INFORMACJA PRASOWA 19.02.2015
Nowy rodzina papierów Highway firmy Arctic Paper:

Cztery innowacyjne gatunki papieru dla wysokowydajnych
atramentowych systemów drukujących w technologii „High Speed
Inkjet”
Arctic Paper wprowadza kompletny asortyment papierów Highway, który stanowi nowy, innowacyjny
i szeroki wachlarz produktów – papierów o wysokiej jakości przeznaczonych do obecnie najszybszych
i najbardziej wydajnych zwojowych urządzeń atramentowych.
atramentowych. Amber Highway przeznaczony jest dla
szybko rozwijającego się rynku druku materiałów transakcyjnych,
transakcyjnych, natomiast Munken Highway służy do
druku broszur czy wydawnictw albumowych.
albumowych.
Technologia druku atramentowego z dużą prędkością wymaga zupełnie innego podejścia do
produkcji papieru. Jako lider w tej dziedzinie, Arctic Paper opracował szeroki asortyment papierów
wykorzystywanych w różnych celach: od druku spersonalizowanych materiałów transakcyjnych do
eleganckich broszur i książek.
Wszystkie gatunki papieru w asortymencie Highway są produkowane na specjalne zamówienie dla
wysokowydajnych urządzeń atramentowych, lecz zachowują cechy tradycyjnych gatunków papieru.
•

•

Amber Highway Regular i Amber Highway Super opracowano z myślą o rozwijającym się
rynku transakcyjnym i TransPromo a przeznaczone są dla takich produktów, jak
spersonalizowane wyciągi bankowe, faktury oraz indywidulane oferty i reklamy. Zastosowanie
znajduje również w druku beletrystyki.
Munken Highway White i Munken Highway Cream to wielofunkcyjne gatunki papieru
objętościowego dostępne w dwóch różnych odcieniach. Nadają się do zarówno do druku
czarno-białego jak i wielobarwnego w technologii High Speed Inkjet, ale również flekso,
offset czy suchy toner.

– Jako wiodący producent papieru wysokogatunkowego w Europie chcemy oferować szeroki wybór
gatunków papieru, który zaspokoi wszystkie potrzeby rynku, zarówno te obecne, jak i te, które
dopiero się pojawią. Uważamy, że nowy asortyment ma ogromny potencjał aby sprostać tym
potrzebom – powiedział Marc Bogaert, Dyrektor Zarządzający biura sprzedaży Arctic Paper w krajach
Beneluksu.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Arctic Paper podczas Dni Innowacji Hunkelera (Sala Wystawowa
1) odbywających się w dniach 23-26 lutego w Lucernie w Szwajcarii. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.arcticpaper.com lub www.innovationdays.com

Dodatkowych informacji udzielają:
Martina Rosendahl, Kierownik Projektu Komunikacji Rynkowej, Arctic Paper, tel. +46 31-63 17 11
Marc Bogaert, Dyrektor Zarządzający, Arctic Paper Benelux Sales Office, tel. +32 16 47 07 46

Amber Highway to zaawansowany technicznie, uszlachetniony, bezdrzewny papier o wysokiej białości, który jest
produkowany na zamówienie dla wysokowydajnych urządzeń atramentowych. Jest dostępny w dwóch gatunkach:
Amber Highway Regular do druku monochromatycznego z dodatkowymi kolorami o średnim nasyceniu oraz
Amber Highway Super do druku wielobarwnego. Obydwa gatunki są oferowane w gramaturach 80 i 90 g/m2 w
arkuszach i zwojach. Papier nadaje się między innymi do mailingu bezpośredniego, druków transakcyjnych i
TransPromo oraz publikacji naukowych, technicznych, medycznych i akademickich. Standardowe produkty Amber
Highway Regular i Amber Highway Super dostępne są z certyfikatem FSC™ – The mark of responsible forestry.
www.fsc.org. FSC-C022692 i PEFC.
Munken Highway jest dostępny w odcieniu kremowym i naturalnie białym. Jest to bezdrzewny, uszlachetniony,
wysokogatunkowy papier objętościowy – wielofunkcyjny produkt do druku czarno-białego oraz wielobarwnego
przy użyciu wysokowydajnych drukarek atramentowych, oraz do druku w technologiach flekso, offset czy suchy
toner bez naruszania ich wysokiej jakości. Munken Highway White jest oferowany w spulchnieniu 1.75, a Munken
Highway Cream jest oferowany w dwóch różnych spulchnieniach – 1.75 i 1.95w gramaturach 80 i 90 g/m2 w
arkuszach i zwojach. Nadaje się między innymi do publikacji naukowych, technicznych, medycznych,
akademickich, prawnych lub edukacyjnych oraz do druku beletrystyki, wydawnictw albumowych, książek
kucharskich, komiksów, czasopism, broszur, katalogów, mailingu bezpośredniego, wkładek i kuponów.
Standardowe produkty Munken Highway White i Munken Highway Cream dostępne są z certyfikatem FSC™ –
The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C022692 i PEFC.

Arctic Paper S.A.
Arctic Paper S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów książkowego papieru objętościowego
i wysokogatunkowego papieru graficznego. Grupa produkuje wysokiej jakości papiery bezdrzewne (powlekane i
niepowlekane) oraz drzewne (niepowlekane). Portfel produktowy Grupy tworzą takie marki, jak Amber, Arctic,
AP-Tec, G-Print, Munken, Pamo i L-Print. Produkcja odbywa się w Arctic Paper Kostrzyn w Polsce, Arctic Paper
Munkedals i Arctic Paper Grycksbo w Szwecji oraz Arctic Paper Mochenwangen w Niemczech.
Całkowita roczna zdolność produkcyjna czterech papierni w Grupie wynosi 800 000 ton. Grupa zatrudnia obecnie
1 600 pracowników w Europie oraz posiada biura sprzedaży w 15 europejskich krajach.
Grupa Arctic Paper jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od października 2009 r., a
także na NASDAQ OMX w Sztokholmie od grudnia 2012 r.

