Spijkerbroekblauw met
subtielzachte katoenvezels...
Denimized. De meest bijzondere ongestreken
papiersoort binnen onze circulaire economie
bestaat uit 50% vezels van gerecyclede jeans.
De andere helft is houtvrij FSC-gecertificeerde
cellulose. De combinatie vormt een subtielzachte textuur in een herkenbare spijkerbroekblauwe kleur.
Denimized is een duurzame vernieuwde
specialty-innovatie van 100% Nederlandse
bodem. De papierfabrikant heeft de kleinste
katoenvezels uit jeans weten om te vormen tot
een unieke structuur en sublieme kleurintensiteit.
Het papier bevat naast de multi-zintuigelijke
kenmerken ook uitzonderlijke verwerkingskwaliteiten. Afwerkingen als rillen, stansen,
snijden, vouwen of bijvoorbeeld pregen en
foliedruk zijn heel goed mogelijk. Een creatief
design voor bedrukking vervolmaakt deze
bijzondere papiersoort.
Kenmerken:
• Milieuvriendelijk / unieke jeans-uitstraling
• 50% jeansvezels - 100% Nederlands
• Uitzonderlijke verwerkingskwaliteiten
• Geschikt voor uiteenlopende druktechnieken

Denimized. Exclusively branded by Velpa.

Specificaties

Toepassingsgebied

• 350 g/m2
• 720 x 1020 mm
• langlopend
• ingeriemd per 50 vel
• artikelnr.: JEA72101

Visitekaartjes, labels, prijskaartjes, (wens)
kaarten, verpakkingen, doosjes, menukaarten,
flyers, brochures, jaarverslagen, omslagen,
sleeves, mappen...
Velpa adviseert u graag, denkt met u mee
van het creatieve proces tot uitvoering.

Specialty papers
Binnen het brede assortiment onderscheiden we ons ook met aan
aantal innovatieve, aansprekende specialty papers. We zoeken hierbij
naar unieke papier- en kartonkwaliteiten die we exclusief kunnen
leveren. Naast verfijnde papiermerken als Chambord, Signature,
Versailles voor onder andere hoogwaardig huisstijl-drukwerk zetten
we ook groots in op duurzame en eco-vriendelijke kwaliteiten.
Uniek & duurzaam
Met Velpa’s duurzame merken Valorise, Vibers, Denimized en
Cocoality is inmiddels een aansprekende basis gelegd om u kennis
te laten maken met deze bijzondere - multi-zintuigelijke - producten.
Kwaliteit staat hierbij centraal en dat vertaald zich in een brede
toepasbaarheid met uitstekende eigenschappen voor vrijwel ieder
drukprocedé en bijzondere afwerkingstechnieken. Naast onze
eigen specialties kan Velpa nagenoeg aan iedere wens
of vraag voldoen.
Kennis & advies
Onze adviseurs kennen de markt goed, hebben
een brede productkennis en kunnen u helpen bij het
maken van de juiste keuzes. Ook kan er meegedacht
en geadviseerd worden over creatieve (maatwerk)
oplossingen, drukwerk, verzending, handling of
opslagmogelijkheden.
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