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Ecco Plus Sp. z o. o. Sp. k. jest polską firmą zajmującą się dystrybucją materiałów poligraficznych i opakowaniowych. 
Siedziba spółki znajduje się w Białymstoku, a główny magazyn w podwarszawskich Jawczycach w połączeniu z 9 plat-
formami przeładunkowymi w większych miastach Polski zapewnia blisko 40 tysięcy mkw powierzchni z możliwością wy-
sokiego składowania. Optymalne rozmieszczenie platform oraz dopracowana logistyka pozwalają na realizację dostaw 
w maksymalnie 24 godziny w każde miejsce w kraju, a także na sprawną obsługę klientów za wschodnią i południową 
granicą.

Naszą dewizą jest najwyższa jakość serwisu, za którą stoi ponad 40 osobowy zespół najlepszych specjalistów; stabilna, 
szeroka oferta oparta o produkty wiodących producentów, a także najniższa cena, którą zapewniamy regularnymi ak-
cjami wyprzedażowymi.

Z roku na rok osiągamy wzrosty wskaźników sprzedażowych. W 2018 roku jako grupa sprzedaliśmy niemal 157 tysięcy ton 
produktów do blisko 3000 klientów w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Czechach i Słowacji.

O KATALOGU

W niniejszym katalogu przedstawiamy nasze portfolio produktowe podzielone na najchętniej wybierane BESTSELLERS 
i produkty z standardowej oferty zapewniające jej kompleksowość.

W obu kategoriach znajdą Państwo: papiery powlekane drzewne i bezdrzewne, kartony włącznie z SBS, a także produkty 
dedykowane do druku laserowego. Sekcja poświęcona materiałom opakowaniowym bez względu na profil działalności 
drukarni stanowi doskonałe uzupełnienie oferty.

Nowością w Ecco Plus jest szeroka oferta folii opakowaniowych BOPP i BOPET przeznaczonych do druku fleksograficz-
nego oparta na maszynach Kampf Conslit będącej liderem w tym segmencie i wykorzystująca najnowszą technologię. 
Nasza usługa zapewnia między innymi:
• szeroką ofertę sprawdzonych produktów;
•  doradztwo techniczne wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów;
• realizację zamówień w ciągu 72h;
• niezawodny serwis logistyczny.

Zachęcamy również do skorzystania z usługi 
ECCO SERVICE BOARD, która pozwala na 
realizację zamówień kartonów we wskaza-
nym formacie w maksymalnie 72h. Oprócz 
oszczędności czasu to gwarancja:
• stabilności wymiarowej arkusza;
• braku problemów z pyleniem;
• równych, niepostrzępionych krawędzi;
• zachowania kątów prostych;
oraz minimalizowanie kosztów eksploata-
cji gilotyny i brak ryzyka związanego z po-
noszeniem kosztów błędów ludzkich.



4 85 747 94 11 |        biuro@eccoplus.pl@

Incon to ekonomiczny brand skłaniający do zakupu korzystną ceną i różnorodnością dostępnych konfiguracji. Obejmuje 
papiery drzewne i bezdrzewne, z powleczeniem i bez powleczenia. Incon dostępny jest w wielu wykończeniach, gramatu-
rach i formatach. Poniższa tabela prezentuje najczęściej wybierane konfiguracje. Zapytaj o szczegóły i dostępne formaty 
swojego opiekuna handlowego.

Wysoka stabilność wymiarowa i dobra drukowność to główne cechy niepowlekanego Incona dostępnego w 5-ciu stan-
dardowych gramaturach.

BESTSELLERS

Incon

Incon Offset E 

WFC – POWLEKANE PAPIERY BEZDRZEWNE

WFU – NIEPOWLEKANE PAPIERY BEZDRZEWNE

Nazwa materiału Wykończenie Zakres gramatur (g/m2)

INCON M GLOSS/SILK 90–350

INCON Q GLOSS/SILK 90–350

INCON V GLOSS/SILK 90–350

INCON M VOL MATT 90–350

INCON MP GLOSS/SILK 90–350

INCON AP GLOSS/SILK 90–350

INCON HA GLOSS/SILK 90–350

INCON NN GLOSS/SILK/MATT 90–350

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 70 80

Białość CIE (D65/10°) % 142 142

Grubość µm 84 96

Incon

WCC – POWLEKANE PAPIERY DRZEWNE

Nazwa materiału Wykończenie Zakres gramatur (g/m2)

INCON BRITE GLOSS/SILK 70 - 80

INCON FINE GLOSS/SILK 70 - 80

INCON PRESS GLOSS/SILK 70 - 80
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Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 215 230 250 270 300 350

Grubość µm 356 381 406 457 508 610

FBB & SBS – KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

Cosmo Pack to wysokiej jakości trzykrotnie powlekany, drzewny karton typu GC2 przeznaczony do produkcji opa-
kowań. Jego wierzchnia warstwa powlekana jest pastą kaolinową (kredowana), zaś spodnia o kremowym odcieniu 
celulozą bieloną. Wyprodukowany z masy chemicznej i chemotermomechanicznej. Dostępny w 6-ciu podstawowych 
gramaturach w formacie A1 i B1.

Cosmo Pack

BESTSELLERS

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 180 190 200 210 225 235 245 260 270 290 310 340

Grubość μm 305 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650

Aegle Pro to doskonały drzewny karton typu GC2 z kremowym spodem. Wysokiej jakości produkt o europejskim pocho-
dzeniu, który świetnie nadaje się do prac graficznych, a dzięki wysokiej sztywności i certyfikatowi zezwalającemu na kon-
takt z żywnością jest szczególnie polecany do produkcji opakowań typu premium na żywność, w tym mrożoną. 

Aegle Pro 

Aegle White to doskonały drzewny karton typu GC1 z kilkukrotnym powleczeniem wierzchniej warstwy i pojedynczym 
powleczeniem białego spodu. Produkt europejskiego pochodzenia, cechuje go wysoka sztywność oraz grubość. Idealnie 
sprawdza się w produkcji opakowań premium: farmaceutycznych i kosmetycznych.

