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Xerox Vám nabízí nej‰ir‰í portfolio papírÛ
pro digitální tisk pod jednou znaãkou a bez
kompromisÛ v kvalitû. Své papíry Xerox vyvíjí
ve spolupráci s papírnami a následnû
je dlouhodobû testuje ve sv˘ch technologick˘ch
centrech v USA a ve Velké Británii.
Na kvalitu papírÛ Xerox se mÛÏete spolehnout.
A to je v‰e, co potﬁebujete!
Colotech+ Hlazen˘ papír vyvinut˘ speciálnû
pro digitální tisk.
■ optimálnû zvolené fyzikální parametry
■ nejvy‰‰í efektivita a spolehlivost pﬁi tisku
i dokonãování
■ minimální zátûÏ pro Va‰i tiskárnu
■ vhodn˘ pro profesionální tiskaﬁe vyÏadující
nejvy‰‰í tiskovou kvalitu i pro kanceláﬁské
prostﬁedí pro tisky prezentací, smluv a jin˘ch
dÛleÏit˘ch dokumentÛ
Ideální volba pro Va‰i barevnou tiskárnu.
Certifikace FSC
GramáÏe: 90 – 350 g/m2
Formáty: SRA3/488x330/A3/A4/SRA2*
*na objednávku
Colotech+ Silk/Gloss Coated Oboustrannû
natírané papíry vyvinuté spoleãností Xerox
ve spolupráci s papírnou tak, aby zajistily
Va‰í tiskárnû maximální tiskovou kvalitu
a efektivitu pﬁi samotném tisku i pﬁi
následném dokonãování.
■ vynikající prÛchodnost
■ minimální deformace archu
■ nejvy‰‰í tisková kvalita na defaultní nastavení
■ barevná stálost díky konzistentní kvalitû papíru
■ maximální spolehlivost = „Load up and walk
away“
■ patentovan˘ nátûr zaji‰Èující maximální
pﬁilnavost toneru a jedineãnou tiskovou kvalitu
■ minimální zátûÏ pro Va‰i tiskárnu
Papíry ﬁady Colotech+Silk/Gloss Coated jsou
vyrábûny exklusivnû pro Xerox.
Certifikace FSC
GramáÏe: 120 – 350 g/m2
Formáty: SRA3/A3/A4
Colotech+ SuperGloss Jednostrannû natíran˘
(cast coated) papír s extrémnû hladk˘m
povrchem speciálnû vyvinut˘ pro barevn˘
digitální tisk.
■ super leskl˘ povrch
■ nejvy‰‰í kvalita nátûru (Cast Coated)
■ fotografická kvalita tisku
■ dokonalá obrazová grafika
■ maximálnû ‰etﬁí Va‰i tiskárnu
Certifikace FSC
GramáÏe: 160 – 250 g/m2
Formáty: SRA3/A3/A4
Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

Colour Impressions Silk/Gloss Coated
Oboustrannû natírané papíry urãené pro
barevn˘ digitální tisk. Kvalitativnû pod ﬁadou
Colotech, stále v‰ak poskytující tiskaﬁi v˘raznû
vy‰‰í tiskovou kvalitu a spolehlivost
v porovnání s ofsetov˘mi materiály.
■ vynikající fyzikální parametry
■ vysoká tisková kvalita
■ minimální zátûÏ pro Va‰i tiskárnu
■ barevná stálost díky vysoké kvalitû papíru
■ spolehlivost pﬁi tisku i dokonãování
Certifikace PEFC
GramáÏe: 120 – 350 g/m2
Formáty: SRA3/488 x 330*
*na objednávku ãi vybrané gramáÏe
Speciální tisková média Xerox Xerox Vám
nabízí nejucelenûj‰í portfolio speciálních
materiálÛ pro barevn˘ i ãernobíl˘ digitální tisk.
Vyzkou‰ejte si v pﬁí‰tím ãísle nejvy‰‰í kvalitu
prÛpisového papíru pro digitální tisk
Xerox Premium Digital Carbonless. Zjistíte,
Ïe i na prÛpisov˘ papír se dá tisknout s vysokou
obrazovou kvalitou, barevnû, oboustrannû
a se v‰emi v˘hodami digitálního tisku.
Navíc, budete moci získat 1 balení formátu A4
zdarma na vyzkou‰ení!*
Pokud prÛpisové papíry nejsou to pravé pro
Vás, napi‰te si na cze.dse@xerox.com o vzorky
odolného polyesterového archu Xerox Premium
Never Tear, speciálního materiálu pro
fotoknihy Xerox EverFlat nebo pﬁekvapivû
kreativního materiálu Xerox Fun Flip.
