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Az Antalis elkötelezett, hogy termékkíná-
lata kreatív, választékos és környezetbarát 
legyen. Fontos szempontokat veszünk  
figyelembe annak érdekében, hogy a fele-
lős környezeti gondolkodás ne menjen  
a minőség rovására. Az Arjowiggins krea-
tív papírjai nem csak minőségileg kifogás-
talanok, hanem környezetbarátak  
és FSC® tanúsítottak. 

Idén az Arjowiggins piacra dobta a Curious Col-
lection Translucents új színét, az Extra Black-et, 
mellyel új lehetőségek nyíltak meg a pauszpa-
pírok felhasználásának területén. Az időtlen és 
elegáns Rives és Rives Sensation kampány pedig 
felhívja a figyelmet arra, hogy lehet elragadót al-
kotni és érzelmeket kiváltani visszafogott színű, 
prégelt papírokból is, ugyanakkor tartogat 3 élénk 
színt is figyelemfelkeltőbb alkalmazások esetére.

I AM RIVES

A Rives olyan papírcsalád, melynek jelentősége 
az idő múlásával csak nőtt. A digitális kommu-

nikáció uralta mindennapokban fontos, hogy 
ügyfeleinknek olyan papírt ajánljunk, melynek 
különleges és emlékezetes tapintása van. A töké-
letes megoldás erre a Rives portfólió!

Az ‘I am Rives / Je suis Rives’ az új globális kam-
pány, mely a Rives termékcsaládot helyezi előtér-
be, az Arjowiggins francia örökségű papírcsalád-
ját, melynek létjogosultsága a papír textúrájában 
és érintésének érzetében rejlik.

Nevét arról a francia városról kapta, ahol elő-
ször megalkották. A Rives világszintű hírnevet 
szerzett a márkák körében, ugyanis visszafogott, 
de egyedi felületeivel és a nyomtatási technikák-
hoz való könnyű alkalmazkodásával kiemelten 
kedvelt papírrá vált.

A nyolc filcprégelésű és mikro-dombornyomott 
felületeket a divat és a szövetek anyagai ihlet-
ték. A klasszikus Tradition, Laid és Linear papí-
roktól egészen a kortárs és geometrikus  felüle-
tű Dot és Design, a szövet és gyapjú  tapintású 
Tweed és Shetland papírokig a Rives minden el-
képzelésre megoldást nyújt.  Bár a kollekció fő-
ként fehér és krém papírokból áll, a Rives Tradi-
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tion három mély, kifinomult árnyalatot is kínál, 
amelyek a francia örökséget hordozzák maguk-
kal: Le Noir, Le Bleu, Le Rouge.

A Rives Sensation szabadalmaztatott felületkeze-
lése tovább fokozza a tintabefogadó képességet 
és a száradási teljesítményt, továbbá élénk szín-
visszaadást, kiváló képfelbontást és gyönyörű, 
homogén nyomtatási eredményt kínál különö-
sen nagy felbontású képek esetén is. 

A Rives és Rives Sensation FSC® tanúsítvány-
nyal rendelkezik, továbbá elérhetőek 100%-ban 
újrahasznosított opcióban is. A teljes választék 
az Antalis exkluzivitását élvezi, minden Antalis 

országban elérhető a választék, ezáltal tökéle-
tes választás a nemzetközi projektek és ügyfelek 
számára is. Harminc éve világszerte ismert, sok 
luxus divatház ezt a papírt választja kommuni-
kációjának alapjaként, csomagoláshoz, meghí-
vókhoz, prospektushoz, címkékhez, katalógus-
hoz vagy akár postázási papírként is.

Elérhető felületek:

 � Rives Design • diszkrét, tűprégelt papírcsalád, 
mely kihangsúlyozza a designt és a nyomtatást.  

 � Rives Laid • időtlen, elegáns, bordázott felüle-
tű papírcsalád tradicionális tapintással.

 � Rives Linear • sűrűn bordázott papírcsalád ko-
rabeli felülettel.

 � Rives Basane • báránybőr prégelésű papírcsalád.

 � Rives Dot • rácsosan pontprégelt papírcsalád, 
melyet az autó- és a kreatív sportruházati ipar 
inspirált.

 � Rives Shetland • érzéki gyapjú felület, ahogy  
a neve is tükrözi.

 � Rives Tradition • modern, de időtlen filcprége-
lésű papírcsalád.

 � Rives Tweed • tweed szövetmintázatú papír-
család.
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CURIOUS COLLECTION 
TRANSLUCENTS BLACK

A  Curious Collection a tervező grafikusok ked-
venc márkája, mindig is vakmerő, szokatlan 
és modern papírjairól volt ismert. Folyamato-
san megújuló kreatív elgondolásaival az Arjo- 
wiggins Creative Papers ezzel a papírválaszték-
kal hihetetlen tapintású, új érzeteket kínáló   
papírokat kínál. A Curious Collection a papír 
egyedi újszerűségét kínálja, miközben új dimen-
ziókat nyit az Ön grafikái számára. 

Klasszikus tisztaságú, érzéki és jégvirágra em-
lékeztető mintázata csillogó színekben játszik. 

A színzuhatagban áramló Translucents válasz-
ték mindenkit elégedetté tesz, aki élénk vagy fi-
noman áttetsző árnyalatokat keres.

Az új Curious Collection Translucents válasz-
ték egy új, intenzív színnel bővült, a 100 gr/m2 

tömegben elérhető  Extra Black  papírral.  Feke-
te szín sok arculattal: egyszerre sötét és világos; 
strapabíró és erős, de ugyanakkor természetes, 
lágy tapintású. Utánozhatatlan és sokoldalú. 
A limuzin ablakának papír megfelelője. 

Vagány, rejtélyes, ösztönöz arra, hogy kiderítse, 
mi is rejlik benne: egy luxuskiadvány, új termék 
vagy meghívás. Vigyen eleganciát és mélységet 
projektjeibe! Ez az egyedülálló alkotás a követ-
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kező szintű technikai know-how-t használja fel 
az elme inspirálására és az érzékek bevonására.

A könnyű, rugalmas, robusztus és sokoldalú 
Extra Black multiszenzoros élményt kínál, finom, 
áttetsző hatást biztosít a tervezési projektekhez.

Az Extra Black az Arjowiggins egyedülálló alko-
tása, teljesen elragadja az érzelmeket. A matt fekete 
intenzív, egyedi és üveges hatású. Érintésre meleg 
és bársonyos. Egyedülállónak is hangzik, feldolgo-
zásnál egy enyhe repedéshangot is kibocsát.

100 százalékban természetes, tiszta, fenntart-
ható rostokból készül, átlátszó és vegyi anyagok-
tól mentes. Az Extra Black a petrolkémiai alapú 
műanyagok és fóliák 100%-ban újrahasznosít-
ható alternatívája, továbbá a teljes termékcsalád 
FSC® tanúsítással rendelkezik.

A www.antalis.hu weboldalon ingyenesen igé-
nyelheti Rives és Curious Translucents Black 
mintáinkat jövőbeli projektjeihez és kreatív öt-
leteihez!