Aegle White

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 200 210 220 235 245 255 270 280 290 305 330 355

Grubość μm 285 305 325 355 375 395 425 445 470 500 550 600
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BESTSELLERS

FBB & SBS – KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE DIGITAL – DRUK CYFROWY

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 80 90 100 120 135 160 200 250 300

Grubość µm 108 118 131 153 173 202 252 315 378

Nieprzezroczystość % 94 95 97,5 97,5 98 99 99,5 100 100

DNS PREMIUM to najwyższej jakości niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium dedykowany do za-
stosowań w urządzeniach cyfrowych drukujących w technologii suchego tonera (druk laserowy), sprawdzony również 
w druku offsetowym i pre-print. Dzięki technologii ColorLok® także polecany do druku Inkjet. Wyjątkowa sztywność arku-
szy zapewnia bezproblemową pracę bez zacięć, a wysoka białość doskonały kontrast dla tekstów i grafiki. Matowe wy-
kończenie podnosi wartość estetyczną publikacji – dzięki niemu papier jest postrzegany jako bardziej elegancki, a także 
przyciąga uwagę i nie męczy oczu.

DNS Premium

Uniboard – S to makulaturowy powlekany karton typu GD2 z szarym spodem, charakteryzujący się wysokim spulchnieniem 
oraz grubością. Jego głównym zastosowaniem jest produkcja opakowań na artykuły przemysłowe i sanitarne. Dostępny 
w stałej ofercie w formacie B1 w czterech podstawowych gramaturach i siedmiu innych na zamówienie. W druku offseto-
wym podatny na tłoczenie, wykrawanie, klejenie, bigowanie i laminowanie. Posiada między innymi certyfikat ISEGA.

Uniboard – S 

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 250 280 300 320 350 380 400 425 450 500 550

Grubość μm 310 350 380 410 450 490 510 545 580 640 710

WLC – TEKTURY OPAKOWANIOWE I LINERY

DIGITAL – DRUK CYFROWY

Orient Board Z to trzykrotnie powlekany, drzewny karton  typu GC1 o białym spodzie. Jego wierzchnia warstwa 
powlekana jest pastą kaolinową (kredowana), natomiast spodnia celulozą bieloną.  Wysokiej jakości karton przeznaczo-
ny do prac graficznych i produkcji opakowań, swobodnie przyswaja większość technik drukarskich i uszlachetnień.

Orient Board Z

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 210 230 250 270 300 350

Grubość µm 270 305 335 356 410 480

Spulchnienie cm3/g 1,29 1,33 1,34 1,32 1,37 1,37
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BESTSELLERS

SPECIALITIES

FBB & SBS – KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE DIGITAL – DRUK CYFROWY

Parametr Jednostka Wartość

Gramatura g/m2 90 100 120 160 200 250 280 300 350 400

Grubość µm 98 106 126 166 200 245 275 305 350 415

ONE DIGITAL to najwyższej jakości niepowlekany, bezdrzewny, satynowany papier klasy premium. Przezna-
czony do arkuszowego druku cyfrowego w technologii suchotonerowej oferuje wyjątkową jakość wydruków kolorowych. 
Posiada referencje większości producentów sprzętu drukującego w wyżej wymienionej technologii. Zapewnia optymalne 
właściwości druku przy najwyższej jakości odwzorowaniu kolorów. Gwarantuje gładką i równą powierzchnię jak również 
płaskie leżenie arkusza. Dostępny w formacie SRA3 o wymiarach 45x32 centymetry.

Instant to bardzo dobrej jakości papier samokopiujący dedykowany do druku offsetowego. Cechuje się wy-
soką jakością i szybkością kopiowania. Dostępny z trzema rodzajami warstw: CB– warstwa oddająca (spód powlekany 
mikrokapsułakmi), CFB– warstwa przyjmująco-oddająca (powlekany spód i wierzch), CF– warstwa przyjmująca (powle-
kany wierzch). Papier z pełną gwarancją zachowania właściwości minimum rok od daty produkcji.

One Digital

Sticker to bezkonkurencyjny, bezdrzewny papier samoprzylepny. Dostępny w arkuszach z różnego rodzaju kle-
jem. Oferowany z podkładem w wersji z nacięciami lub bez. Sticker jest stworzony do druku najwyższej jakości wielokolo-
rowych etykiet, które wymagają wysokiego poziomu kontrastu i dokładnego odwzorowania szczegółów.

Sticker

Instant

Papiery ozdobne – najwyższej jakości papiery i karto-
ny dzielące się na fakturowane, gładkie i makula-
turowe w szerokiej gamie gramatur i formatów w sumie 
dające imponującą ilość ponad 900 różnych rodza-
jów! By nie zgubić się w tak szerokiej ofercie i wybrać 
właściwy materiał dla naszych klientów przygotowali-
śmy specjalny dwuczęściowy wzornik materiałów 
ozdobnych. 

Papiery ozdobne Zapytaj o szczegóły 
i wzornik swojego opiekuna 
handlowego
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BESTSELLERS

PACKAGING

Bulldog Tapes to profesjonalne taśmy klejące z bardzo mocnymi i trwałymi 
nośnikami klejowymi. Taśmy Bulldog charakteryzują się wysoką elastycznością 
klejenia, mogą być stosowane na różnych podłożach, zachowują swoje właściwości 
również w ujemnych temperaturach i wilgotnej atmosferze. Stosowane do zaklejania 
kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną.

Folie termokurczliwe poliolefinowe POF są to pięciowar-
stwowe folie do pakowania, które obkurczają się pod 
wpływem ciepłego powietrza. Dzięki swoim właściwo-
ściom wytrzymałościowym mogą być stosowane do pako-
wania we wszelkiego rodzaju maszynach pakujących. Folia 
poliolefinowa posiada atest BRC dopuszczający do bezpo-
średniego kontaktu z żywnością. Poliolefina to folia stosowa-
na z powodzeniem do pakowania niemal w każdej branży. 
Jest niezwykle wydajna i podkreśla walory estetyczne opako-
wanego produktu.