Xerox Vám nabízí dlouhodobû testované
materiály, se kter˘mi budete „in“. Navíc Vám
rádi poradíme, jaké nastavení je pro dané
zaﬁízení nejlep‰í, na jak˘ch zaﬁízení radûji
netisknout a co udûlat pro maximální efektivitu
a kvalitu tisku.
*Více informací o akci v pﬁí‰tím ãísle.
Xerox jako technologick˘ leader ví, jaké papíry
mají digitální tiskárny rády. I proto jsme jiÏ
7 let po sobû nejuznávanûj‰í znaãkou mezi
papíry pro digitální tisk v celé Evropû.
Více o papírech Xerox
na www.xerox.cz/colotech. ×
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Papíry
pro digitální tisk
Ospap
Spoleãnost Ospap, a.s. se také
v tomto ãísle „Digitální Typografie“ prezentuje jako jeden z pﬁedních hráãÛ na poli digitálního
tisku na ãeském trhu. Zákazníci
si jiÏ zvykli listovat v pﬁehledném „Vzorníku papírÛ pro digitální tisk“, vybírat si ten správn˘
papír pro svÛj koneãn˘ produkt
a s celkov˘m v˘sledkem b˘t maximálnû spokojeni. Tak, jak
rychle jde v˘voj digitálního tisku
mílov˘mi kroky dopﬁedu, tak
rychle také pﬁib˘vá dal‰ích nov˘ch materiálÛ vhodn˘ch
na v‰echny typy digitálního tisku. Proto i lidé v Ospapu neusínají na vavﬁínech, sledují bedlivû
v‰echny novinky, aby vãas své
zákazníky informovali na konkrétních prezentacích, workshopech nebo v odborném tisku, ale
taky pﬁipravovali inovace sv˘ch
produktov˘ch vzorníkÛ. Chystá
se doplnûní velkého vzorníku,
pﬁíprava jednotliv˘ch pﬁehledÛ
materiálÛ pro laserov˘ tisk such˘m tonerem, mokr˘m tonerem
– HP Indigo ãi inkjetovou technologii.
V tomto ãísle máte moÏnost
se podívat pouze na malou ukázku tûch nejpouÏívanûj‰ích a nejoblíbenûj‰ích materiálÛ, kteﬁí zákazníci nakupují ve firmû Ospap.
O celkov˘ pﬁehled v‰ech materiálÛ pro digitální tisk, o konkrétní
vzorky nebo o náv‰tûvu s krátkou
prezentací volejte na ãíslo
271 081 555 nebo pi‰te na:
bilik@ospap.cz

1. DNS Color print Papír
se záﬁivû bíl˘m odstínem
je ideální pro dokonalé tiskové
kontrasty. Doporuãen pro barevné
laserové i barevné inkoustové
aplikace. Zv˘‰ená bûlost
a hladkost.
2. Color Copy Speciálnû
optimalizovan˘ papír pro
dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ
na barevn˘ch laserov˘ch
zaﬁízeních. Nejvy‰‰í kvalita tisku
s profesionální bûlostí
a hladkostí. Nenatírané i natírané
provedení.
3. Folie Fasson samolepicí bílá
matná polyetylenová fólie
(PEW/M – PolyEthylene
White/Matt) s permanentním
lepidlem (P) a silikonovan˘m
papírem bez splitu. Potisk –
digitální stroje na bázi tekut˘ch
tonerÛ (HP Indigo), pﬁi tisku
na strojích na bázi such˘ch
tonerÛ (Xerox, Canon,
Konica-Minolta, Océ…)
se doporuãuje pouÏít nastavení
pro nenatírané papíry.
4. Conqueror Laid Recycled
pﬁírodní papír s typickou lineární
texturou a vysokou bûlostí,
s obsahem recyklovaného podílu
vláken. Doporuãen pro barevné
laserové tiskárny.
5. Majestic Cream krémovû
zlat˘ metalick˘ papír s hladk˘m
povrchem. Doporuãen pro
barevn˘ laserov˘ tisk, lze pouÏít
i pro digitální inkoustové tisky. ×
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Papíry
pro digitální tisk
Antalis
Trh s digitálním tiskem se neustále rozrÛstá a pﬁiná‰í mnoÏství nov˘ch pﬁíleÏitostí. Antalis, pﬁední
evropsk˘ distributor papíru,
materiálÛ na v˘robu reklamy
a obalov˘ch ﬁe‰ení, vám pﬁedstavuje svou novou iniciativu
Digital-to-Business (d2b). Tato iniciativa je zamûﬁena na digitální tiskárny, v˘robce digitálních zaﬁízení,
reklamní agentury, designéry, copycentra a koncové spotﬁebitele. Cílem iniciativy d2b je pomoc tûm,
kteﬁí chtûjí ovládnout moÏnosti nejnovûj‰ích digitálních technologií.
