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Naším strojním vybavením 
prošlo minulý rok 12 000 tun 
papíru.  

Tento údaj považujeme za 
nejlepší referenci kvality 
našich produktů a služeb.

Naším strojním vybavením 
prošlo minulý rok

12.000 tun KAM DODÁVÁME 
NAŠE PRODUKTY

NAŠE PRODUKTY SE UPLATŇUJÍ 
V MNOHA ODVĚTVÍCH

Díky našim zkušenostem a chuti inovovat stále rosteme a jsme 
schopni vyhovět aktuálním požadavkům náročných klientů. 
A to nejen pokud jde o výběr a dodání přesného typu papíru, 
ale i jeho následné zpracování - řezání, formátování nebo tisk, 
na které využíváme ty nejnovější technologie.

Moderní technologie nám umožňují produkovat papír v žádaných tvarech 
a velikostech od balicího papíru až po moderní papírové nádobí.

ARCHOVÁNÍ
ŘEZÁNÍ
Vše začíná jumbo rolí, 
kterou je třeba zpracovat. 
Určete si formát, rozměry 
jsou na vás. Nařežeme 
i vaše vlastní role.

HLUBOTISK
Nabízíme tu nejvyšší kvalitu 
tisku díky hlubotiskovým 
technologiím. O luxusní 
potisk, nejen v podobě dárkových 
papírů, je stále větší zájem. 

PŘEVÍJENÍ
ŘEZÁNÍ
Před dalším zpracováním je 
nutné také převíjení. Velké 
jumbo role přetáčíme na menší 
kotouče a roličky, aby se s nimi 
později lépe pracovalo. 

FLEXOTISK
Jste pyšní na svůj výrobek? 
Zvolte mu odpovídající obal. 
Flexotisk je ekologický 
a nezávadný, tedy vhodný 
i pro potravinářský průmysl.

VOSKOVÁNÍ
LAMINACE
Náročnější požadavky na 
vlastnosti obalových materiálů 
splní voskovaný papír, chrání 
proti mastnotě, vlhkosti i korozi. 
Odolnost papíru posílí laminace.

RECYKLACE
Třídíme, drtíme a lisujeme. 
Zajistíme dopravu a dokážeme 
zpracovat až 130 m3 
odpadového papíru za hodinu.

POČÍTÁNÍ
ARCHŮ
Jste zavaleni papíry? My vám 
to pěkně spočítáme. Stohy 
jednotlivých listů vám 
přepočítáme a zaevidujeme.

BALENÍ
Ještě než vyexpedujeme 
hotový výrobek, zabalíme 
ho, abychom měli jistotu, 
že bude při přepravě chráněn 
proti vnějším vlivům.

ROLIČKOVÁNÍ
Dlouhometrážní náviny 
papíru zpracováváme do 
praktičtějších roliček pro 
běžné použití. 

BALICÍ 
PAPÍR

Pro účely gastronomického 
a potravinářského průmyslu 
vyrábíme papírové nádobí 
v podobě tácků, vaniček 
a talířů. Vhodné jak pro 
studenou, tak i pro teplou 
kuchyni. 

PAPÍROVÉ 
NÁDOBÍ

PAPÍROVÉ 
UBRUSY

Jsme jedinými výrobci ve 
východní Evropě. 
Nabízíme kvalitní, pevné, 
otěruvzdorné papírové 
ubrusy s možností výběru 
až ze 6 barev, ražby 
Damašek.

VÁNOČNÍ
A DÁRKOVÝ 
PAPÍR
Možná to ani nevíte, 
ale s našimi produkty 
přicházíte do styku 
o Vánocích nebo při 
narozeninových oslavách. 
Díky spolupráci se 
zahraničními partnery 
dodáváme totiž na český 
trh široký sortiment 
tradičních i trendy 
dárkových balících papírů. 

VŠECHNY VAŠE NÁPADY
PŘEVEDEME NA PAPÍR

CO VŠECHNO 
UMÍME

VÝSLEDKY NAŠÍ 
PRÁCE

35%

potravinářský
průmysl

25%

strojírenský
průmysl

25%

velkoobchod
s dárkovým papírem

15%

gastronomie

NEPOTIŠTĚNÝ
Od nejjemnější gramáže až po 
nejodolnější lepenky.

POTIŠTĚNÝ 
Ekologický a zdravotně nezávadný, 
včetně všech atestací pro balení 
potravin.

S HDPE FÓLIÍ 
Ekonomický výrobek splňující všechny 
nároky v potravinářství.

VOSKOVANÝ - LAMINOVANÝ 
Materiál pevný, odolný vodě a mastnotě 
vhodný pro potravinářství.



Novák-papír s.r.o.
Stradonice 139, PSČ 440 01

okres Louny

info@papir-novak.cz  /  +420 415 694 297

www.papir-novak.cz

Od funkčních obalů 
na polotovary až po 

talířky na party.

PAPÍROVÉ
NÁDOBÍ

PAPÍROVÉ
UBRUSY

Zapomeňte na praní.

VÁNOČNÍ
A DÁRKOVÝ

PAPÍR
Slavíme s vámi 

v tradičním i trendy 
stylu.

BALICÍ
PAPÍR

Od jemných 
a šetrných až po 
tvrdé a odolné.