Bulldog Tapes 

Folie termokurczliwe poliolefinowe POF

Oznaczenie Rodzaj kleju Szerokość (mm) Nawój (m) Barwa 

Super Permanent 48 60/120/990 brąz/transparent

Hotmeltowy 48 54/60 brąz/transparent

Solventowy 48 60/120/990 brąz/transparent

W ofercie dostępne również ekonomiczne taśmy Bulldog Tape z klejem akrylowym 
o nawoju 50 metrów i szerokości 48 milimetrów.

Grubość [mikrony] Szerokość min–max [mm]

13, 15, 19, 25 200–1000
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Maxima to bezdrzewny papier wielokrotnie powlekany z obu stron. W zależności od wykoń-
czenia charakteryzuje się mocno błyszcząca powierzchnią lub aksamitnie matową oraz wy-
soką i stabilną jakością. Polecany do druku offsetowego dostępny w arkuszach i rolach. 
Maxima Gloss – powierzchnia błyszcząca
Maxima Silk – powierzchnia półmatowa

Magno to najwyższej jakości, wielokrotnie powlekane papiery bezdrzewne. Ich powierzchnia 
gwarantuje wyrazisty kontrast między tekstem a ilustracjami. Wyróżniają się równomiernym, 
obustronnym powleczeniem, znakomitą stabilnością wymiarową oraz wysoką nieprzezroczy-
stością.  W szczególności polecany do druku wielobarwnego z uwagi na możliwość uzyskania 
efektu wysokiej kontrastowości reprodukcji.
Magno Gloss – powierzchnia błyszcząca
Magno Satin – powierzchnia jedwabista

Maxima Volume to wysokiej jakości papier bezdrzewny o równomiernie obustronnie pow-
leczonej, głęboko matowej powierzchni. Dzięki wysokiemu spulchnieniu 1,08 cm3/g jest wy-
jątkowo gruby, ale nie cięższy niż standardowy papier powlekany o tej samej gramaturze. 
Pozwala to uzyskać szerszy grzbiet publikacji lub zastosować niższą gramaturę. Dzięki temu 
papier jest chętnie wykorzystywany przez wydawnictwa. Wzorowo zachowuje się w procesie 
drukowania i charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Polecany do druku wysokiej jakości 
magazynów, materiałów reklamowych, galanterii papierniczej.

Maxima Natural to bezdrzewny papier niepowlekany o matowej powierzchni i dużej gładko-
ści. Gwarantuje rewelacyjną drukowność i stabilność wymiarową, a jego niewątpliwym atu-
tem jest szeroki wachlarz gramatur i posiadanych atestów oraz certyfikatów.

Zakres gramatur:  
90-400 g/m2

Wykończenie: 
błyszczące lub 
półmatowe

Zakres gramatur: 
90-350 g/m2 
Wykończenie: 
błyszczące lub 
jedwabiste

Zakres gramatur:  
90-300 g/m2 
Wykończenie: 
matowe

Zakres gramatur: 
 80-300 g/m2

WFC – POWLEKANE PAPIERY BEZDRZEWNE

WFU – NIEPOWLEKANE PAPIERY BEZDRZEWNE

Maxima

Magno 

Maxima Volume

Maxima Natural

OFERTA STANDARDOWA

Magno 
Gloss

Magno 
Satin
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PrePrint to bezdrzewny, niepowlekany papier o ponadprzeciętnej białości. Wyróżnia się 
niewiarygodnie gładką powierzchnią oraz matowym wykończeniem. PrePrint-S jest prze-
znaczony do wstępnego poddruku techniką offsetową, a w kolejnych krokach do druku 
cyfrowego.

Speed-E to bezdrzewny, niepowlekany papier o wysokim stopniu białości i nieprzezroczy-
stości. Doskonale zachowuje się w dwustronnym druku wielobarwnym, jest szybkoschnący 
i bardzo sztywny. Speed-E to gwarancja wydajności. Dostępna jest również specjalna wer-
sja Speed-E Laser dedykowana do druku laserowego w technologii suchego tonera. Cechuje 
się bardzo dobrą drukownością w różnych procesach druku kolorowego i przy rozmaitych 
rodzajach wysokonakładowego przetwarzania.

Zakres gramatur:  
80-90 g/m2

Zakres gramatur:  
70-100 g/m2

PrePrint

Speed-E

WFU – NIEPOWLEKANE PAPIERY BEZDRZEWNE

OFERTA STANDARDOWA

WCC – POWLEKANE PAPIERY DRZEWNE

Zakres gramatur:  
57-80 g/m2 
Zakres grubości:  
68,4-96 μm

Econoset to powlekany, matowy papier publikacyjny o wysokiej białości i nieprzezroczy-
stości. Jest to przede wszystkim alternatywa dla standardowego bezdrzewnego offsetu. Jego 
ponadstandardowe spulchnienie daje wrażenie grubszego i sztywniejszego niż konkurencyj-
ne produkty o tej samej gramaturze. Dobrze przyjmuje atrament dlatego przyjemnie się po 
nim pisze lub maluje. Dodatkowo materiał podnosi prestiż publikacji oraz daje możliwość za-
stosowania niższej gramatury bez szkody dla jakości, co przekłada się na redukcję wagi, a tym 
samym kosztów.

Econoset

New Press to powlekany papier drzewny typu MWC (medium-weight coated) o podwyższonej 
białości i gładkości, dostępny w dwóch wykończeniach: gloss i silk. Szczególnie polecany do 
druku magazynów, folderów, ulotek, gazetek oraz innych materiałów reklamowych.

