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Az Arctic Paper csoport három papírgyára sok-
éves tapasztalattal és szakértelemmel rendelke-
zik a grafikai papírgyártás területén. A műnyo-
mókat gyártó grycksbói gyár 1740-ben alakult, a 
design minőségeket és prémium könyvpapíro-
kat gyártó Arctic Paper Munkedalt 1871-ben ala-
pították és a Kostrzynban található ofszetgyár 
pedig 1958-ban kezdte meg működését. 

A mai Arctic Paper csoport gyökerei a hajdani 
Trebruk csoporthoz nyúlnak vissza, amely 1983-
ban alakult a munkedalsi gyárra alapozva mun-
káját. Trebruk értékesítési irodákat alakított ki 
Európa-szerte, majd 1993-ban megvásárolta a 
lengyel államtól a kostrzyni gyárat. Ebben az 

Arctic Paper

időben a lengyel gyárban cellulóz- és papíripari 
termékek gyártása folyt.

Miután Trebruk átvette a kostrzyni gyárat, el-
kezdődött a termelés ésszerűsítése, ennek kö-
szönhetően a cég a mai napig kizárólag grafikai 
papírokat gyárt, egész pontosan az Amber pa-
pírcsaládot. 2003. január 1. óta a csoport neve 
Arctic Paper. 2009-ben a cégcsoport bejegyzés-
re került a varsói értéktőzsdén. 2010-ben egy új 
gyárral, a műnyomó minőségeket gyártó Arctic 
Paper Grycksbo-val egészült ki. 

Grycksbóban gyártják a mindenki által jól is-
mert G-Print minőséget, amely a tavalyi évben 
ünnepelte 40. születésnapját. Ez az egyedülálló, 
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mázolt, famentes papír töretlen népszerűségnek 
örvend a szakmában és nyomdákban egyaránt. 
Magas rosttartalmának köszönhető papírme-
revsége kitűnő futtathatóságot nyújt, még nagy 
ívméretben is. Nem tükröződő felülete pedig ki-
váló olvashatóságot és képvisszaadást biztosít a 
nyomatoknak. A gyárban használt speciális má-
zolási technika teszi igazán utánozhatatlanná 
ezt a papírminőséget. A G-Print egy igazán meg-
bízható és kiváló minőségű műnyomó, ugyan-
úgy, mint a további, Grycksbóban gyártott mi-
nőségek: G-Print Smooth, Arctic Matt, Arctic 
Silk+, valamint az 1,1-es volumenitással rendel-
kező Arctic Volume White. 

Az Arctic Paper csoport az idei évre is tartoga-
tott egy meglepetést. Idén jelent meg a Munken 
Design papírcsalád negyedik, egyben legfehé-
rebb árnyalata, a Munken Kristall. A Munken 
Polar, a Munken Lynx és a Munken Pure papí-
rokkal együtt az új Munken Kristall a fehér ár-
nyalatok tökéletes sorozatát alkotja. Így a kínála-
tunkban megtalálható a krémes, a natúrfehér, a 
hófehér, valamint az új, „ragyogó fehér” árnya-
lat is. Ez lényegében több kreatív lehetőséget kí-
nál a designelképzelésekhez, valamint kommu-
nikációhoz. 

Sima és érdes felületű papírjainkkal együtt 
összesen nyolc mázolatlan, famentes designpa-
pír közül lehet most már választani, amelyekkel 

a felhasználó szabadjára engedheti fantáziáját. 
A Munken Design papírcsalád ideális választás 
az igényes munkákhoz, hiszen négy különböző, 
elegáns fehér árnyalattal és két felülettel is gaz-
dagíthatja nyomott munkáinak mondanivalóját. 

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon 
az Arctic Paper csoportot immáron már több 
mint húsz éve a Polo Kft. képviseli, melynek bécsi 
anyacége, a Polo AG idén ünnepli 30. születés-
napját. 

Ezúton szeretnénk gratulálni és minden jót 
kívánni a Magyar Grafika jubileumi 60. évéhez.
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