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Vstúpte do galérie 
kreatívnych 
papierov
Slovenský veľkoobchod s papierom  
SCP PAPIER vás pozýva na neopakovateľnú 
expozíciu kreatívnych papierov, ktorú si 
môžete vychutnať kdekoľvek a kedykoľvek. 
Adriána Kružliaková – manažérka 
marketingu SCP PAPIER predstavila 
Stratégiám ponuku kreatívnych papierov.

V ychádzajúc z požiadaviek zákaz-
níkov vytvorila spoločnosť  
SCP PAPIER vzorkovník, kto-

rý ponúka 27 kreatívnych papierov 
najobľúbenejších druhov povrcho-
vých úprav od talianskeho výrobcu 
Fedrigoni. Všetky papiere zo vzor-
kovníka Galéria kreatívnych papie-
rov sú okamžite k dispozícii v sklade 
v Bratislave. Kompaktný vzorkovník 
reprezentuje eleganciu, ľahkosť a bo-
hémsku rozmanitosť papierov v od-
tieňoch snehobielej, alabastrovej, 
béžovej, pieskovej, zlatej a platino-
vej. Portfólio farieb dopĺňa červená, 
vínová, námornícka modrá, zelená 
a čierna. Pre najnáročnejších zákaz-
níkov sú vytvorené 3 kolekcie pozos-
távajúce z papierov dvoch plošných 
hmotností a jednej obálky s rovna-
kou farbou a povrchovou textúrou 
s názvami Acquerello Avorio, Stuc-
co Tintoretto Gesso a Sirio Pearl.

Popri papieroch s okamžitou do-
stupnosťou, ktoré sú vo vzorkovní-
ku Galéria kreatívnych papierov, do-
dáva SCP PAPIER široký sortiment 
ďalších druhov dizajnovo zaujíma-
vých papierov. Zárukou ich kvali-
ty je meno najväčšieho talianskeho 
výrobcu kreatívnych papierov, kto-
rým je talianska spoločnosť Fedri-
goni. Viac ako 125-ročná história pa-
pierne predstavuje neustálu inováciu 
výrobných postupov, vďaka ktorej 
dokáže Fedrigoni uspokojovať me-
niace sa požiadavky trhu na estetiku 
a technické parametre papierov. Sor-
timent spoločnosti Fedrigoni tvorí 

viac ako 3 000 druhov papierov. Časť 
z nich mohli vidieť návštevníci kniž-
ného trhu Bibliotéka, na ktorom Fed-
rigoni predstavil nové vzorkovní-
ky a originálne dizajnové realizácie.

Medzi nedávno uvedenými krea-
tívnymi papiermi dominujú papie-
re radu Materica. Sú vhodné najmä 
na realizáciu projektov komuniku-
júcich prírodnosť a ekológiu. Pa-
piere Materica majú prírodný ne-
natieraný povrch a vyrábajú sa v 10 
jemných prírodných farbách. Obsa-
hujú 15 percent bavlnených vláken, 

ktoré im dávajú mäkkosť a 40 per-
cent dlhých vláken chemickotermo-
mechanickej celulózy (TCMP), vďaka 
ktorej majú vysokú tuhosť a závide-
niahodný volumen 1,8 g/cmł. Zame-
ranie na ekológiu zdôrazňuje 20-per-
centný podiel recyklovaných vláken 
a 25 percent FSC certifikovanej che-
mickej celulózy. Fedrigoni prezen-
tuje rad Materica prostredníctvom 

luxusného vzorkovníka. Ten zapôso-
bil na porotu German Design Awards 
do tej miery, že mu udelila hlavnú 
cenu v kategórii tlačových médií.

Ďalším oceneným projektom je špe-
ciálna edícia digitálneho fotoapa-
rátu Leica X2 – Fedrigoni s názvom 
The Paper Skin (doslovne: papiero-
vá koža). Telo fotoaparátov tejto edí-
cie obopína namiesto tradičnej kože 
kreatívny papier z radu Constellation 
Jade. Tento rad papierov má razený 
štruktúrovaný povrch a jednostranný 
náter, ktorý obsahuje pigmenty s per-

leťovým efektom. Papier od Fedrigo-
ni absolvoval náročnú sériu 16 testov, 
v ktorých preukázal, že spĺňa vysoké 
nároky nemeckého výrobcu fotoapa-
rátov na použité materiály. Constella-
tion Jade odolal pomalým aj rýchlym 
teplotným zmenám v rozsahu tep-
lôt od -40 do +70 °C, zvládol test odol-
nosti proti acetónu i 400 cyklov tes-
tu odolnosti proti oderu. Fotoaparáty 

Leica X2 z edície Fedrigoni dostali 
vlastný luxusný obal vyrobený z rov-
nakého papiera, aký je použitý na tele 
fotoaparátu – Constellation Jade E/
R55 Aida. Balenie pripomína vzorkov-
ník papiera a vybaľovanie fotoapará-
tu je prezentáciou 16 druhov luxus-
ných papierov Fedrigoni a exkurziou 
do 125-ročnej histórie papierne Fedri-
goni. Projekt The Paper Skin získal na 
61. ročníku Medzinárodneho festivalu 
kreativity v Cannes Bronzového leva.

Spoločnosť SCP PAPIER usporadú-
va pre svojich zákazníkov a ich ob-
chodných partnerov 3. ročník súťa-
že Veľká cena kreativity SCP PAPIER. 
Na súťaži sa môžu zúčastniť reklam-
né agentúry, grafické štúdia, zadá-
vatelia tlače alebo tlačiarne. Pod-
mienkou je prihlásenie aspoň jednej 
tlačovej práce na kreatívnom papie-
ri Fedrigoni zakúpenom v spoločnos-
ti SCP PAPIER počas roku 2015. Sú-
ťažiaci môžu posielať prihlášky spolu 
s prácami do 22. 1. 2016. SCP PAPIER 
odmení 3 práce, ktorých prihlasova-
telia získajú hotelový šek na 3-den-
ný pobyt pre 2 osoby. Prihlasovateľ 
práce na prvom mieste získa navy-
še 2 spiatočné letenky do Londýna.

Príďte sa oboznámiť s Galériou kre-
atívnych papierov SCP PAPIER, kto-
rá je oslavou pôvabu, fantázie a in-
špiráciou pre tvorivých umelcov.

Zákaznícke centrum
SCP linka: 0850 00 34 56
scppapier@scppapier.com
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