Pappersguide
Markbladet Tryckeri AB:s miniguide i papper
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Steg 1

Grunderna i tidningspapper
GRAMVIKTER
42 g
Supertunt tidningspapper som många gånger förknippas med reklamblad vars avsikt
är att ”se billiga ut”. Förekommer även i dagspress och ett smart
alternativ för att hålla nere kostnaderna vid höga sidomfång samt stora
upplagor. Perfekt när innehållet är det viktigaste.
45 g
Vanligaste typen av tidningspapper i dagstidningar med höga sidomfång.
52 g
Vanligt i gratistidningar och DR
Exempelkund: ICA Sverige AB
60 g
”Högsta gramvikt för förbättrat tidningspapper. För produkter med lägre sidomfång
och för kunden som vill öka kvaliteten utan att det berör plånboken.
70 g
För finsmakaren som inte nöjer sig med vanligt tidningspapper. För kunden med
många bra bilder och som vill förmedla kvalitet.
Bra till tidningar som skall ligga kvar och överleva i månader snarare än i dagar pappret gulnar inte och produkten lever kvar.
Exempelkund: Unica Mariestad
80 g
Ett papper som andas medvetenhet och kvalitet. För den som vill ha en produkt som
kunden ska behålla under en längre tid och som vill förmedla en exklusiv känsla i sin
tidingsproduktion.
Exempelkund: Landstingen Dalarna ”Inblick”
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OLIKA MÄRKEN
Munken Elk Obestruket vitt papper (65-80 g)
Munken Elk + Obestruket tidningspapper med slätare yta (70 g)
Stora Enso Exo 76: ”Förbättrat tidningspapper = vitare tidningspapper”
(finns i ytvikter 52, 55, 60 g)
Stora Enso Newpress: Standard tidningspapper (från 42 g till 52 g)
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INNAN DU BESTÄMMER DIG
Tänk på vad för avsikt du har med din trycksak:
- Ska den hålla länge eller räcker det med några dagar?
Desto högre gramvikt desto längre lever produkten.
- Större upplaga + sidomfång = högre pappersåtgång. Det gör att det är fördelaktigt
att minska gramvikten för den som vill spara en slant.
Tips: 42-60 g
- Mindre upplagor + sidomfång = liten pappersåtgång. Det gör att valet av papper
spelar mindre roll för prislappen.
Tips: 55-80 g
- Känner du dig fortfarande osäker så är vi ett samtal/mail bort.
Förklara ungefärlig upplaga, sidomfång och vad avsikten med produkten är så lotsar
vi er till rätt papperskvalitet.
Lycka till!
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