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Portofoliul de hârtie şi suporturi 
speciale de imprimare Xerox
Lucrăm inteligent şi protejăm 
mediul înconjurător
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Introducere

birou, cât şi în mediile de producţie şi tipar digi tal, am investit resurse importante pentru a 
studia interacţiunea dintre echipamen tele de birou şi suportul de imprimare Xerox. Astfel am 
creat o gamă foarte extinsă de produse de calitate deosebită care se pliază perfect nevoilor 
dumneavoastră, indiferent de domeniul de activi tate.

Alături de portofoliul extins de echipamente şi soluţii pentru administrarea documentelor, Xerox oferă cea mai cuprinzătoare 
gamă de hârtie. Astfel, gama Colotech+ a fost concepută atât pentru documentele color imprimate în birou, cât şi pentru utilizarea 
în mediile de tipar comercial. Pentru utilizarea în birou, Xerox oferă produse de calitate precum Exclusive, Premier, Business sau 
Transit. Portofoliul este completat de hârtia în role inginereşti sau de format mare, hârtia reciclată, gama Symphony de hârtie 
colorată, etichete şi materiale transparente.

Pe lângă acestea, Xerox a dezvoltat o serie de suporturi destinate aplicațiilor de nişă, reprezentând o oportunitate reală pentru 

Aceeaşi calitate oriunde în lume
Xerox asigură aceleaşi standarde şi aceeaşi calitate a produselor sale oriunde în lume. Dacă doriţi să realizaţi o prezentare color 
foarte importantă sau sunteţi în căutarea unei hârtii pentru o lucrare de volum mare care trebuie tipărită pe un echipament de 
viteză, Xerox vă poate satisface aceste cerinţe, oferindu-vă exact produsele de care aveţi nevoie, pentru a obţine cele mai bune 
rezultate.

100% performanţă garantată
Modul în care Xerox realizează produsele impune standardul 
în domeniu. Cercetăm, dezvoltăm şi testăm produsele pentru 
a asigura compatibilitate totală nu numai cu echipamentele 
marca Xerox, dar şi cu cele ale altor vendori. Suntem atât de 
siguri de calitatea produselor noastre încât vă oferim 100% 
performanţă garantată.

Responsabilitate faţă de mediul înconjurător
Xerox a considerat întotdeauna o prioritate în ocrotirea şi conservarea mediului înconjurător şi a  resurselor sale naturale. De 
aceea am dezvoltat şi implementat cele mai noi şi moderne soluţii şi tehnologii de fabricare a hârtiei, după standarde stabilite de 
organizaţiile internaţionale de protecţie a mediului.

În acest sens Xerox a creat hârtia reciclată Xerox Recycled, 
care este 100% alcătuită din resturi de hârtie uzată, 
colectată de la utilizatori şi reprocesată. În producerea 
acesteia nu se folosesc nici un fel de aditivi de înălbire 
sau agenţi chimici. De asemenea, ambalajul în care se 
distribuie aceste hârtii este produs tot din hârtie reciclată. 

emisii reduse în procesul de producţie, precum şi „Blue 
Angel” pentru protecţia mediului („Nordic Swan” este o 

acordată de Germania pentru produse ecologice; ambele 
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Acreditarea hârtiei

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi reprezentanţii locali Xerox la tel 021.303.35.00 sau vizitaţi website-ul www.xerox.ro

Organisme de Acreditare

Acreditarea (Chain of Custody – CoC) 
vizează calea pe care o urmează materia 
primă recoltată de la pădurea acredi tată 
până la procesare, fabricare, distribuire şi 

Suntem onoraţi să vă informăm că am 
obţinut acreditarea (CoC) din partea 
următoarelor organisme:

Programme for Endorsement 

(PEFC) – Programul de Avizare 

Forestieră

Programul de Avizare a Schemelor 

neguvernamentală, fondată în 1999, 
care promovează dezvoltarea durabilă 

din partea unor terţe organisme 
independente. PEFC pune la dispoziţia 
cumpărătorilor de material lemnos 
şi produse de hârtie, un me canism 

dezvoltarea durabilă a pădurilor.

