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A MONDI BUSINESS PAPER minden egyes ív 

papírjában 100 %-os minőséget testesít meg. Az irodai 

papírok piacvezetőjeként a MONDI BUSINESS PAPER 

folyamatos fejlesztések révén garantálja ezt a minőséget. 

A MONDI BUSINESS PAPER 2006-ban is újból bemu-

tatta termékválasztékát a Paperworld-ön.

Könnyen egyszerűen jobban
A CleverOpen egy újonnan kifejlesztett eszköz, 

amely könnyebbé teszi a rizsma kicsomagolását, vala-

mint a nyomtatók és másolók újratöltését is.

A CleverOpen elérhető az alábbi termékek esetén:

• Color Copy A4, 100 g/m2

• IQ selection smooth és IQ TRIOTEC® premium 

A4 formátumban, 80 g/m2

• MAESTRO® supreme and MAESTRO® TRIOTEC® 

extra A4 formátumban, 80 g/m2

Választékbővítés a keresletnövekedés révén 
A CleverGrip és a CleverBox, melyeket a MONDI 

BUSINESS PAPER a 2005-ös Paperworld-ön mutatott 

be, most már szélesebb választékban is elérhető, az alábbi 

termékek esetében is:

• Color Copy A4, 100 g/m2 -os elérhető CleverBox-

ban.

• MAESTRO® supreme, MAESTRO® TRIOTEC® 

extra (mindkettő A4, 80 g/m2) és Color Copy (A4, 90 

g/m2) elérhető CleverGrip-pel, amely megkönnyíti e 

termékek használatát.

100 ív/csomag
Másik újdonság a 100 ív/csomag 100 grammos A4-es 

Color Copy. Ez a kiszerelési forma elsősorban kisebb és 

otthoni felhasználás esetén tökéletes.

350 g/m2
A 350 g/m2 grammsúly 2006-ban a Color Copy ter-

mékválasztékát tovább bővíti.

Környezetvédelmi tudatosság
A MONDI BUSINESS PAPER nagy fontosságot 

tulajdonít a környezetre káros hatások minimalizálására 

és a természetes alapanyagok felhasználására, amely 

törekvés sikerességét számos megszerzett díj is alátá-

maszt. A Color Copy az első színes lézernyomtatásra 

tökéletesen alkalmas papír a piacon, amely megkapta az 

FSC védjegyet. Ez a tanúsítvány tájékoztatja a vevőket 

arról, hogy a papírhoz felhasznált cellulóz fenntartható 

erdőgazdaságból származik. Nemrég a BIO TOP 3® sze-

rezte meg az osztrák környezetbarát tanúsítványt.

Környezetbarát termékeink az IQ TRIOTEC® unique, 

BIO TOP 3®, NAUTILUS és a NAUTILUS SuperWhite 

biológiailag lebomló csomagolásban elérhetők.

Legjobb minőség Európának
Számos magas minőségi tulajdonságainak köszön-

hetően a BIO TOP 3® az osztrák EU elnökségének hiva-

talos irodai papírja.

A Color Copy választék bővítése
Egy mindkét oldalon mázolt Color Copy coated 

újonnan kifejlesztett papír nagy szakmai érdeklődésnek 

örvend a grafikusok, tervezők, reklámügynökségek és 

kiadók részéről.

A Color Copy coated elérhető glossy és silk változat-

ban, amely még élesebb nyomatot biztosít mind fényes, 

mind matt kiszerelés esetén.

Egy még színesebb világért
Az IQ color-ral és a MAESTRO® color-ral a MONDI 

BUSINESS PAPER új szín trendeket hívott életre, inten-

zív, neon és pasztell árnyalatokban. 34 különböző szín-

ből választhat, amelyek szabvány szerinti egészség- és 

környezetbarát festékekkel készültek. 

További információk a www.mondibp.com címen.
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