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M
unken Kraft wykonany jest ze 
specjalnie opracowanej mie-
szanki celuloz długo- i krótko-
włóknistych w celu uzyskania 

optymalnych parametrów wytrzyma-
łościowych i drukowych. Zapewnia 
doskonałą przerabialność oraz uzy-
skanie najwyższej jakości druku dzięki 
maszynowemu gładzeniu i zaklejeniu 
powierzchniowemu, które dodatkowo 
zmniejsza skłonność do pylenia. Pozwa-
la to na uzyskanie najwyższej jakości 
produktu końcowego.  

Powierzchnia papieru Munken Kraft 
umożliwia uzyskanie wysokiej jakości 
nadruków i ograniczenie pylenia. Mun-
ken Kraft przeznaczony jest do druku 
fleksograficznego i offsetowego, a tak-
że do powlekania i laminowania foliami 
polimerowymi. Idealnie nadaje się do 

Mamy obecnie do czynienia z trendem oraz regulacjami prawnymi, których celem jest ograniczenie 
produkcji opakowań plastikowych. Jedną z alternatyw i świetnym substytutem jest papier. Wy-
twarzany z odnawialnych surowców, przyjazny dla środowiska i wytrzymały, może być poddawany 
recyklingowi. To idealny materiał do różnego rodzaju zastosowań opakowaniowych.

Arctic Paper prezentuje  
nowy asortyment papierów 
Munken Kraft

Pilotażowa seria papierów Munken Kraft, którą 
wprowadziliśmy na rynek w ubiegłym roku, została 
przetestowana i bardzo dobrze przyjęta przez naszych 
odbiorców. Planujemy dalsze poszerzanie asortymentu 
papierów opakowaniowych i dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klientów.  

Vencel TOTH, Sales Director Packaging w Arctic Paper S.A.

różnorodnych zastosowań, takich jak 
papier pakowy, opakowania, worki, 
koperty, torebki oraz torby na zakupy. 
Posiada wszelkie certyfikaty wymaga-
ne dla przemysłu spożywczego.

Munken Kraft jest dostępny zarówno 
w arkuszach, jak i zwojach, w grama-
turach od 40–150 g/m2:
• Munken Kraft K1: 40–60 g/m2,  

wysoki odcień bieli: 141 CIE;
• Munken Kraft M1: 70–150 g/m2, 

wysoki odcień bieli: 141 CIE;
• Munken Kraft M2: 70–150 g/m2, 

naturalny odcień bieli: 115 CIE.
Wszystkie papiery są dostępne z cer-

tyfikatem FSC® lub PEFC™, a papiery 
M1 oraz M2 również z EU Ecolabel.

Szczegółowe informacje techniczne 
dostępne są na stronie internetowej: 
www.arcticpaper.com/packaging. ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Arctic Paper S.A. jest jednym z wio-
dących producentów wysokiej jakości 
papierów graficznych, publikacyjnych 
i opakowaniowych w Europie. W skład 
grupy wchodzą trzy papiernie oferują-
ce produkty pod czterema markami: 
Amber, Arctic, G i Munken. Większość 
z nich sprzedawana jest za pośrednic-
twem 14 biur sprzedaży spółki w Eu-
ropie. Arctic Paper S.A. jest notowana 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie i NASDAQ w Sztokhol-
mie. Grupa jest głównym właścicielem 
notowanego na giełdzie szwedzkiego 
producenta celulozy Rottneros AB. 

Więcej informacji na stronie: 
www.arcticpaper.com
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