PPEFC este un organism similar 

este în continuă creştere în Europa de 
Vest. PEFC oferă clienţilor săi simbolul 
dezvoltării durabile cerut de din ce în 

a faptului că au cumpărat produse 
fabricate în mod responsabil.

Forest Stewardship Council 
(FSC) – Consiliul Pentru 
Management Forestier

Consiliul pentru Management 
Forestier este o reţea internaţională 
care promovează managementul 
responsabil al pădurilor din întreaga 
lume. El acreditează terţe organizaţii 
independente cu privire la standardele 
FSC pentru a asigura gospodărirea 
responsabilă a domeniului forestier. 
Marca sa conferă recunoaşterea 
internaţională a unor organisme care 

management forestier responsabil.

De-a lungul ultimilor 12 ani, pes te 84 
de milioane de hectare de pădure (care 
acoperă 2% din pădurile lumii) din mai 
mult de 82 de ţări au fost acreditate 
conform standardelor FSC, iar al te 
câteva mii de produse sunt fabricate din 

marca FSC. Consiliul funcţionează prin 
intermediul reţelei sale de Iniţiative 
Naţionale care cuprinde 40 de ţări, 
iar acreditarea conferită de această 
instituţie este din ce în ce mai căutată 
de clienţii care doresc o hârtie de mar că 
ce sprijină dezvoltarea durabilă.

reciclate şi controlate de FSC. Sigla FSC 

păduri gestionate în mod responsabil şi 

mondial al managementului forestier 
responsabil.

Sustainable Forestry Initiative 
(SFI) – Iniţiativa Forestieră 
Sustenabilă

Programul Iniţiativei Forestiere 
Sustenabile pleacă de la premisa că 
deciziile sănătoase de business şi 
comportamentul responsabil privind 
mediul pot co-exista. Participanţii la 
programul FSI practică dezvoltarea 
durabilă a pădurilor pe toa te terenurile 

evoluţia a milioane de alţi acri de pădure 
prin programe de pregătire adresa te 
pădurarilor, silvicultorilor şi proprie tarilor 
de păduri în practicile de management 

dezvoltarea durabilă a pădurilor este 
o dovadă a faptului că toţi proprietarii 
de păduri, nu doar participanţii la 
programul SFI deţin un rol primordial 
în asigurarea sănătăţii pe termen lung 
şi sustenabilităţii pădurilor noastre. 
Programul SFI este monitorizat de 
un consiliu de administ raţie multi-
acţionariat care reprezintă singurul 
organism de reglemen tare cu privire 
la Standardul SFI şi la toate celelalte 
aspecte ale programului, inclusiv 
cu privire la acredi tare şi etichetare, 
marketing şi promovare.
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Portofoliu de produse

Cuprins

Hârtie
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Hârtie pentru imprimare digitală color
Hârtie Xerox Colotech+
Hârtie cu grad ridicat de alb ideală pentru 

imprimare şi copiere digitală color. Extra 

netedă pentru calitate, claritate şi contrast. 

culorilor.

buletine de informare, coperţi, prospecte, 

Format SRA3

Cod Gramaj Ambalare

003R95838 090 g/mp top (500 coli)

003R95839 100 g/mp top (500 coli)

003R95840 120 g/mp top (250 coli)

003R95841 160 g/mp top (250 coli)

003R95842 200 g/mp top (250 coli)

003R95843 220 g/mp top (250 coli)

003R95844 250 g/mp top (125 coli)

003R97099 280 g/mp top (150 coli)

003R97554 300 g/mp top (125 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R94642 090 g/mp top (500 coli)

003R94647 100 g/mp top (500 coli)

003R94652 120 g/mp top (500 coli)

003R94657 160 g/mp top (250 coli)

