tiež nazývaná ako odrazivosť (ISO)

Belosť
meraná niekoľkými rozdielnymi farbami svetelného 
spektra, je viac závislá od vnímania ľudského oka (CIE)

Odtieň a L*a*b*
definuje aktuálnu farbu papiera (napr. namodralý, 
nažltlý)
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Rozdielne papiere dosahujú rôznu farebnosť.

Vďaka drsnosti papiera, jeho absorpcii, odtieňu a pod. vyzerajú

rovnaké farby odlišne na rôzných druhoch papiera. 
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Tlačové body na nenatieranom a natieranom papieri. 

Zväčšený obrázok ukazuje, ako rozdielne vyzerá tlačový bod na

natieranom a nenatieranom papieri.

Natieraný matný Nenatieraný
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Rôzne knihy, rôzne požiadavky!

Vysoká kvalita s pevnou väzbou a druhé vydanie 
kníh:

• Vysokokvalitné knihy a bezdrevné „look-a-like“ papiere.

• Vysoká pevnosť a dobrá dlhá životnosť.

• Perfektné a veľmi čisté odtiene bielej a krémovej.

Najvyššia kvalita kníh s pevnou väzbou a prvé vydanie kníh:

• Ak sú požadované knihy najvyššej kvality a bezdrevný papier.

• Trvanlivosť a pevná väzba, ISO 9706 je splnená.

• Perfektné a veľmi čisté odtiene sú veľmi dôležité.

Knihy do vrecka:

• Knihy keď je žiadaná  dobrá kvalita za nižšiu cenu 

• Vysoká opacita ktorá umožňuje si vybrať nižšiu gramáž 

za najnižšiu možnú cenu.

17
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MUNKEN 

Sprievodca 

nenatieranými 

papiermi

Nájdete aj na: www.arcticpaper.com
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Titel of presentationArt Workshop môžete online listovať na http://www.arcticpaper.com/en/Home/

http://www.arcticpaper.com/en/Home/
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Amber Graphic, biely ofsetový papier využívaný pre manuály, knihy, reklamné mat. brožúry, pre  1 alebo viacfarebnú tlač.
Amber Preprint, vysokobiely, tech. vylepšený nenatieraný papier, určený pre priamy marketing, formuláre a reklamne  
mat.
Amber Volume, vysokobiely nenatieraný volumenový papier, vhodný pre mnoho druhov študijných materiálov.

NENATIERANÉ BEZDREVNÉ PAPIERE

NATIERANÝ BEZDREVNÝ PAPIER

Arctic Matt, biely papier matný, jemný povrch vhodný pre knihy, časopisy, mapy a zakladače.
Arctic Silk+, biely papier s hodvábnym povrchom, vhodný do domácich tlačiarní , pre brožúry, knihy, prebaly, plagáty a 
pohľadnice
Arctic Volume HighWhite, jasný biely volumenový dizajnový papier, zabezpečuje vysokú kvalitu reprodukcie obrázkov pri 
zachovaní prirodzeného pocitu z papiera.
Arctic Volume White,,biely volumenový dizajnový  papier, zabezpečuje vysokú kvalitu reprodukcie obrázkov pri zachovaní 
prirodzeného pocitu z papiera.
Arctic Volume Ivory, krémový volumenový dizajnový  papier, zabezpečuje vysokú kvalitu reprodukcie obrázkov pri zachovaní 
prirodzeného pocitu z papiera.

Volumenové knižné papiere:: 

Munken Premium White a Cream, exkluzívne papiere hlavne pre  textové knihy s dlhou životnosťou.
Munken Print White a Cream, najkvalitnejšie knižné papiere  vhodné pre pre väčšinu kníh.
Dizajnové papiere:

Munken Polar, Lynx a Pure, dizajnový rad vjasno bielom,prírodno -bielom a krémovom odtieni s hladkým 
povrchom pre nárocné  farebné tlačové tituly.
Munken Polar Rough, Lynx Rough aPure Rough, dizajnový rad vjasno bielom,prírodno -bielom a krémovom 
odtieni s drsným povrchom pre náročné farebné tlačové tituly.

PRÉMIOVÉ  NENATIERANÉ BEZDREVNÉ A DREVITÉ PAPIERE

1. Silné a široké produktové portfólio
Portfólio spoločnosti  pozostáva so širokého radu papierenských produktov

20

NATIERANÝ BEZDREVNÝ PAPIER

G-Print, ,biely natieraný matný papier, neodrážajúci povrch vhodný pre  knihy, časopisy, mapya záložky.
G-Print Smooth, biely papier s  hodvábnym povrchom vhodný pre brožúry, knihy , prebaly a plagáty.
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Arctic Paper Munkedals, 

Švédsko
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APM, enviromentálny úspech

• Závod zastavil výrobu celulózy v roku 1965 a zameral sa na výrobu priateľskú k 
životnému prostrediu.