Antalis má ve svém sortimentu ‰irokou ‰kálu materiálÛ vhodn˘ch
pro potisk digitální technologií.
Na‰i pro‰kolení obchodní zástupci
jsou pﬁipraveni zákazníkÛm doporuãit nejvhodnûj‰í ﬁe‰ení a vybrat
materiály pro konkrétní tiskovou
zakázku. Poradí vám také pﬁi v˘bûru optimální digitální tiskové technologie. Díky kvalitû na‰ich materiálÛ, testovan˘ch na strojích pﬁedních v˘robcÛ tiskov˘ch technologií,
se kter˘mi Antalis spolupracuje, lze
nyní dosahovat na digitálních tiskov˘ch strojích stejnou nebo i vy‰‰í
úroveÀ tiskovin jako pﬁi pouÏití
ostatních tiskov˘ch technologií.
Image Digicolor Image Digicolor
je papír testovan˘ a schválen˘ pﬁedními v˘robci strojÛ. Je dokonale pﬁizpÛsoben˘ potﬁebám koncov˘ch
uÏivatelÛ vybaven˘ch laserov˘mi
tiskárnami a kopírkami, reprografick˘ch center a digitálních laserov˘ch
tiskáren. Je k dispozici v ‰iroké ‰kále gramáÏí a formátÛ. Je plnû kompatibilní s ofsetov˘m tiskem. Pﬁilnavost toneru a inkoustu je 100% garantovaná. Optimalizovan˘
prÛchod strojem sniÏuje náklady
na údrÏbu. Image Digicolor má nejvy‰‰í bûlost (CIE 168) a tuhost
ve své kategorii, vysokou opacitu
a hladkost. Disponuje excelentní
rozmûrovou stabilitou. Je certifikován FSC® a European Ecolabel.
Digigreen Digigreen je vysoce
kvalitní prémiov˘ natíran˘ papír
urãen˘ pro digitální tisk. Je kompatibilní s digitálními tiskov˘mi tech-
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nologiemi. Ultra hladk˘ povrch
a nadstandardní pﬁilnavost toneru
umoÏÀují nejvy‰‰í kvalitu tisku.
Skvûlá potiskovatelnost a prÛchodnost papíru umoÏÀuje bezproblémov˘ tisk. V˘jimeãná bûlost (CIE
124) pﬁedstavuje vysokou úroveÀ
bûlosti. Digigreen je certifikován
FSC® Mix Credit, European Ecolabel a 50% NAPM. Je k dispozici
v ‰iroké ‰kále gramáÏí a formátÛ.
Color Copy Color Copy je vysoce
kvalitní papír s vysokou bûlostí
a hladkostí vhodn˘ pro nároãné.
Garantuje ostr˘ tisk a brilantní barvy. Je certifikován FSC®. K dispozici v ‰iroké ‰kále gramáÏí a formátÛ.
Curious Metallics Curious Metallics je ﬁada kreativních papírÛ
a kartonÛ se speciálními metalick˘mi efekty a stejnou povrchovou
úpravou na obou stranách. K dispozici je ve 24 barvách vãetnû nejoblíbenûj‰ích nûkolika odstínÛ bílé,
zlaté a stﬁíbrné. Je dostupn˘ v gramáÏích 120, 250 a 300 g/m2. ¤ada
obsahuje i doplÀující obálky DL,
17x17 a C5. Svûtlé odstíny k dispozici i ve 100% recyklovaném provedení. ¤ada je certifikována FSC®.
Raflatac Polylaser Matná bílá
natíraná polyesterová samolepka
bez splitu s neutrální spodní stranou. Je teplu odolná, s permanentním lepidlem. Vhodná pro tisk etiket vysoké kvality s multibarevn˘m tiskem, vyuÏívaná napﬁ.
v logistice, pro oznaãování sudÛ
apod. Vyvinutá speciálnû pro tisk
stﬁedních a vysok˘ch objemÛ. ×

ANTALIS s.r.o.
Office Park Nové Butovice,
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
T +420 233 113 211,
E antalis@antalis.cz
Le Papier – centrum speciálních
papírÛ, Chodská 11, Praha 2
T +420 222 513 686
E showroom@antalis.cz
www.antalis.cz

PrÛmysl papíru a celulózy v Evropû #2

Dokonãení ãlánku ze strany 2.