003R94662 200 g/mp top (250 coli)

003R94669 220 g/mp top (250 coli)

003R94672 250 g/mp top (250 coli)

003R97098 280 g/mp top (150 coli)

003R97553 300 g/mp top (125 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R94641 090 g/mp top (500 coli)

003R94646 100 g/mp top (500 coli)

003R94651 120 g/mp top (500 coli)

003R94656 160 g/mp top (250 coli)

003R94661 200 g/mp top (250 coli)

003R94668 220 g/mp top (250 coli)

003R94671 250 g/mp top (250 coli)

003R97097 280 g/mp top (150 coli)

003R97552 300 g/mp top (125 coli)

Hârtie Xerox Colotech+ lucios
Singura hârtie Xerox cu acoperire lucioasă 

pe ambele feţe cu performanţe garantate 

în imprimarea digitală color sau alb-negru. 

oferă documentelor dvs. imprimate digital 

color o calitate similară tiparului offset.

Format SRA3

Cod Gramaj Ambalare

003R90338 120 g/mp top (500 coli)

003R90341 140 g/mp top (400 coli)

003R90344 170 g/mp top (500 coli)

003R90347 210 g/mp top (250 coli)

003R90350 250 g/mp top (250 coli)

003R90353 280 g/mp top (250 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R90337 120 g/mp top (500 coli)

003R90340 140 g/mp top (400 coli)

003R90343 170 g/mp top (400 coli)

003R90346 210 g/mp top (250 coli)

003R90349 250 g/mp top (250 coli)

003R90352 280 g/mp top (250 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R90339 140 g/mp top (400 coli)

003R90342 170 g/mp top (400 coli)

003R90345 210 g/mp top (250 coli)

003R90351 280 g/mp top (250 coli)

Hârtie Xerox Colotech+ superlucios
Colotech Superlucios este o hârtie având 

una din feţe superlucioasă (90% luciu), 

special concepută pentru utilizarea în toate 

imprimantele laser şi copiatoarele color. 

Colotech Superlucios este ideal pentru 

comparabilă cu hârtia foto.

Format SRA3

Cod Gramaj Ambalare

003R97684 210 g/mp top (125 coli)

003R97688 250 g/mp top (100 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R97681 160 g/mp top (250 coli)

003R97683 210 g/mp top (125 coli)

003R97687 250 g/mp top (100 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R97680 160 g/mp top (250 coli)

003R97682 210 g/mp top (125 coli)

003R97686 250 g/mp top (100 coli)

003R90336 120 g/mp top (500 coli)

003R90348 250 g/mp top (250 coli)

003R98163 350 g/mp top (125 coli)

003R98164 350 g/mp top (125 coli)

003R93618 300 g/mp top (150 coli)

003R93619 350 g/mp top (125 coli)
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Hârtie albă, ideală pentru birou
Hârtia Xerox Exclusive
Hârtia Xerox Exclusive este perfectă pentru 
documente importante. Ideală pentru coli 
cu antet, prezentări şi alte documente unde 
impresia vizuală este importantă. 
Compoziţia excelentă, rigiditatea şi gradul 
de alb ridicat oferă performanţe de neegalat 
în imprimante laser şi copiatoare, precum şi 
in imprimante inkjet.

Hârtia Xerox Premier

o calitate superioară a documentelor 
imprimate, atât pentru utilizatorii de 
echipamente alb-negru cât şi pentru toate 
tipurile de echipamente color din biroul 
dumneavoastră.
Aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte, 
aplicaţii zilnice interne şi externe trimise 
prin poştă sau fax, anunţuri, invitaţii.

Carton Xerox Premier
Cartonul Xerox Premier este de o calitate 
superioară, ideală pentru utilizatorii de 
echipamente alb-negru cât şi pentru toate 
tipurile de echipamente color din biroul 
dumneavoastră.

