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Przedstawiamy Munken Kristall
Munken Kristall – czwarty, jeszcze bielszy odcień w rodzinie
papierów Munken Design.
Arctic Paper Munkedals, położona w historycznej krainie Bohuslän,
w południowo-zachodniej Szwecji, posiada długą i chlubną tradycję w produkcji
niepowlekanych papierów wysokiej jakości dających szerokie spektrum
możliwości w projektowaniu i komunikacji. Te założenia potęgują się wraz
z wprowadzeniem Munken Kristall, czwartego, jeszcze bielszego odcienia
z rodziny Munken Design.
Munken Kristall wychodzi na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na papier
o wysokiej białości i jasności – to kombinacja, którą posiadał już Munken Polar, jednak
teraz możliwości bieli idą o krok dalej. Proces doskonalenia został wszczęty w papierni
w 2013 roku.
Ambicja, która stoi za powstaniem Munken Kristall sięga dalej niż tylko stworzenie
bielszego papieru o wysokiej wartości CIE. Optymalną równowagę w tym, co klienci
postrzegają jako papier o naturalnej, wysokiej białości, udało się znaleźć w drodze wielu
fabrycznych testów oraz ankiet przeprowadzonych wśród projektantów różnych krajów.
W porównaniu z Munken Polar o białości CIE 145, Munken Kristall posiada białość na
najwyższym poziomie – 155 CIE.
Aby osiągnąć najbardziej pożądany poziom wysokiej białości, duży nacisk został położony
na stworzenie optymalnie wysokiej jasności, zgodnie ze standardami ISO, jak
i optymalnego odcienia bieli zgodnie z LAB. Dobrze zbalansowana kombinacja tych
wartości pozwoliła stworzyć naturalny i ciepły papier, którego wysoka białość podkreśla
jego wizualną ekspresję.
“Wychodząc od tradycji projektowania papierów graficznych i książkowych, w Munken
Kristall znaleźliśmy optymalnie wysoki odcień bieli, który harmonizuje z resztą rodziny
Munken: Munken Pure, Munken Lynx oraz Munken Polar," mówi Conny Olsson, kierownik
działu produkcji, z 19-letnim stażem pracy w papierni. "Uważam, że jest świetnym
dopełnieniem i udoskonala rodzinę Munken Design."
"Jestem dumny z tego, że przez tak długi okres udało nam się utrzymać wiodącą pozycję
i rozwinąć produkcję bezdrzewnych, niepowlekanych papierów graficznych”, mówi Göran
Lindqvist, prezes Arctic Paper Munkedals. "Teraz dzięki wprowadzeniu Munken Kristall
tworzymy nowe możliwości w projektowaniu na rynku europejskim.”

Rodzina Munken Design to wysokiej jakości niepowlekane papiery graficzne dostępne
w czterech odcieniach i dwóch wykończeniach powierzchni – Munken Pure, Munken Pure
Rough, Munken Lynx, Munken Lynx Rough, Munken Polar, Munken Polar Rough, Munken
Kristall oraz Munken Kristall Rough. Wszystkie papiery są przyjazne środowisku
i stanowią perfekcyjny wybór dla firm, którym zależy na naturalnym wyglądzie
wydrukowanych materiałów. Wszystkie standardowe produkty Munken dostępne są
z certyfikatami EU Ecolabel, FSCTM – znakiem świadomego przemysłu drzewnego.
www.fsc.org. FSC-C022692 i certyfikatem PEFC.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z:
Dorotea Gawek, Project Manager, Interactive Marketing
+46 (0) 31 63 17 21
dorotea.gawek@arcticpaper.com
ARCTIC PAPER S.A. jest jedną z wiodących producentem wysokiej jakości papierów
graficznych w Europie. Firma produkuje powlekane i niepowlekane papiery bezdrzewne
dla klientów z branży drukarskiej, wydawniczej, reklamowej, dystrybutorów produktów
papierniczych i opakowań. Katalog produktów zawiera dobrze znane marki takie jak:
Amber, Arctic, G-Print, AP-Tec, Munken, Pamo i L-Print.
Produkty firmy wytwarzane są:
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Munkedals, Szwecja
Grycksbo, Szwecja
Kostrzyn, Polska
Mochenwangen, Niemcy

Łączne możliwości produkcyjne firmy wynoszą około 800 000 ton papieru rocznie.
Większość produktów sprzedawana jest przez czternaście punktów dystrybucyjnych
w Europie. Arctic Paper S.A. jest firmą notowaną na warszawskiej giełdzie papierów
wartościowych od października 2009 roku i dodatkowo od grudnia 2012 na NASSAQ OMX
w Sztokholmie.

Po więcej informacji zapraszamy na: www.arcticpaper.com