Zakres gramatur: 
70-80 g/m2 
Wykończenie: 
jedwabiste lub 
błyszczące

New Press
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WCU – NIEPOWLEKANE PAPIERY DRZEWNE

FBB & SBS – KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

WCC – POWLEKANE PAPIERY DRZEWNE

Prestimo Cream to pigmentowany papier wolumenowy o delikatnym odcieniu kości słonio-
wej. Charakteryzuje się wysoką nieprzezroczystością oraz gładką powierzchnią. Doskonale 
sprawdza się w druku również wielokrotnym i obustronnym. Dostępny w trzech gramaturach 
70 g/m2 (spulchnienie 1,6 cm3/g), 80 g/m2 (spulchnienie 1,6 cm3/g i 1,8 cm3/g) i 90 g/m2 (spulch-
nienie 1,6 cm3/g).

Zakres gramatur:  
70-90 g/m2 
Spulchnienie: 
1,6 i 1,8 cm3/g

Prestimo Cream

Duo Board Pro to karton dwustronnie powlekany typu SBB, produkowany z bielonej 
masy celulozowej oraz mas chemotermomechanicznych. Posiada jedwabiste błyszczące 
powierzchnie i bardzo dobrą, obustronną drukowność. Polecany do produkcji wysokiej klasy 
opakowań na kosmetyki i biżuterię. 

Duo Board Pro
Zakres gramatur: 
230-320 g/m2 
Zakres grubości:  
280-415 μm

New Fine to dwukrotnie powlekany, spulchniony papier typu MWC zawierający włókna 
drzewne. Charakteryzuje się najwyższą białością wśród konkurencyjnych papierów. Ofero-
wany w dwóch rodzajach wykończenia: silk oraz gloss. Jego wysoka jakość pozwala uzyskać 
wspaniałe rezultaty w druku wielobarwnym, również dwustronnym. Papier dostęny w arku-
szach i zwojach. Polecany do druku podręczników, magazynów i materiałów reklamowych.

Zakres gramatur:  
70-120 g/m2 
Wykończenie: jedwabiste 
lub błyszczące

New Fine

Cosmo White to wysokiej jakości trzykrotnie powlekany, drzewny karton z białym spodem 
typu GC1 przeznaczony między innymi do produkcji opakowań. Jego wierzchnia warstwa 
powlekana jest pastą kaolinową (kredowana), zaś spodnia celulozą bieloną. Wyprodukowany 
z masy chemicznej i chemotermomechanicznej. Dostępny w 6-ciu gramaturach w formacie 
A1 i B1.

Cosmo White HB
Zakres gramatur: 
210-355 g/m2 
Zakres grubości:  
310-535 µm

Magno 
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FBB & SBS – KARTONY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

OFERTA STANDARDOWA

Mercado to bezdrzewne kartony powlekane typu SBS najczęściej wykorzystywane do pro-
dukcji ekskluzywnych opakowań w tym również mających styczność z żywnością. Celulo-
zowe kartony Mercado występują w wersji z jednostronnym (1SC) i obustronnym powle-
czeniem (2SC). Wysoka białość, podatność na obróbkę oraz świetna drukowność również 
dla sitodruku i fleksografii oraz szereg atestów i certyfikatów sprawiają, że jest to najczęściej 
wybierany przez klientów karton typu SBS.

Mercado 
Zakres gramatur: 
250-400 g/m2 
Zakres grubości:  
270-495 μm

WLC – TEKTURY OPAKOWANIOWE I LINERY

WLC – TEKTURY OPAKOWANIOWE I LINERY

Serviliner to makulaturowy powlekany liner/karton GD2 z szarym spodem o wysokim spulch-
nieniu oraz grubości. Charakteryzuje się doskonałym powleczeniem oraz bardzo dobrą sztyw-
nością. Świetnie sprawdza się w druku oraz poddaje obróbce takiej jak sztancowanie, bigowa-
nie, lakierowanie, a w wypadku niższych gramatur również kaszerowanie.

Serviliner
Zakres gramatur: 
200-250 g/m2 
Zakres grubości:  
200-288 μm

Hermicoat to makulaturowy, powlekany karton z szarym spodem typu GD2. Jego najważniej-
sze cechy to wysokie spulchnienie i grubość. Idealnie nadaje się do produkcji opakowań zbior-
czych oraz jednostkowych np: na kosmetyki, zabawki, artykuły sanitarne oraz spożywcze.

Hermicoat 
Zakres gramatur: 
280-450 g/m2 
Zakres grubości:  
380-615 μm

Eskaboard to wykonana z makulatury szara, lita tektura introligatorska, bez powleczenia. 
Zastosowanie znajduje we wszelkich pracach introligatorskich m.in. oprawie twardej książek, 
kaszerowaniu, produkcji opakowań tekturowych, produkcji segregatorów, teczek oraz mate-
riałów reklamowych.

Eskaboard
Zakres grubości: 
1,00– 4,00 mm 
Zakres gramatur: 
630-2520 g/m2
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BOOKBINDING BOARD – TEKTURA INTROLIGATORSKA

Eskablack Xtra to tektura introligatorska w kolorze czarnym nieposiadająca powleczenia. Tak 
jak tektura szara swoje zastosowanie znajduje we wszelkich pracach introligatorskich takich 
jak oprawa twarda książek, kaszerowanie, produkcja opakowań, segregatorów, teczek oraz 
materiałów reklamowych. 

SELFADHESIVE – MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE

Eskablack Xtra
Grubości:  
1,25 i 1,50 mm 
Gramatury:  
880 i 1015 g/m2

Eurotak to wysokiej jakości bezdrzewne papiery i folie samoprzylepne dostępne w wielu wy-
kończeniach. Kolorowe, a nawet fluorescencyjne; z różnymi rodzajami klejów, z podkładem 
nacinanym jak i bez nacięć. Stosowane do produkcji etykiet samoprzylepnych ogólnego 
zastosowania.