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R90208 80 g/mp top (500 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R91720 80 g/mp top (500 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R91799 160 g/mp top (250 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R91798 160 g/mp top (250 coli)

003R93011 200 g/mp top (250 coli)

Hârtie Xerox Business
Cea mai cunoscută marcă de hârtie de pe 

utilizării în combinaţie cu orice tip de 
echipament. Hârtie recomandată pentru 
imprimarea tuturor documentelor din biroul 

față-verso şi volume mari.
Aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte, 
aplicaţii zilnice interne şi externe, trimise 
prin poşta sau fax.

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R91821 80 g/mp top (500 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R91820 80 g/mp top (500 coli)

Hârtia Xerox Digital
Fabricată din eucalipt la standardele Xerox
de calitate, hârtia Digital are un grad de 
alb și netezime superioare, fiind adaptată 
noilor cerințe în materie de imprimare d
igitală. Asigură eficiența deosebită în 
aplicații față-verso şi volume mari şi 
99,99% funcţionare fără blocaje. 
Compatibilă imprimării laser, inkjet, offset.

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

103R00924 80 g/mp top (500 coli)

Hârtie Xerox Transit
Opţiunea economică a gamei, hârtia Transit 
este recomandată pentru imprimarea alb-
negru a documentelor standard din biroul 
dvs.
Aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte, 
aplicaţii zilnice interne şi externe, trimise 
prin poştă sau fax.

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R97617 80 g/mp top (500 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R94585 80 g/mp top (500 coli)
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Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R91165 80 g/mp top (500 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R91912 80 g/mp top (500 coli)

Format A4

Cod Gramaj Ambalare

003R98104 80 g/mp top (500 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R91166 80 g/mp top (500 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

003R91913 80 g/mp top (500 coli)

Hârtie Xerox Recycled
Hârtie produsă 100% din materiale 
reciclate, albită fară a se folosi agenţi 
optici şi recomandată pentru uz general în 

“Nordic Swan” pentru emisii reduse în 
procesul de producţie şi “Blue Angel” pentru 
protejarea mediului. 
Aplicaţii: rapoarte, manuale, documente, 
mesaje, invitaţii, chestionare, anunţuri.

Hârtie reciclată
Hârtie Xerox Recycled+
Hârtie produsă 100% din materiale 
reciclabile, albită fară a se folosi agenti 
optici şi recomandată pentru uz general în 

“Nordic Swan” pentru emisii reduse în 
procesul de producţie şi “Blue Angel” 
pentru protejarea mediului. Grad de alb și 
performanțe superioare hârtiei
Xerox Recycled.
Aplicaţii: rapoarte, manuale, documente, 
mesaje, invitaţii, chestionare, anunţuri.

Hârtie Xerox Recycled Pure

r

Recycled Pure este un nou produs din gama 
de hârtie reciclată Xerox, cu un grad ridicat 
de alb. Astfel, Xerox rămâne lider de piață, 
având cel mai complet portofoliu de hârtie 
reciclată.

Aplicații: rapoarte, manuale, documente, 
mesaje, invitații, chestionare, anunțuri. 

Hârtie Xerox Planet Optimum 
Hârtia Planet Optimum, fabricată în proporţie de 30% din materiale reciclate şi la fel de albă ca 
o hârtie obişnuită. Xerox Planet Optimum îmbină perfect performanţa hârtiei albe obişnuite - 
o reproducere foarte bună a culorilor şi o calitate deosebită a imaginilor, cu avantajele verzi – 
reducerea impactului asupra mediului cu fiecare operaţiune în care o folosim. 
Aplicații: rapoarte, manuale, documente, mesaje, invitații, chestionare, anunțuri.

