
Teljes kollekció, amely minden
igényre kínál papírt.

DESIGNED
FOR
MASTERS
Az új Paper Box tele egyediséggel,
a papír szakértőinek

Az új Fedrigoni Paper Box az olasz papírgyártó valamennyi 
kollekcióját egyesíti egy nélkülözhetetlen eszközben. A praktikus 
gyűjtemény lehetővé teszi, hogy a papírok szakértői - a nyomdai 
gyártás területéről, kreatív ügynökségektől, az iparágak külön-
böző területeiről – világosan rendszerezett, magas minőségű 
papírokból válogassanak. Az átfogó “minden-egyben” minta-
könyv három részből áll, melyek lefedik a Fedrigoni teljes papír-
választékát, a minták és formák egyedisége kreatív lendületet ad.

A Fedrigoni Paper Box tartalma
Az új kompakt Fedrigoni Paper Box több, mint 1.600 papír mintát 
tartalmaz; a teljességre törekedve ötleteket ad csomagolásokhoz, 
különböző kiadványokhoz és vállalati arculatok kialakításához.

A különböző papírminták három csoportba vannak rendszerezve:

• Uncoated Whites: 28-féle mázolatlan fehér és krémszínű,   
 különböző felületű, pl. simított, érdesebb, struktúrált, bordázott,  
 prégelt, pergamen hatású papír
• Uncoated Colours: 16-féle mázolatlan színes papír a felületek  
 és színek széles választékával
• Coated Papers: 36-féle mázolt, gyöngyházas vagy speciális  
 bevonatú finompapír

A Fedrigoni összes papírja egy kiváló minőségű dobozba 
gyűjtve, minimalista design alapján, ami azt célozza, hogy a 
papírok szakértői a lehető legjobban, stílusosan áttekinthessék a 
mintákat. Így segíti az egyedi papír választást és kreatív dizájnt, 
inspirálva azt és új papírdimenziókat nyitva meg.

100% fenntarthatóság, a Symbol Card ECO 100 kartonnak köszönhetően
A Fedrigoni fenntarthatósági koncepciójának következő szakasza szintén új. A környezetbarát Symbol 
Card ECO 100 kollekció 100%-ban újrahasznosított rostokból készül, 300 és 360 gr/m2-ban, hossz és 
kereszt szálirányban egyaránt. Az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező karton egyoldalt kétszer mázolt sza-
tén felülettel, mely ideális minden típusú nyomtatási és feldolgozási technikához. És így fenntartható 
gyártásra rendeltetett.

A Paper Boxról további információ a Fedrigoni honlapján talál-
ható. Szerezze meg ezt az alapvető eszközt, hogy a legegyedibb 
módon tudjon tervezni és papírokat választani termékeihez.

A kompakt, egyedi 
mintakönyvek 
lefedik a Fedri-
goni teljes papír-
választékát 
világosan rendsze-
rezve, egy magas 
minőségű Paper 
Boxba rejtve.
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Az új Fedrigoni Paper Box az olasz papírgyártó 
valamennyi kollekcióját egyesíti egy nélkülöz-
hetetlen eszközben. A praktikus gyűjtemény le-
hetővé teszi, hogy a papírok szakértői – a nyom-
dai gyártás területéről, kreatív ügynökségektől, 
az iparágak különböző területeiről – világosan 
rendszerezett, magas minőségű papírokból vá-
logassanak. Az átfogó „minden-egyben” minta-
könyv három részből áll, melyek lefedik a Fedri-
goni teljes papírválasztékát, a minták és formák 
egyedisége kreatív lendületet ad.

A FEDRIGONI PAPER BOX TARTALMA

Az új kompakt Fedrigoni Paper Box több mint 
1600 papírmintát tartalmaz; a teljességre töreked-
ve ötleteket ad csomagolásokhoz, különböző kiad-
ványokhoz és vállalati arculatok kialakításához.

Az új Paper Box tele egyediséggel
A PAPÍR SZ AKÉRTŐINEK

Teljes kollekció, amely minden igényre kínál papírt

A kompakt, egyedi mintakönyvek lefedik a Fedrigoni 
teljes papírválasztékát világosan rendszerezve, egy 
magas minőségű Paper Boxba rejtve

A különböző papírminták három csoportba 
vannak rendszerezve:

 �Uncoated Whites: 28-féle mázolatlan fehér és 
krémszínű, különböző felületű, pl. simított, 
érdesebb, strukturált, bordázott, prégelt, per-
gamen hatású papír,
 �Uncoated Colours: 16-féle mázolatlan színes 
papír a felületek és színek széles választékával,
 � Coated Papers: 36-féle mázolt, gyöngyházas 
vagy speciális bevonatú finompapír.

A Fedrigoni összes papírja egy kiváló minőségű 
dobozba gyűjtve, minimalista dizájn alapján, 
ami azt célozza, hogy a papírok szakértői a lehe-
tő legjobban, stílusosan áttekinthessék a mintá-
kat. Így segíti az egyedi papír választást és krea-
tív dizájnt, inspirálva azt és új papírdimenziókat 
nyitva meg.

100% fenntarthatóság, a Symbol Card ECO 100 kartonnak köszönhetően

A Fedrigoni fenntarthatósági koncepciójának következő szakasza szintén új. A környezet-
barát Symbol Card ECO 100 kollekció 100%-ban újrahasznosított rostokból készül, 300 és 
360 g/m2-ben, hossz és kereszt szálirányban egyaránt. Az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező 
karton egyoldalt kétszer mázolt szatén felülettel, mely ideális minden típusú nyomtatási 
és feldolgozási technikához. És így fenntartható gyártásra rendeltetett.
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