Pomûrnû v˘raznû o 8,1 %, se sniÏovala
poptávka po nenatíran˘ch dﬁevit˘ch druzích
papíru, zatímco u natíran˘ch byl tento propad
niÏ‰í (– 3,1 %). Spotﬁeba natíran˘ch bezdﬁev˘ch
papírÛ klesla o 5,6 %, spotﬁeba nenatíran˘ch
bezdﬁev˘ch druhÛ dokonce o 8 %. Grafické
druhy papírÛ pﬁitom v roce 2011 pﬁedstavovaly
39,5 % z celkové spotﬁeby papírÛ a lepenek
(40,3 % v roce 2010) s tendencí dal‰ího
poklesu, kter˘ je znateln˘ i u nás
(viz informace v úvodu o sniÏování dovozÛ,
které zaji‰Èují pokrytí tuzemské potﬁeby).
Spotﬁeba obalov˘ch druhÛ papíru stoupla, ale jen
nepatrnû – o 0,2 %. V˘roba surovin na vlnité
lepenky a obalov˘ch papírÛ v roce 2011 klesla
o 0,3 % (viz ale i zmiÀované podstatné sniÏování
plo‰n˘ch hmotností, vycházející ze zlep‰en˘ch
kvalitativních parametrÛ), zatímco v pﬁípadû
papírÛ pro prÛmyslové úãely naopak vzrostla
o 3,2 %. V sortimentu obalov˘ch druhÛ pak
spotﬁeba lepenky narostla o 0,6 % a spotﬁeba
skládaãkové lepenky se zv˘‰ila o 1,4 %.
Poptávka po balicích papírech se sníÏila o 3,4 %,
zatímco u ostatních druhÛ papírÛ pro obalové
úãely tento pokles pﬁedstavoval 4,4 procenta.
Poptávka po hygienick˘ch papírech v podstatû
stagnuje. Tyto druhy tvoﬁily 8,4 procentní podíl
na celkové spotﬁebû papírÛ a lepenek v Evropû
(2010 – 8 %).
Celkové dodávky papíru na zahraniãní trhy
v roce 2011 klesly oproti pﬁedchozímu roku
o 0,6 procenta, pﬁiãemÏ v˘voz mimo Evropu
ãinil 18,4 % (2010 – 18,1 %). Dodávky na
asijské trhy kupodivu vzrostly o 7 %
na 5,5 mil. tun a tvoﬁily 30,4 % z exportu
(28,3 % v roce 2010). Dodávky papírÛ
a lepenek do Severní Ameriky naopak poklesly
o 5,3 % a pﬁedstavovaly 10,8 % z celkového
exportu Evropy v porovnání s 18,4 %, které
sem byly exportovány je‰tû v roce 2004. Evropa
si pﬁitom i nadále udrÏuje pozitivní obchodní
bilanci, kdyÏ export pﬁev˘‰il v roce 2011 dovoz
o 10,4 mil. tun (z toho v EU o 12,3 mil. tun).
Zde je ale dÛleÏité upozornit
i na antidumpingová opatﬁení, která Evropa
uvalila v roce 2011 na dovozy natíraného
bezdﬁevého papíru z âíny. Toto opatﬁení, které
bylo schváleno na pûtileté období, má
v kombinaci s dﬁíve pﬁijat˘m opatﬁením v USA
v˘znamn˘ dopad na ãínsk˘ export této komodity.
Dﬁevo a sbûrov˘ papír – základní surovina
papírenské v˘roby Pohyb cen dﬁeva smûrem
nahoru zaãal jiÏ pﬁed 4 lety a to u vût‰iny
jehliãnatého a listnatého dﬁeva pro v˘robu
buniãiny. Rostoucí konkurence ze strany

„energetického dﬁeva“ je v˘raznû patrná, neboÈ
je ‰tûdﬁe podporováno a subvencováno státní
administrativou v rámci projektÛ podporujících
rozvoj „zelené“ bioenergie.
Ve stﬁední a v˘chodní Evropû je situace
v dodávkách dﬁeva podobná zbytku Evropy.
V posledním roce nebyly zaznamenány Ïádné
váÏnûj‰í pﬁírodní kalamity, coÏ byla dobrá zpráva
pro lesnick˘ prÛmysl a na rozdíl od pﬁedchozích
let to umoÏnilo zlep‰it dostupnost dﬁeva.