Cod Gramaj Ambalare Format

003R98691 80g/mp top (500 coli) A4

24-85 / DIN 6738

Certificată “Nordic Swan” pentru emisii reduse 
în procesul de producţie şi “Blue Angel” 
pentru protejarea mediului. 

imprimante și copiatoare laser. Certificată imprimante și copiatoare laser. Certificată 

003R98105 80 g/mp top (500 coli)

Format A3

Cod Gramaj Ambalare

85/ DIN 6738
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Hârtie colorată 
Xerox Symphony
Hârtia Xerox Symphony

Rapoartele, manualele şi alte documente capătă o structură mai 
clară şi mai usor de citit. 
Gama acoperă o varietate de culori.

Aplicaţii: rapoarte, manuale, documente diferenţiate pe tipuri/
perioade/departamente, mailing-uri, invitaţii, chestionare, anunţuri, 
unde variatia culorilor aduce un avantaj.

Format A4

Cod Gramaj Ambalare Culoare

003R93967 80 g/mp top (500 coli) Blue

003R93974 80 g/mp top (500 coli) Buttercup

003R93959 80 g/mp top (500 coli) Dark Blue

003R93951 80 g/mp top (500 coli) Dark Green

003R93954 80 g/mp top (500 coli) Dark Red

003R93952 80 g/mp top (500 coli) Dark Yellow

003R93965 80 g/mp top (500 coli) Green

003R93963 80 g/mp top (500 coli) Grey

003R93964 80 g/mp top (500 coli) Ivory

003R93969 80 g/mp top (500 coli) Lilac

003R93968 80 g/mp top (500 coli) Mid Blue

003R93966 80 g/mp top (500 coli) Mid Green

496L94184 80 g/mp top (5x100 coli) Mix intens

496L94183 80 g/mp top (5x100 coli) Mix intermediar

496L94182 80 g/mp top (5x100 coli) Mix pastel

003R93953 80 g/mp top (500 coli) Orange

003R93970 80 g/mp top (500 coli) Pink

003R93962 80 g/mp top (500 coli) Salmon

003R93975 80 g/mp top (500 coli) Yellow

Format A4

Cod Gramaj Ambalare Culoare

003R93222 160 g/mp top (250 coli) Blue

003R92305 160 g/mp top (250 coli) Buttercup

003R94280 160 g/mp top (250 coli) Dark Blue

003R94279 160 g/mp top (250 coli) Dark Green

003R94278 160 g/mp top (250 coli) Dark Red

003R94275 160 g/mp top (250 coli) Dark Yellow

003R93226 160 g/mp top (250 coli) Green

003R93219 160 g/mp top (250 coli) Ivory

003R96050 160 g/mp top (250 coli) Lavender Mid

003R93230 160 g/mp top (250 coli) Salmon

003R93231 160 g/mp top (250 coli) Yellow

Format A3

Cod Gramaj Ambalare Culoare

003R91953 80 g/mp top (500 coli) Blue

003R91955 80 g/mp top (500 coli) Green

003R92261 80 g/mp top (500 coli) Pink

003R91957 80 g/mp top (500 coli) Yellow

Carton colorat 
Xerox Symphony
Cartonul Xerox Symphony
Carton colorat recomandat pentru aplicaţii care implică arhivarea 
sau prioritizarea documentelor. Gama acoperă o varietate de culori.
Aplicaţii: documente diferenţiate pe  tipuri/perioade/departamente, 
invitaţii, anunţuri, unde variatia culorilor aduce un avantaj.

003R96043 80 g/mp top (500 coli)  Cream Mid

003R96040 80 g/mp top (500 coli) Deep Gold

003R96052 80 g/mp top (500 coli) Fuchsia Mid

003R96048 80 g/mp top (500 coli) Lavander Mid

003R96045 160 g/mp top (250 coli) Cream

003R96041 160 g/mp top (250 coli) Deep Gold
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Etichete universale Xerox

Cod Produs Nr 
etichete/ 
pag

Gramaj Ambalaj

003R93177 Etichete universale, 
colţuri rotunde

65/A4 140 g/mp top (100 coli)

464L20000 Etichete universale, 
colţuri drepte

40/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97411 Etichete universale, 
colţuri drepte

