
Ztrácíte se v nabídce bílého kancelářského papíru? Zjistěte, na které parametry  
se musíte zaměřit, a usnadněte si výběr papíru pro Vaši firmu.

BÍLÝ KANCELÁŘSKÝ 
PAPÍR

jde ruku v ruce s kvalitou papíru, jakož i s jeho použitím

se udává v hodnotách CIE a ISO, čím vyšší je hodnota CIE, tím je papír bělejší

Gramáž

Bělost papíru

Formát

297 x 420 mm

A3
210 x 297 mm

A4
148 x 210 mm

A5
105 x 148 mm

A6

 lehký papír
 vhodný pro interní 
dokumenty, 
kopírování nebo 
vícestránkové 
projekty

 vysoká bělost 
 prémiová kvalita  
tisku (i barevného) 

 využívá se na 
reprezentativní 
tiskoviny, letáky, 
katalogy, magazíny  
a barevný tisk

 větší a odolnější 
gramáž 

 ideální pro životopisy, 
právní dokumenty 
nebo jiné vysoce 
kvalitní tištěné  
projekty

 vyznačuje se  
dobrou kvalitou  
u černobílého tisku 

 vhodný pro 
domácnosti,  
ale i kanceláře

 ideální na  
poznámky, e-maily

 ideální pro  
hlavičkové papíry, 
zprávy a jiné 
dokumenty

 vyšší pevnost

 vhodný pro 
kancelářské  
tiskoviny –  
objednávky, faktury, 
dodací listy apod.

 dobrý tisk i při 
jednoduché  
barevné grafice

 odolný papír 
 používaný na vizitky, 
brožury, obaly 
projektů  
a oznámení

 naturální béžové 
recyklované papíry

 mají pozitivní  
dopad na životní 
prostředí

 vhodné do  
kanceláří  
a domácností

75 - 80 g/m2

169 - 170 CIE

135 - 160 g/m2

150 - 146 CIE

100 - 120 g/m2

164 - 161 CIE

300 - 350 g/m2

CIE 142 / CIE 150



Kancelářský papír můžeme rozdělit do několika tříd podle kvality. Kvalita papíru je podstatná zejména tam,  
kde se tiskne ve větším množství.

 prémiový kancelářský papír 
vysoké kvality

 extra hladký povrch  
pro bezvadný tisk

 vysoký stupeň bělosti
 vhodný do všech typů  
tiskáren

 kvalitní kancelářský papír  
pro každodenní použití

 dobrá bělost a neprůhlednost
 výborné výsledky při laserovém 
a oboustranném tisku  
a kopírování

 ideální pro  
monochromatický tisk

 ekonomický, kvalitní 
kancelářský papír

 dobrá bělost a opacita
 vhodný pro běžné účely  
v kancelářích  
a domácnostech

 ideální do černobílých 
tiskáren, kopírek a faxů

Typy papíru

TYP A TYP B TYP C

Recyklovaný papír
 vyrábí se z odpadního 
papíru

 odpadní papír obsahuje 
směs barviv, lepidel  
a pigmentů –  před  
dalším použitím je nutné  
jej řádně vyčistit

CO2 neutrální papír
 podíl vyprodukovaného 
CO2 při výrobě je vyrovnán 
náhradními aktivitami,  
které CO2 snižují

Ekologický papír
 lehčí a silnější než  
recyklovaný papír

 vyrobeno z vláken Eucalyptus 
globulus, čímž se při výrobě  
ušetří až 40 % dřevní hmoty

 vyrobeno z obnovitelných lesů, 
které celoročně kompenzují  
emise CO2

RECYKLOVANÝ PAPÍR, EKOLOGICKÝ PAPÍR VS. CO2 NEUTRÁLNÍ PAPÍR

CO
NEUTRAL

2

dochází ke snížení  
znečištění ovzduší  
až o 74 %

dochází k menšímu  
znečištění vody o 35 % 

se zachrání 17 stromů  
v porovnání s výrobou  
z původního dřeva

PŘI VÝROBĚ 1 TUNY RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

74 % 35 % 17

8 %
se ušetří při výrobě 
ekologického papíru  
75 g/m2 surovin ve srovnání  
s papírem 80 g/m2

Zeptejte se svého obchodního zástupce Lyreco  
nebo zákaznického servisu: objednavka.cz@lyreco.com

12 000 produktů 
skladem

Doručení  
na druhý den

Individuální přístup 
a expertiza

lyreco.cz

blog


