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Rapporten er endelig klar. Nu skal den bare skrives ud inden 

mødet. Så er det, det sker – papirskuffen er tom. Panikken lurer. 

Da kan en kasse med nyt papir lige ved siden af printeren blive en 

rigtig hverdagshelt. Vi kan hjælpe dig med at sørge for, at det 

rigtige kopipapir altid ligger klar på hylden. Kontakt os, så vi kan 

gennemgå dit behov for kontorpapir og planlægge leverancer sam

lagerbeholdning.

Godt at huske på:

Mange 
papirer små
Det papirløse kontor er fortsat 
langt væk. Men vi kan sørge for 
at genbruge alt papir, vi ikke 
længere vil gemme. 

Indsamlet papir kan 
genbruges op til syv gange til 
fordel for mange stolte træer. 

Så tænk på, hvor mange 
papirer små, der hurtigt bliver 
til en helt skov. 

Vælg det 
rigtige papir 
Papir har forskellige egenskaber, 
når det gælder farvegengivelse. 
Derfor skal du for eksempel 
vælge en slags papir til breve 
udelukkende med tekst og en 
anden til præsentationer med 
mange billeder.
 
Udskrifter af tekst i sort/hvid:
rapporter, breve, e-mails etc.

   Plano Dynamic

   MultiCopy Original

   Plano Universal
 
Farveudskrifter med meget 
tekst, lidt grafik/få billeder:
manualer, produktblade, 
præsentations materiale etc.

   MultiCopy Original

   Plano Dynamic

   ColorCopy
 
Farveudskrifter med meget 
grafik/mange billeder, lidt tekst:
billedrige præsentationer, 
farvebilleder etc.

   ColorCopy/ColorCopy Coated

Papir – et rent naturprodukt
Svanen og EU-blomsten er kendte miljøsymboler inden for mange 
områder. Men når det gælder papir, findes også FSC, PEFC og CoC. Disse 
miljømærkninger er internationale og viser, at papiret helt eller delvist er 
fremstillet af papirmasse fra miljøcertificerede skovbrug, og at oprindelsen 
kan spores.

Tænk dig om 
Der findes spørgsmål, som er 
gode at tænke over, når det 
gælder kontorpapir.

   Hvilken printer har du? 
Laser eller inkjet?

   Skal du skrive ud i farve eller 
sort/hvid?

   Hvordan ønsker du, at modta-
geren skal opleve budskabet?

Dit valg af papir har en stor 
indflydelse på resultatet. Det 
betaler sig at tænke sig om.
 
Hvis du har behov for 
vejledning vedrørende valget 
af kontorpapir, skal du blot 
kontakte vores kundeservice.
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