Eurotak
Zakres gramatur:  
75-125 g/m2

Eurotak Gramatura Kolor Klej Siła kleju Podkład

ART OPAQUE 80

White

Permanent ••• nienacinany

Offset 75 Permanent ••• nienacinany lub nacinany
Matt 80 Permanent ••• nienacinany lub nacinany

Gloss 
80

Permanent ••• nienacinany lub nacinany
Removable • nienacinany lub nacinany
Deep Freeze ••• nienacinany

Super Permanent ••••• nienacinany lub nacinany
125 Permanent ••• nienacinany

High Gloss 80 Permanent ••• nienacinany

Fluorescents 80

Yellow Permanent •••

nacinany
Orange Permanent •••
Green Permanent •••

Red Permanent •••

Colours  80
Yellow Permanent •••

nacinanyRed Permanent •••
Green Permanent •••

PVC White 80 μ 110 White
Permanent ••• nienacinany

Super Permanent ••••• nienacinany
PVC Transparent 80 μ 105 Clear Permanent ••• nienacinany
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Sinarlux to papier etykietowy jednostronnie powlekany specjalną techniką wylewania. 
Charakteryzuje się wysoką gładkością i lustrzanym połyskiem. Szczególnie polecany do 
produkcji etykiet na ekskluzywne opakowania szklane i inne produkty premium.

Nevia P to standardowa etykieta o gramaturze 80g/m2 i grubości 66 mikronów z wierzch-
nią warstwą w kolorze białym bez powleczenia. Etykieta charkteryzuje się wysoką 
nieprzezroczystością.

Sinarlux

Nevia P 

LABELS – PAPIERY ETYKIETOWE 

SELFADHESIVE – MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE

Zakres gramatur:  
80-100 g/m2 
Zakres grubości:  
88-110 μm

Gramatura: 
80 g/m2

Adhoc SPG160 to gładki, niepowlekany papier o aksamitnej, śnieżnobiałej powierzchni, produ-
kowany z mas celulozowych połączony z warstwą kleju permanentnego i białym, nienacina-
nym spodem. Polecany do wysokiej jakości etykiet dekoracyjnych oraz druków promocyjnych.

Adhoc SPG160
Gramatura: 
160 g/m2

Eurocalco to bardzo dobrej jakości papier samokopiujący dedykowany do druku offseto-
wego. Dostępny z trzema rodzajami warstw: CB (oddającej – powlekany spód), CFB (przyj-
mująco-oddającej – powlekany spód i wierzch), CF (przyjmującej – powlekany wierzch) 
i w pięciu kolorach: białym, żółtym, niebieskim, różowym i zielonym.

Eurocalco
Zakres gramatur: 
Warstwa CB: 56-95 g/m2 
Warstwa CFB: 45-90 g/m2 
Warstwa CF: 57-173 g/m2

CARBONLESS – PAPIER SAMOKOPIUJĄCY
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Magno Plus to bezdrzewny powlekany papier dostępny w dwóch wersjach wykończenia: matowym – Magno Plus Silk 
i błyszczącym – Magno Plus Gloss, sprawdzony w druku cyfrowym w tym ciekłotonerowym na urządzeniach HP In-
digo. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami drukowymi (świetnie przyjmuje toner), odpornością na światło 
oraz wysoką nieprzezroczystością. Sprawdza się we wszelkich prestiżowych publikacjach dzięki wyjątkowej gładkości 
i równomiernemu powleczeniu. Dodatkowo posiada wszystkie najważniejsze certyfikaty. Papiery dostępne w forma-
cie dedykowanym do kolorowego druku cyfrowego. Zakres gramatur: 115-350 g/m2.

DNS Performance to niepowlekany bezdrzewny, lekko gładzony papier predysponowany do druku w przemysło-
wych urządzeniach cyfrowych, drukujących w technologii laserowej (suchego tonera). Przetestowany i certyfikowa-
ny przez wielu producentów maszyn cyfrowych. Idealny, ekonomiczny wybór dla profesjonalnych drukarń szukają-
cych papieru uniwersalnego, dobrze pracującego zarówno w druku laserowym jak i offsetowym także jako pre-print. 
Posiadane certyfikaty: PEFC, FSC, EU Ecolabel, Green Range. Dostępny w formacie SRA3. Zakres gramatur: 80-160 g m2.

Magno Plus

DNS Performance

DIGITAL – DRUK CYFROWY

OFERTA STANDARDOWA
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JAC Digital to samoprzylepne folie i papiery przeznaczone do kolorowego druku cyfrowego. Dedykowane do techno-
logii suchotonerowej – laser, jak również ciekło tonerowej – HP Indigo (wybrane papiery). W szczególności znajdują za-
stosowanie w niskonakładowych, personalizowanych seriach. Materiały JAC Digital zapewniają wysoką jakość druku 
i pracy zapobiegając wyciekaniu kleju. Różne wykończenie, rodzaj i barwa materiału wierzchniego pozwalają na odpo-
wiednie dopasowanie do wybranej aplikacji. Papiery dostępne z nacinanym i poddrukowanym podkładem w formacie  
320x460 mm. Folie dostępne w formacie 320x450 mm z nienacinanym, poddrukowanym podkładem gwarantującym 
oryginalność pochodzenia produktu. 

Bio Top 3® Next to niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium: stylowy, reprezentacyjny, o delikatnym odcieniu 
kremowej bieli. Posiada doskonałe właściwości drukowe, wysoką: odporność na starzenie, nieprzezroczystość i objętość 
(spulchnienie 1,3). Wyprodukowany bez użycia wybielaczy optycznych. Idealny do wielobarwnego druku cyfrowego, ce-
chuje się świetnym przyjmowaniem tonera. Sprawdza się również w druku metodą offsetową i preprint. Posiadane certy-
fikaty: FSC, EU Ecolabel, Green Range, TCF. Dostępny w formacie SRA3. Szeroki zakres gramatur: 90-300 g/m2.

SYNTIC digi – papier syntetyczny, wykonany z trwałego materiału PET, dwustronnie powlekany o białomatowej po-
wierzchni, dedykowany do druku cyfrowego na maszynach drukujących w technologi suchego tonera (laser). Wygod-
nie pakowane ryzy zawierają 50 arkuszy w formacie SRA3 o wymiarach 450x320 mm. Dostępne gramatury to 150, 190, 
250 i 360 g/m2. Zakres grubości materiału to przedział od 115 do 265 μm.

