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A Papyrus Hungária Rt. a gyártó céggel közösen
tartotta a  Pluri műnyomó termékcsalád bemuta-
tóját a Toscana étteremben 2005. március 21-én.

A kitűnő minőségű Pluri-t a Burgo–Marchi
csoport gyártja. Magyarországi kizárólagos forgal-
mazója a Papyrus Hungária Rt. A program Jakob
Jonsson ügyvezető igazgató köszöntőjével kezdő-
dött. Jonsson úr 2005. január 1-je óta vezeti a
Papyrus Hungária Rt-t. Bemutatkozása után vá-
zolta a Papyrus jövőre vonatkozó terveit, melynek
sarkalatos pontja a vásárlói igények minél szélesebb
körű kielégítése. Nagy hangsúlyt fektetnek a vásár-
lói kapcsolatok továbbfejlesztésére, a szolgáltatási
színvonal javítására, a pontos szállításra és a folyama-
tos kiszolgálást biztosító készletszint kialakítására.
Partnereikkel hosszú távú kapcsolatokra törekednek.

A bemutató a Burgo cég képviselőinek prezen-
tációjával folytatódott. Saba Quartu kisasszony
– közép-európai területi vezető –, valamint dr. Guido
Cacca ügyvezető igazgató a Burgo cég németor-
szági kereskedelmi képviseletéről érkeztek. 

Saba Quartu elsőként a Burgo céget mutatta be,
rövid áttekintést adva a három hónap híján száz-
éves vállalat történetéről, majd a Marchi Csoportot,
melyek 2004-ben történt egyesülésével jött létre
a Burgo–Marchi cégcsoport. 

A vállalatcsoport teljes éves kapacitása megha-
ladja a hárommillió tonnát. Tizenöt papírgyár
– közülük tizennégy Olaszországban, egy pedig
Belgiumban található – huszonhét papírgépe állít-
ja elő minőségi termékeiket. A termelési kapacitás
81%-át a mázolt termékek képviselik. ISO 9001:
2000 tanúsítvánnyal minden gyáruk rendelkezik.
Környezettudatosságukra jellemző, hogy legtöbb-
jük megszerezte az ISO 14001 környezetvédelmi
minősítést is. 

A teljes termékválaszték áttekintése után követ-
kezett a prémium minőségű mázolt papírcsalád,
a Pluri bemutatása. A magas minőségű famentes
mázolt papírcsalád háromszoros mázrétegének,
nagy volumenitásának, sima és egyenletes felszí-
nének köszönhetően kitűnő nyomatminőséget
eredményez. 

Új olasz papírcsalád a Papyrus választékában

A következő előadó, dr. Guido Cacca, a termékcsa-
lád előnyeit részletezte, objektív összehasonlítást
mutatva a piac többi, hasonló kategóriájú termé-
kének paramétereivel. A Pluri a piaci átlagértékek-
kel összehasonlítva jobb opacitással, kiemelkedő
felületi simasággal rendelkezik. Ezen tulajdonságai
igényes munkák esetén is kitűnő nyomtathatósá-
got, nyomatfényességet, színhűséget és megbízható
képvisszaadást biztosítanak. A Papyrus Hungária
Rt. választékában szereplő minőségek két olaszor-
szági gyárból érkeznek. A 90–250 gsm grammsú-
lyig terjedő minőségeket a Rómához közeli Sorában,
a magasabb felülettömegűeket Chietiben gyártják.
A termékcsaládnak két tagja van, a fényes és a se-
lyemfényű változat. Mindkét minőség kiállta a pró-
bát a versenytárs termékekkel való összehasonlítás
során. A piaci átlagnál 1–1,5 százalékponttal jobb
értékeket mutattak mind opacitás, mind pedig fé-
nyesség (fényes változat), illetve felületi simaság
(selyemfényű változat) tekintetében. Feldolgoz-
hatóságát illetően mindkét minőség nyomtatható-
sági, festékfelvételi és nyomatfényességi szempont-
ból kitűnő teljesítményt nyújt. 

A szakmai program után ínycsiklandó olasz éte-
leket szolgáltak fel a meghívottaknak.

A program végén ráadásként Hornek Ilona, a
Papyrus Hungária Rt. grafikai üzletágának vezetője
speciális bevezető akciót hirdetett meg március
végéig a jelenlévő vendégek részére.


