
………..PAPÍR



Jak a jaký papír správně vybrat a 
ušetřit ? 



ZÁKLADNÍ DRUHY PAPÍRŮ

zjednodušené rozdělení na základní typy bez obchodního názvu:

A) ofsetový papír (BDO); nenatíraný hlazený papír
B) křídový papír (KL, KM); natíraný papír 
C) magazínové papíry LWC, MWC; natíraný papír

Od každého typu se vyrábí a prodávají papíry 
s rozdílnými parametry a pod různými názvy



A) ofsetový papír - bezdřevý papír nenatíraný, hlazený
gramáže 70 – 300 gr. 

Vhodné pro:

• Dopisní papíry

• Formuláře 

• Návody

• Sešity 

• Omalovánky

• Stolní kalendáře

• Knihy - beletrie

• Vše na co chcete psát 
(tužka, propiska, pastelky…)

Nevhodné pro:

• Časopisy

• Katalogy 

• Brožury

• Výpravné barevné knihy

Barvy se do povrchu více „vpíjí“ 
a u nižších gramáží 
je obraz viditelný i na druhé straně papíru. 
Barvy zde nepůsobí tak kontrastně jako na 
natíraných papírech. 
Barva zde hůře zasychá. 
Papír nelze povrchově zušlechtit lakem



B) křídový papír - gramáže 70 – 350 gr. (značíme KL,KM)
správně: bezdřevý ofsetový papír natíraný.
Jednou ale i vícekrát natírané papíry v lesku i v matu

Vhodné pro:

• Katalogy

• Brožury

• Návody

• Časopisy (i obálky)

• Výpravné barevné knihy

• Výroční zprávy 

• Propagační materiály

• Stolní kalendáře

Nevhodné pro:

Výhody: vysoce bělené natírané papíry, možnost dalšího zušlechtění (lak, UV lak, laminace)
Nevýhody:   při nižších gramážích barva prosvítá na druhou a další stranu papíru (nízká opacita)

vyšší cena papíru.

• Dopisní papíry

• Formuláře 

• Návody

• Sešity 

• Omalovánky

• Vše na co chcete psát 
(tužka, propiska, pastelky…)



C) magazínový papír LWC, MWC 
lehce a středně natírané papíry v lesku i v matu, 60-115 gr.

Vhodné pro:

• Katalogy 

• Magazíny 

• Brožury

• Návody

• Časopisy (i obálky)

• Propagační materiály

Nevhodné pro:

Výhody: Bělostí podobný křídovým papírům, možnost dalšího zušlechtění (lakování).
Papír méně prosvítá, je levnější a cenově výhodnější 

• Dopisní papíry

• Formuláře 

• Sešity 

• Omalovánky

• Výpravné barevné knihy

• Výroční zprávy 

• Vše na co chcete psát 

• Malé náklady cca do 2 000 ks



…..magazínové papíry LWC, MWC.

• Dříve potiskované výhradně v tiskárnách s kotoučovým ofsetem;  

na rotačkách ve velkých tiskových nákladech 

• Dnes však takové papíry umíme potiskovat v nákladech již od 2000 ks

• Tím se otevírá jedinečná možnost, 

jak tento papír použít i pro vaše tiskoviny 

• Výhody

• Možnost potisku papíru od 60gr. 

• Nižší průsvitnost oproti křídovému papíru

• Nižší cena tiskoviny, díky druhu papíru 

a jeho nákupu v roli přímo z papírny

• Vzhled vysokonákladového tisku





…..využijte výhod LWC,MWC papíru díky Trianglu:

• Můžete zaměnit křídový papír za papír magazínový
aniž by utrpěla výsledná kvalita tisku 
a tím snížit cenu výrobku

• Můžete zvolit nižší gramáž papíru,
aniž by utrpěla průsvitnost (opacita) tisku  
a tím snížit cenu výrobku

• Střední náklady nemusíte tisknout na „rotačce“, ale v Trianglu!
a tím snížit cenu výrobku



…..magazínové papíry LWC, MWC.
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