STAFIX Toner Grip to repozycjonowalna biała matowa folia PET wielokrotnego użytku. Nie zawiera kleju dzięki czemu nie 
pozostawia śladów oraz jest łatwa w aplikacji na gładkich i czystych powierzchniach. Dedykowany do arkuszowych ma-
szyn cyfrowych, pracujących w technologii laserowej (suchy toner). Produkt dostępny w gramaturze 150 g/m2 o grubości 
115 mikrometrów.

Cosmo Fine to biały, celulozowy karton typu SBS z podwójnym powleczeniem, dedykowany do arkuszowego druku cy-
frowego. Karton dostępny w formacie 480 x 330 mm w wersji z jednostronnym - C1S i obustronnym powleczeniem - C2S. 
Cosmo Fine świetnie nadaje się do obróbki, łatwo poddaje się przeróżnym uszlachetnieniom i wykończeniom. Dzięki po-
siadanym atestom i certyfikatom najczęściej wykorzystywany jest do produkcji opakowań na ekskluzywne produkty oraz 
kosmetyki. 

DIGITAL – DRUK CYFROWY

JAC Digital

Bio Top 3® Next

SYNTIC Digi

STAFIX Toner Grip

Cosmo Fine

DIGI

OFERTA STANDARDOWA
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Luksusowe papiery i kartony z dwustronną fakturą prążka o  paste-
lowych odcieniach bieli (bianco, avorio, camoscio). 

Prestiżowy wyrób papierowy z fakturą prążka będącą wynikiem 
dwustronnego odciśnięcia odpowiedniego filcu, biały lub barwio-
ny w masie.

Kartony białe i jednostronnie perłowe, tłoczone różnymi wzorami.

Linia Elfenbein to wysokiej klasy, bezdrzewne kartony graficzne. 
Satynowa powierzchnia o matowym wykończeniu nadaje im szy-
kownego tonu. Kartony są odporne na starzenie oraz zmienność 
koloru. Dostępne w kolorze białym lub kremowym o powierzchni 
gładkiej i tłoczonej (jedno lub dwustronnie).

Zakres gramatur: 
100-300 g/m2

Format: 72x101 cm

Zakres gramatur: 
140-280 g/m2

Format: 72x101 cm

Gramatury:  
Snow 240 g/m2, Perłowe,  
Jade 215 g/m2

Format: 70x100 cm

Gramatura: 246 g/m2

Format: 61x86 cm

Acquerello

Nettuno

Constellation

Elfenbein

TEXT & COVER – PAPIERY OZDOBNE FAKTUROWANE

Kartony białe i barwione w masie jednostronnie tłoczone wzorem 
skóry.

Gramatura: 270 g/m2

Format: 70x100 cm

Torito

Kolekcja papierów o fakturze imitującej papier czerpany 
z delikatną fakturą filcu, w pastelowych odcieniach.

Tintoretto
Gramatura: 250 g/m2

Format: 72x101 cm
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Bardzo gładkie (kalandrowane) papiery w kolorze białym 
i kremowym.

Papiery okleinowe, barwione w masie o ciekawej kolorystyce, 
tłoczone.

Zakres gramatur:  
100-340 g/m2

Format: 71x100 cm

Gramatura: 125 g/m2

Format: 102x72 cm

TEXT & COVER – PAPIERY OZDOBNE FAKTUROWANE

TEXT & COVER – PAPIERY OZDOBNE GŁADKIE 

Splendorgel

Imitlin

Są to papiery gładzone. Bio Top posiada naturalny, delikatnie kremo-
wy odcień, natomiast Pro Business charakteryzuje się bardzo wysoką 
białością: 168 CIE.

Zakres gramatur: 
120-300 g/m2

Format: 70x100 cm

Pro Business & Bio Top

Luksusowe kartony niepowlekane, barwione w masie pigmentami 
światłotrwałymi, o dużym nasyceniu i jednolitości.

Czarne tektury laminowane podczas procesu produkcyjnego. Cha-
rakteryzuje je wysoka sztywność, stabilność i głębia koloru.

Papiery i kartony dwustronnie metalizowane o gładkiej powierzchni 
i szerokiej gamie kolorów.

Zakres gramatur: 
115-290 g/m2

Format: 70x100 cm

Zakres gramatur: 
290-700 g/m2

Format: 70x100 cm

Zakres gramatur:  
125-300 g/m2

Format: 72x102 cm

Sirio Color & Cocktail

Sirio Black & Sirio Ultra Black

Sirio Pearl

Papiery półprzezroczyste, przypominają kalkę, niebarwione. 

Zakres gramatur: 
80-160 g/m2

Format: 70x100 cm

Golden Star & Cleartrans
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Papiery o specjalnie gładzonej powierzchni. Barwione w masie, o du-
żym nasyceniu koloru i jednolitości barwy.

Zakres gramatur: 
120-360 g/m2

Format: 72x102 cm

Ispira

TEXT & COVER – PAPIERY OZDOBNE MAKULATUROWE

Wyprodukowane w 100% z makulatury, barwione w masie. Dostępny 
w 24 kolorach.

Papiery i kartony graficzne w 100% wyprodukowane z makulatury, 
w kolorach naturalnych: brązowym – Brown i szarym – Grey.

Papiery i kartony ekologiczne, satynowane, produkowane w 80% 
z segregowanych, odbarwianych mas makulaturowych. Barwione 
w masie barwnikami światłotrwałymi.

Papiery i kartony pro-ekologiczne, produkowane w 40% z masy CTMP gwa-
rantującej wysoką sztywność, 20% z segregowanych, odbarwianych mas 
makulaturowych z 15% dodatkiem bawełny. Dostępne w 3 odcieniach.