• Závod má vlastnú vodnú elektráreň na výrobu časti energie.

• Viacero energeticky efektívnych projektov.

• Dnes má závod unikátny proces čistenia. S biologickou čističkou odpadových vôd, 
jazierkom a re-cirkuláciou vody. 

• Arctic Paper Munkedals má jednu z najnižších spotrieb vody v tomto priemysle; 3-4 
litres na 1kg papiera.

• Enviromentálne centrum. Prečerpávacia stanica pre recirkuláciu vody ktorá je 
zároveň centrom na predvedenie celej našej enviromentálnej práce zákazníkom.

• ISO 14001 (certifikát  systému envirom. manažérstva ) & EMAS certifikovaný

• V 2004 sme boli jeden z prvých závodov ktorý ponúkol FSC certifikovaný jemný 
grafický papier a dnes ponúkame aj PEFC.

• Systém recyklácie materiálov a odpadu.
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APM, Enviromentálne centrum

• Enviromentálne centrum v Munkedals zobrazuje metódy redukovania 

enviromentálneho dopadu na vodu z výrobných procesov.

• Veľké úsilie a výskum viedli k čisteniu a znovu využitiu vody z výrobného 

procesu– aby sme sa uistili, že voda, ktorú vraciame späť do prírody je 

plne očistená

• Toto je dosahované biologickým ošetrením a naša výstavná sieň je 

situovaná hneď vedľa rybníčka ktorý je posledným krokom nášho 

čistiaceho procesu. 

• Výsledkom našej práce je teraz nádherný park s rastlinami, ktoré sú 

domovom pre mnohé zvieratá.

23
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MUNKEN DESIGN RANGE
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Príbeh Munken „Design“ produktového radu

• Munken je značka papiera z veľkou tradíciou
Vyrábaný v závode s viac ako 100 ročnou tradíciou a skúsenosťami posúvanými z generácie na 
generáciu.

• Dopyt po inej a unikátnej produktovej rade
prišiel od grafických dizajnérov s cieľom posilnenia a ako podpora prenosu informácií na 
kreatívnych materiáloch k zákazníkom pre tých, ktorí hľadajú správny odtieň a skutočný pocit  
papiera.

• Munken „Design“ rad bol vyvinutý Arctic Paper tlačiarmi a repro odborníkmi. “Design“ 
rad bol uvedený kampaňou nazvanou “Paper Revolution” v ktorej bola kreatívnemu svetu 
predstavená štvorfarebná tlač na nenatieraných papieroch.

• Munken „Design“ rad bol vybraný väčšinou
tvorivých ľudí ,dopytujúci atypický papier ako značky ako Armani, Chanel and Kenzo zvýšili svoju 
rozpoznateľnosť a hodnotu.   

25
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Munken Dizajn Rad
Štyri odtiene– dva povrchy
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Munken Dizajn Rad

Produkt Volumen Povrch Shade Grammage g/m2

Munken Kristall 1.13, 1.3* Smooth High white 90*  100  120   150 170  200 240 300b 400b

Munken Polar 1.13, 1.3* Smooth Crisp white 80*   90*  100  120  130  150 170  200 240 300b 400b 600b

Munken Lynx 1.13, 1.3* Smooth Natural white 70d 80*   90*  100  120  130  150 170  200 240 300b 400b 600b

Munken Pure 1.13, 1.3* Smooth Cream 80*   90*  100  120  130  150 170  200 240 300b 400b 600b

Munken Kristall Rough  1.4 Rough High white 100  120  150  170  300b

Munken Polar Rough 1.4 Rough Crisp white 90  100  120  150  170  300b

Munken Lynx Rough 1.4 Rough Natural white 90  100  120  150  170  300b

Munken Pure Rough 1.4 Rough Cream 90  100  120  150  170  300b

b Laminated paper

d   Not standard production. Min. 10 tonnes and paper machine trim needed

*  Fully preprint adapted

All standard Munken products are available as FSC and PEFC certified.

27
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Na aké tlačené polygrafické produkty sú naše dizajnové papiere 

vhodné?

Dizajnové papiere: nenatieraný Munken Design a natieraný Arctic Volume sú vhodné pre široké spektrum 

aplikacii: knihy, katalógy, brožúry, výročné správy, pozvánky, pohladnice, letáky

Nenatierané Munken Design papiere (4 odtiene a 2 povrchy) sú okrem výššie uvedených aplikacii vhodné 

aj pre obálky, kancelárske potreby, vizitky. 

Oba tieto dizajnové rady sú vyrábamé v súlade s normou ISO 9706, čo znamená, že sú vhodné aj pre 

tituly pri ktorých sa vyžaduje dlhá životnosť (umelecké knihy, monografie, kroniky...)