Spoleãná politika EU má ale také znaãn˘ vliv
na dostupnost dﬁeva, neboÈ trval˘ tlak na Ïivotní
prostﬁedí limituje plochy vhodné pro aktivní
udrÏitelné lesní hospodaﬁení. Administrativní
pﬁekáÏky, kter˘m musí v souãasné dobû ãelit
vlastníci lesÛ, omezují jejich snahy tûÏit lesní
zdroje. Politika produkce „zelené energie“
pﬁiná‰í pozitivní efekt jen pro nûkteré vlastníky
a zvy‰uje jejich potenciální pﬁíjmy. Souãasnû
to ale vede k rostoucí spotﬁebû dﬁeva jako paliva.
Namísto orientace na v˘robky s vy‰‰í pﬁidanou
hodnotou a etapovité vyuÏití dﬁeva (energie
na konci Ïivotního cyklu dﬁevaﬁského nebo
papírenského produktu), je produkování
energetického dﬁeva subvencováno a zvy‰ují
se tak náklady na dﬁevovinu. Podle statistik OSN
je pﬁitom dokonce aÏ 53 % vytûÏeného dﬁeva
spalováno, cca 20 % vyuÏije dﬁevaﬁsk˘ prÛmysl
a jen 1 – 13 % zpracovává papírensk˘ prÛmysl,
kter˘ je pﬁitom souãasnû nejvíce napadán
ekologick˘mi aktivisty a ochránci lesÛ.
Zpracovatelé dﬁeva, jako je papírensk˘ obor,
se prosazováním stimulÛ pro rozvoj sektoru
energetického dﬁeva v zájmu splnûní cílÛ EU
v obnoviteln˘ch zdrojích energie dostávají
do nev˘hodné situace. To je i jeden
z rozhodujících dÛvodÛ, proã se sektor
zpracování dﬁeva pomalu stûhuje z Evropy
a nové kapacity na v˘robu vlákniny (celulózky)
vznikají v jin˘ch ãástech svûta, kde kontrola
Ïivotního prostﬁedí není tak pﬁísná.
Spotﬁeba buniãiny v Evropû v roce 2011
meziroãnû klesla o 3,2 % na 43,6 mil. tun.
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Naopak její dovoz do Evropy se ve stejné dobû
zv˘‰il o 1,4 %, pﬁiãemÏ primárními zdroji
je Latinská Amerika (62,8 % z celkového
evropského importu) a Severní Amerika
(27,8 procent).
Spotﬁeba papíru pro recyklaci se proti roku 2010
sníÏila o 1,2 %, zatímco jeho sbûr vzrostl o dvû
desetiny procenta. Export papíru pro recyklaci
stoupl o 5,5 %, pﬁiãemÏ pln˘ch 97,5 %
smûﬁovalo na asijské trhy. Sbûrov˘ papír pﬁitom
v roce 2011 pﬁedstavoval nad 50 % z vlákniny
pouÏité v Evropû k produkci papíru. Ceny
se pﬁitom v období mezi rokem 2009 a zaãátkem
roku 2011 zv˘‰ily na trojnásobek a v pﬁípadû
niÏ‰ích kvalit sbûrového papíru dokonce
na ãtyﬁnásobek. Následnû ale do‰lo koncem roku
2011 ke sníÏení aÏ o 40 % a od té doby ceny
v˘raznû kolísají.
Pro dal‰í rozvoj papírenského prÛmyslu jsou
klíãové otázky ohlednû zmûn klimatu,
energetické efektivnosti, v˘voje bioenergií
a surovin. SniÏování skleníkov˘ch plynÛ,
rostoucí podpora bioenergií, potﬁeba zabezpeãit
základní suroviny (dﬁevo a sbûrov˘ papír)
a konkurence v boji o vyuÏívání pÛdy jsou
pﬁedmûtem ãetn˘ch diskusí v Bruselu, ale
i v dal‰ích ãástech svûta. Tyto v˘zvy, které jsou
ãasto chápány jako hrozba pro dal‰í rozvoj
odvûtví v západních ekonomikách, ov‰em
na druhé stranû nabízejí ﬁadu nov˘ch
pﬁíleÏitostí pro papírensk˘ prÛmysl.
Evropsk˘ papírensk˘ prÛmysl v této souvislosti
prostﬁednictvím CEPI pﬁedstavil svoji „Cestovní
mapu 2050“, která nastínila budoucnost tohoto
zpracovatelského sektoru, kde by bylo moÏno
sníÏit emise aÏ o 80 % a zv˘‰it objemy
produktÛ s vy‰‰í pﬁidanou hodnotou, které jsou
stále více a více diversifikované (papír,
biochemie, biopaliva, nanocelulóza atd.)
aÏ o padesát procent. Aktivita na poli v˘zkumu
a inovací v papírenském prÛmyslu se v pﬁí‰tích
letech musí stát pﬁíkazem dne. ×
Milo‰ Le‰ikar

