Výrobce kancelářských papírů

NAVIGATOR

Eco-Logical

75

Universal
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Ekologická volba –
Využívá méně přírodních
zdrojů, přičemž zaručuje
špičkovou kvalitu.
Dejte stromu jméno –
Příležitost dát jméno
jednomu z několika
milionů stromů, které
každoročně vyrostou
v našich lesních školkách.

Organizer
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Vyšší produktivita – na
99,99% bez zasekávání
papíru. Výrazné snížení
zasekávání papíru
v tiskárně vede k nižším
nákladům na tištěné
dokumenty.
Lepší povrch – vynikající
kvalita tisku při snížené
spotřebě toneru.

100% spokojenost –
Vysoce kvalitní,
nákladově efektivní
kancelářský papír, na
který se vztahuje záruka o
výměně výrobku.

Hedvábný na dotek –
extra hladký povrch. Nižší
otěrnost zvyšuje životnost
kancelářských zařízení.
Multifunkční – 100%
zaručeno pro všechny
tiskárny a kopírky a pro
jakýkoliv typ dokumentu.

Expression
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Colour
Documents
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Bezkonkurenční
parametry – minimální
zasekávání papíru
v tiskárně. Zvyšuje
produktivitu
kancelářského tisku.

Lesklý bílý papír –
vynikající tiskový kontrast
vhodný pro špičkový
inkoust zajišťující vysokou
kvalitu barevných
dokumentů.

Všestranný – předem
proděrovaný – dostupný
ve variantě s dvěma nebo
čtyřmi otvory a švédským
děrováním.

Extra hladký –
mikroporézní povrch
umožňující rychlé schnutí
inkoustu a přesnou
absorpci obrázků s
vysokým rozlišením.

Pro snadnou organizaci
všech souborů – Papír
lze pohodlně používat v
kancelářských zařízeních
a pro evidenci
dokumentů.

Presentation

Extra silný a
neprůhledný – Brání
prosvítání tisku a vlnitosti
papíru a zároveň
poskytuje přesnou definici
znaků.
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Vynikající tloušťka a
hladkost – Vytváří pocit
špičkové kvality, ideální
pro zvýšení hodnoty Vaší
komunikace.
Oboustranné použití –
Oboustranný tisk a
intenzivní používání barev
– zaručeně bez prosvítání
tisku.
Multifunkční – pro
všechny barevné a
inkoustové tiskárny a
barevné kopírky

Vysoké rozlišení
obrázku – pro všechna
vysoká rozlišení,
celobarevné dokumenty
Umožňuje maximální
využití barev – Zlepšuje
výsledky s vynikajícím
kontrastem tisku, živými
barvami a ostrými
obrázky.
Vyšší tvrdost a tloušťka
– Pro oboustranný tisk
bez prosvítání, a to i
v celobarevných
aplikacích.

Office Card
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Vysoce kvalitní digitální
barevný tisk – ideální pro
zvýšení kvality obrazu
s vysokým kontrastem a
rozlišením.
Působivé barevné
dokumenty – díky
realistickým barvám a
živým obrázkům je
zaručena 100% upoutání
pozornosti.
Lze používat ve všech
kancelářských
zařízeních – vysoká
kvalita, speciální
aplikace.

Hybrid

80
Hybridní vzorec –
Speciální směs 30 %
vysoce kvalitních
recyklovaných vláken a
nových vláken –
výsledkem je špičková
kvalita a vysoce kvalitní
tisk.
Vysoká energetická
účinnost – Více než 80
% energie používané
k výrobě Navigátor Hybrid
pochází z obnovitelných
zdrojů.
Delší životnost
kancelářského zařízení
– méně prachu a méně
papírů uvízlých v tiskárně,
a tudíž méně prostojů
zařízení.
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Grupo Portucel Soporcel

Technické reference – jsou uvedeny pouze cíle bez tolerancí
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Další informace o výrobních závodech a výrobcích grupo Portucel Soporcel:
Papírenské závody Grupo Portucel Soporcel jsou držitelem ochranného osvědčení Smartwood Program v rámci Rainforest Aliance v souladu s FSC-STD-40-004
(SW-COC-001829) a FSC-STD-40-005 (SW-CW-001829) a osvědčení APCER v souladu s PEFC ST 2002 (APCER/2007/CDR.0008)

V souladu s požadavky normy ISO 9706
Ekologická norma ISO 14001

Neobsahuje chlór (ECF)

Norma kvality ISO 9001

Norma pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001
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