Tektury wyprodukowane z włókien makulaturowych o naturalnej ko-
lorystyce i surowym wykończeniu powierzchni.

Zakres gramatur: 
120-350 g/m2

Format: 72x102 cm

Zakres gramatur: 
100-290 g/m2

Format: 70x100 cm

Zakres gramatur: 
110-285 g/m2

Format: 70x100 cm

Zakres gramatur: 
120-360 g/m2

format: 72x102

Zakres gramatur: 
325-630 g/m2

Format: 70x115 cm

Kreativekarton

Eco line

Woodstock

Materica

Les Naturals

TEXT & COVER – PAPIERY OZDOBNE GŁADKIE 
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PACKAGING

Folia stretch w ofercie Ecco Plus to wysokiej jakości wielowarstwowe folie cha-
rakteryzujące się bardzo wysoką elastycznością, odpornością na przebicia 
punktowe oraz transparentnością. Oferujemy również folie stretch typu pre-
mium umożliwiające stosowanie niższej grubości przy zachowaniu poziomu 
zabezpieczenia towaru na oczekiwanie wysokim poziomie. Maksymalne wy-
korzystanie folii możliwe jest w automatach pakujących.

Folia stretch 

Rodzaj Grubość (mikr.) Szerokość (cm) Typ

ECONO 100 17 / 20 / 23 50 ręczna

ECONO 150 17 / 20 / 23 50 maszynowa

ECONO 300 17 / 20 / 23 50 maszynowa

Premium 12 / 15 50 ręczna

Premium 12 / 16 / 17 / 20 50 maszynowa

Papier pakowy to wysoce wytrzymały, ekologiczny i wielozadaniowy materiał 
wykorzystywany do produkcji toreb papierowych oraz pakowania lekkich i ma-
łogabarytowych przedmiotów. Papier ze względu na swoją strukturę, technolo-
gię produkcji i cechy możemy podzielić na kilka typów wskazanych w poniższej 
tabeli.
Nowością w ofercie jest biały papier kraft dwustronnie gładzony, w 100 procen-
tach ekologiczny,  wyprodukowany z czystej celulozy ECF charakteryzującej się 
brakiem chloru w składzie chemicznym. Produkt posiada certyfikat do bezpo-
średniego kontaktu z żywnością. Jego głównym zastosowaniem jest produkcja 
toreb papierowych na żywność suchą typu: mąka, cukier, etc. Doskonale spraw-
dza się w produkcji opakowań uszlachetnionych laminatem. 

Papier pakowy

Typ Gramatura (g/m2) Wymiary (mm)

PAPIER PRĄŻKOWANY 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 1050x1260

PAPIER KRAFTLINER 80 1000x1300

170 / 225 / 250 / 300 700x1000

300 610x860

PAPIER KRAFT A-LINER 90 1000x1300

120 / 160 700x1000

PAPIER MAKULATUROWY 80 1050x1300

PAPIER PÓŁPERGAMINOWY 40 700x1000

PAPIER KRAFT BIAŁY 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80 /90 /100 700x1000
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PACKAGING

Taśmy spinające to wysokiej jakości wytrzymałe taśmy do zabezpieczania 
i stabilizacji ładunków na paletach lub pakietowania opakowań jednostko-
wych. Taśmy wyróżniają się wysoką elastycznością oraz niewielkimi odkształ-
ceniami pod wpływem temperatury.

Vibac taśmy klejące renomowanej, włoskiej marki skutecznie klejące w minuso-
wych temperaturach (do -25 stopni C) i wilgotnych warunkach. Wykonane na 
bazie wysoce wytrzymałej folii BOPP oraz kleju solwentowego (kauczuk natural-
ny) zapewniającego wyjątkową wytrzymałość oraz elastyczność klejenia. Szcze-
gólnie polecana do stosowania na trudnych podłożach.

Taśmy spinające

Vibac

Typ Szerokość (mm) Grubość (mm) Nawój (mb)

PP 9,0 0,55 4000

PP 12,0 0,6 2500

PP 12,0 0,8 2000

PET 12,0 0,6 2000

PET 15,5 0,7 1750

PET 16,0 0,8 1200

Rodzaj Szerokość (mm) Nawój (mb)

B1 30 / 50 / 100 / 120 / 150 100

Rodzaj kleju Szerokość (mm) Nawój (m) Barwa 

Solventowy 48 60 brąz/transparent

Folia bąbelkowa to dwuwarstwowa folia pęcherzykowa, produkowana na ba-
zie folii polietylenowej. Jest odporna na rozdarcia, skutecznie chroni przed wilgo-
cią i pyłem, amortyzuje wstrząsy, stanowiąc doskonałe zabezpieczenie towaru 
w czasie transportu. Często wykorzystywana również jako wypełniacz pustych 
przestrzeni i stabilizator przedmiotów w opakowaniach zbiorczych.

Folia bąbelkowa
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OFERTA STANDARDOWA

PACKAGING

W naszej ofercie dostępne są również: koperty biurowe; koperty bąbelkowe o wysokiej gład-
kości i białości we wszystkich popularnych formatach; wytrzymałe i niezbędne w paletyzacji 
kątowniki tekturowe lub papiery antypoślizgowe Grip Sheet. Dodatkowo oferujemy również 
foliowe nakładki na palety stosowane w celu ochrony ładunku na palecie, a także taśmy kleją-
ce z nadrukiem w wielu długościach.

Opakowania tekturowe innymi słowy pudła kartonowe to najpopular-
niejsze opakowania stosowane przede wszystkim do zabezpieczania 
produktów na czas transportu i magazynowania. Realizujemy zamó-
wienia na pudła fasonowe oraz klapowe, z nadrukiem do 2-óch kolorów, 
produkowane z tektur falistych: fala B, C, E, BC i EB.