29
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MUNKEN BOOK PAPERS
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Munken - Knižný rad

Druh (Volumen) ISO Brightness Gramáž g/m2

Munken Premium White 17,5        (17,5) 96 80  90d

Munken Premium Cream 13           (1,3) 80 80  90  100  115
15           (1,5) 80 80  90  100
17,5        (1,75) 80 80  90  100d

19,5        (1,95) 80 80  90  100

Munken Print White 15           (1,5) 96 70  80  90  100  115  150  300b

18           (1,8) 96 70  80  90  100d 115  150d

20           (2,0) 96 70  80  90  100

Munken Print Cream 15           (1,5) 80 70  80  90  100  115  150  300b

18           (1,8) 80 70  80  90  100  115  150d

20           (2,0) 80 70d 80  90  100

b kašírovaný papier.

d   Neštandardná výroba. Min. 10 ton a súbeh na šírku PM požadovaný.

Všetky štandardné Munken výrobky sú dostupné s FSC a PEFC certifikátom.

32



Arctic Paper

Page  33

Arctic Paper Grycksbo, 

Arctic Volume papers
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Arctic Volume HighWhite

• 100 - 250 g/m2

• Najbelší, volumenový 
natieraný papier na trhu 
zabezpečuje  najlepší možný 
kontrast.

Arctic Volume White

• 90 - 300 g/m2

• Dizajnový a publikačný 
druh

• Prírodná belosť.
• Uznávaný a populárny

produkt.

Arctic Volume Ivory

• 115 - 250 g/m2

• Vysoká čitateľnosť.
• Výnimočný pocit.
• Bez OBA (bielidiel).

34

Arctic Volume
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Arctic Volume HighWhite g/m2 100 115 130 150 200 250

Arctic Volume White g/m2

90 100 115 130 150 170 200 250 300b

Arctic Volume Ivory g/m2

115 130 150 200 250

Arctic Volume 

HighWhite

Arctic Volume White Arctic Volume Ivory

Belosť, 

CIE
140 120 92

Volumen,

cm3/g  1,1 1,1 1,1

Hladkosť

PPS, µm
5,0 4,4 5,0

b Kašírovaný papier

Arctic Volume produktový rad

35



Nová vzorkovníková kolekcia Arctic Volume

http://www.arcticpaper.com/en/Home/
Arctic-Paper1/The_Design_Collection/

http://www.arcticpaper.com/en/Home/Arctic-Paper1/The_Design_Collection/


37



Paper Passion by Arctic Paper – arcticpaper.com/paperpassion

Prečítajte si rozhovory s ľuďmi milujúcimi papier

Paper Passion by Arctic Paper je séria 

portrétov, ktorými vás pozývame do 

vzrušujúceho sveta papiera. Chceme sa 

zamerať na niektorých svetovo 

najuznávanejších a najkreatívnejších 

umelcov, tvoriacich z papiera a ukázať 

Vám nové možnosti. 

Približne každý druhý týždeň je na našej 

webovej stránke uverejnené nové 

inverview s týmito umelcami.



Paper Passion by Arctic Paper

arcticpaper.com/paperpassion

Awarded blog - ”The best Swedish industry blog of the year 2016”  



40

http://www.arcticpaper.com/en/Home/Arctic-
Paper1/Paper-Passion-Intro/

http://www.arcticpaper.com/en/Home/Arctic-Paper1/Paper-Passion-Intro/
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MUNKEN AGENDA – Munken diár
http://www.arcticpaper.com/en/Home/Munken/Illuminate/

http://www.arcticpaper.com/en/Home/Munken/Illuminate/
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Arctic Paper
Click on www.articpaper.com



Arctic Paper
Dummyshop: môžete si objednať A4,A3 hárky, foldre a makety
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Ponuka služieb- podpora

• Pan-Európske kampane & propagácie. 

• www.arcticpaper.com – obsiahle informácie. 

• Dummyshop (makety& hárky), najlepší servis makiet a vzoriek 
na trhy dostupný cez web stránku
www.arcticpaper.com/dummyshop.

• Informácie o produktoch a semináre. 

• Naše všeobecné ICC profily, a kalibračný nástroj, ktorý 
pomáha našim tlačiarom dosiahnuť výsledky rýchlejšie s 
použitím menšieho počtu skúšok.

• Sprievodca nenatieraným papierom– detailné technické 
info ohľadne papiera a tlače dostupné 24h na
www.arcticpaper.com

• Technická podpora– s našim technickým zákazníckym 
servisom v našom závode sa môžete spoľahnúť na poradenstvo 
a pomoc keď ju potrebujete.

• Návštevy závodov.

• Nové vzorkovníky.

http://www.arcticpaper.com/


Ďakujem za pozornosť.


