
PAPÍR OBÁLKY
balení balení 

kód zboží ozdobný papír g/m2 ks obálky g/m2 ks

GP08LK45** 
Millenium  A4                           
barvy: bílá, ivory 
(krémová), bledě modrá

100 50 GP10OB01**
Millenium  C6                             
barvy: bílá, ivory 
(krémová), bledě modrá                                                           

120 10

GP08LK22**
Millenium  A4                          
barvy: bílá, ivory 
(krémová), bledě modrá

220 20 GP10OB02**

Millenium  DL                            
barvy: bílá, ivory 
(krémová), bledě modrá 
(v nabídce dovozce)                                                        

120 10

Výrobce upozorňuje, že může dojít k nepatrné odchylce v odstínu papíru a obálky.

GP10OB52**
Millenium  158x158                                  
barvy: bílá, ivory 
(krémová)                                              

120 10

**  při objednávce udávejte barvu místo hvězdiček (BI - bílá, IV - ivory, BM - bledě 
modrá, ST - stříbrná, RU - růžová, TB - tmavě béžová, SB - světle béžová)



ozdobný papír obálky

v nabídce 
dovozce

Millenium  A4                          
barvy: diamantově bílá

250 20

GP10OB62DB                  
C6 a DL v 
nabídce 
dovozce

Millenium  C5                                  
barvy: diamantově bílá                                                       
v nabídce dovozce jsou 
dále rozměry C6 a DL

120 10

GP08LK67**
Pearl   A4                                   
barva: stříbrná, zlatá

250 20 GP10OB83** Pearl  C5                                      
barva: stříbrná, zlatá

150 10

v nabídce 
dovozce

Pearl  C6 a DL                                      
barva: stříbrná, zlatá

150 10

**  při objednávce udávejte barvu místo hvězdiček (BI - bílá, IV - ivory, BM - bledě 
modrá, ST - stříbrná, RU - růžová, TB - tmavě béžová, SB - světle béžová)



ozdobný papír obálky

GP08LK05**
Hladký  A4                                      
barvy: bílá, ivory 
(krémová)

250 20                    

Hladký   C6                           
barva: bílá            
Hladký   C6                   
barva: ivory 

10

GP08LK66**
Hladký  A4                                 
barvy: bledě modrá, 
růžová

210 20 GP10OB70**

Hladký   C6                                    
barva: bledě modrá, 
růžová                                  
pozn.: barvy jsou stejné 
jako u papíru Hladký A4

130 10

GP10OB71**

Hladký   DL                                    
barva: bledě modrá, 
růžová                                  
pozn.: barvy jsou stejné 
jako u papíru Hladký A4

130 10

**  při objednávce udávejte barvu místo hvězdiček (BI - bílá, IV - ivory, BM - bledě 
modrá, ST - stříbrná, RU - růžová, TB - tmavě béžová, SB - světle béžová)

GP10OB80BI

GP10OB81IV

150

120



ozdobný papír obálky

GP11KP01TB
Kraft  A4                                 
barvy: tmavě béžová

230 20 GP10OB63TB
Kraft  C6                                     
barva: tmavě béžová

120 10

GP10OB59TB
Kraft  DL                                    
barva: tmavě béžová

120 10

GP10OB64TB
Kraft  160x160                                    
barva: tmavě béžová

120 10

GP10OB73TB
Kraft  C5                                    
barva: tmavě béžová

120 10

Kraft  A4                                 
barvy: béžová, červená, 
hnědá, zelená, tmavě 
modrá, černá

GP11KP01**

**  při objednávce udávejte barvu místo hvězdiček (BI - bílá, IV - ivory, BM - bledě 
modrá, ST - stříbrná, RU - růžová, TB - tmavě béžová, SB - světle béžová)

20275



ozdobný papír obálky

GP08LK59**

Nature  A4                                 
barvy: tmavě béžová, 
světle béžová

220 20 GP10OB55**

Nature  C6                                
barvy: tmavě béžová, 
světle béžová

120 10

GP10OB58**

Nature  DL                                
barvy: tmavě béžová, 
světle béžová

120 10

GP10OB65**

Nature 160x160                                
barvy: tmavě béžová, 
světle béžová

120 10

GP10OB56TB
Nature  DL SP kapsa                                
barvy: tmavě béžová

220 5

**  při objednávce udávejte barvu místo hvězdiček (BI - bílá, IV - ivory, BM - bledě 
modrá, ST - stříbrná, RU - růžová, TB - tmavě béžová, SB - světle béžová)