Opakowania tekturowe

Typ FEFCO Wymiary (mm) Gramatura
 (g/m2)

Fala

201 305x220x200 400 B

201 305x220x250 400 B

201 305x220x300 400 B

201 435x305x200 400 B

201 435x315x200 420 B
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OFERTA STANDARDOWA

FOLIE FLEKSO

Wysokiej jakości nieorientowane, transparentne, termozgrzewalne 
folie polipropylenowe, produkowane metodą wylewania (CAST). 
Najczęściej stosowane na maszynach pakujących do pakowania 
produktów spożywczych jak i tekstyliów.

Aplikacje:
• do zadruku metodami flexograficzną i rotograwiurową
•  do pakowania w systemie poziomym np. wyrobów cukierni-

czych: pieczywo, ciastka, batony itp.
•  pakowanie w systemie pionowym np.: makarony, chipsy, chrup-

ki, pieczywo, cukierki
• folia ma również zastosowanie jako składowa laminatów

Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane, transparentne folie po-
lipropylenowe (BOPP), dwustronnie zgrzewalne, jednostronnie ak-
tywowane. Stosowane do wszelkiego rodzaju opakowań na róż-
nych maszynach pakujących. Wykorzystywana jako monofolia 
lub składowa laminatów. 

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i rotograwiurową
•  do owijania produktów na poziomych liniach tj.: pudełek herba-

ty, kosmetyków, płyt CD, DVD
•  do pakowania produktów w systemie pionowym tj.: makarony, 

chrupki, cukierki

Folie CAST 

Folie BOPP CO-EX
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FOLIE FLEKSO

Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane folie polipropylenowe 
(BOPP) z kopolimerami poliolefinowymi. Mogą być stosowane na 
szybkich maszynach pakujących w systemach VFFS. Szeroki zakres 
temperatur zgrzewania, lekka termokurczliwość oraz podwyższo-
ne parametry techniczne umożliwiają stosowanie folii w najbar-
dziej wymagających segmentach rynku.

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i rotograwiurową 
•  do owijania na poziomych, bardzo szybkich i wymagających 

liniach pakujących metodą OW (overwrap)
•  główne zastosowanie w branży spożywczej i tytoniowej, apliko-

wana na pojedyncze opakowania herbaty, bombonierki jak i na 
pojedyncze paczki papierosów

Wysokiej jakości, dwuosiowo orientowane, transparentne folie po-
lipropylenowe (BOPP), dwustronnie zgrzewalne i powlekane akry-
lem, przeznaczone do druku po obu stronach. Stosunkowo niska 
inicjacja temperatur zgrzewania sprawia, że folie są stosowane do 
pakowania w systemach OW (overwrap) na szybkich liniach po-
ziomych, oraz w pionowych systemach pakujących (VFFS). 

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
•  do owijania na poziomych liniach pakujących ekskluzywnych 

produktów, tam gdzie wygląd opakowania gra kluczową rolę 
takich jak: perfumy, kremy, bombonierki itp.

•  do pakowania produktów, dla których przenikalność aromatów 
ma szczególne znaczenie

Folie BOPP lekko termokurczliwe

Folie BOPP powlekane akrylem

OFERTA STANDARDOWA
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Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane, perlisto-białe folie polipropy-
lenowe (BOPP). Mają szczególne zastosowanie przy produkcji opako-
wań zamykanych metodą cold seal na poziomych liniach pakujących 
(HFFS). Znajdują również zastosowanie przy produkcji etykiet, mogą 
być stosowane jako monofolie lub wchodzić w skład laminatów.

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
• do pakowania takich produktów jak: czekolada batony, wafle itp. 

Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane, perlisto-białe folie polipropylenowe 
(BOPP), jednostronnie przygotowane do zadruku. Folie mają obniżony ciężar 
właściwy, dzięki czemu są bardzo wydajne (42,4 m2/kg). Najczęściej stosowa-
ne są w produkcji etykiet. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami 
optycznymi. Doskonale zachowują się na maszynach etykietujących.

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
• etykiety na butelki PET

Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane, perlisto-białe folie polipropylenowe 
(BOPP), dwustronnie przygotowane do zadruku. Mają szczególne zastosowa-
nie przy produkcji opakowań zamykanych metodą cold seal na poziomych li-
niach pakujących (HFFS). Znajdują również zastosowanie przy produkcji etykiet 
samoprzylepnych.

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
•  do pakowania takich produktów jak czekolada, batony, ciastka, wafle itp. 

Folie BOPP perlisto-białe jednostronnie  
przygotowane do zadruku 

Folie BOPP perlisto-białe o podwyższonej  
wydajności 
 

Folie BOPP perlisto-białe dwustronnie  
przygotowane do zadruku 

OFERTA STANDARDOWA

FOLIE FLEKSO
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Dwukierunkowo orientowane przezroczyste folie poliestrowe (BOPET) 
z jednostronną powłoką chemiczną lub koronową charakteryzują się 
doskonałą powierzchnią do drukowania i laminowania przy w pełni 
zachowanej stabilności wymiarowej. Produkty przeznaczony na opa-
kowania do przemysłu spożywczego dla mrożonek. W pełni bezpiecz-
ne, zgodne z amerykańską dyrektywą FDA EC i rozporządzeniem RE-
ACH dotyczącym pakowania żywności.

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
• do pakowania produktów spożywczych mrożonych, tzw. mrożonek 

Wysokiej jakości dwuosiowo orientowane, perlisto-białe folie polipropy-
lenowe (BOPP), jednostronnie przygotowane do zadruku. Charakteryzu-
ją się warstwą o obniżonej temperaturze zgrzewu i są przeznaczone do 
szybkich poziomych (HFFS) linii pakujących. Mogą być stosowane jako 
monofolie lub wchodzić w skład laminatów.

Aplikacje:
• do zadruku metodą fleksograficzną i laminacji
•  do pakowania takich produktów jak: lody, rolady lodowe, batony, 

wafle, ciastka itp.

Folie BOPET poliestrowe z powłoką  
chemiczną lub koronową

Folie BOPP perlisto-białe o obniżonej  
temperaturze zgrzewu

OFERTA STANDARDOWA

FOLIE FLEKSO
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