36/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97408 Etichete universale, 
colţuri drepte

24/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R96298 Etichete universale, 
colţuri rotunde

21/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97407 Etichete universale, 
colţuri drepte

16/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R96289 Etichete universale, 
colţuri rotunde

14/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97404 Etichete universale, 
colţuri drepte

8/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97402 Etichete universale, 
colţuri drepte

4/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97401 Etichete universale, 
colţuri drepte

2/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97514 Etichete universale, 
pentru CD-uri

2/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97400 Etichete universale, 
colţuri drepte

1/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97998 Etichete universale, 
colturi drepte

1/SRA3 140 g/mp top (100 coli)

464L20002 Etichete universale, 
colţuri drepte

1/A3 140 g/mp top (300 coli)

003R93537 Etichete Colotech, 
colţuri drepte

1/SRA3 160 g/mp top (250 coli)

003R97540 Etichete Colotech 
Superlucios, colţuri 
drepte

1/SRA3 160 g/mp top (250 coli)

Cod Produs Compatibil Format Ambalaj

003R98197 Cu bandă 
detaşabilă, tip J

Imprimante inkjet 
alb/negru si color

A4 top (50 coli)

003R98198 Cu bandă 
detaşabilă, tip CR

Imprimante laser 
şi copiatoare alb/
negru si color

A4 top (100 coli)

003R98205 Simple, tip 
CC, calitate 
“Premium”

Imprimante laser 
şi copiatoare alb/
negru si color

A4 top (50 coli)

003R98203 Simple, tip C3 Imprimante laser 
şi copiatoare alb/
negru

A3 top (100 coli)

003R98199 Cu hârtie suport, 
tip A

Imprimante laser 
şi copiatoare alb/
negru

A4 top (100 coli)

003R98202 Simple, tip C Imprimante laser 
şi copiatoare alb/
negru

A4 top (100 coli)

Transparente Xerox

003R97410 Etichete universale, 
colţuri drepte

33/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97409 Etichete universale,
colţuri drepte

30/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R96297 Etichete universale, 
colţuri rotunde

18/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97452 Etichete universale, 
colţuri drepte

10/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97405 Etichete universale, 
colţuri drepte

12/A4 140 g/mp top (100 coli)

Destinate utilizărilor complexe ce pot 
apărea în activităţile dumneavoastră 
zilnice, etichetele noastre vă oferă într-o 
gamă variată de dimensiuni un suport 
de calitate şi o aplicare facilă. 
Aplicaţii: etichetarea plicurilor, a pachetelor 
de livrat, etichete pentru coduri de bare, 
mailing-uri, preţuri, vânzarea cu amănuntul, 
inventariere și codificare. 

003R96288 Etichete universale, 
colţuri drepte

6/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R96296 Etichete universale, 
colţuri rotunde 

16/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97526 Etichete universale, 
colţuri rotunde 

24/A4 140 g/mp top (100 coli)

003R97288 Etichete Colotech 
Superlucios

1/A4 160 g/mp top (100 coli)
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Hârtie Xerox în role Hârtie în role compatibile

Cod Format Gramaj Ambalare

496L94040 A0+ 75 g/mp rola (175m)

496L94041 A0 75 g/mp rola (175m)

496L94043 A1 75 g/mp rola (175m)

496L94044 A2 75 g/mp rola (175m)

496L94045 A3 75 g/mp rola (175m)

Cod Produs Compatibil Format Gramaj Ambalare

496L94116 InkJet 
Monocrome 
Bright White 
CIE 
Whiteness 169 

Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

A0+ 75 g/mp 1 rolă/cutie
50m/rolă

496L94121 InkJet 
Monochrome 
Bright White 
CIE 

Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

A0+ 90 g/mp 1 rolă/cutie
45m/rolă

496L94122 InkJet 
Monochrome 
Bright White 
CIE 

Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

A1+ 90 g/mp 1 rolă/cutie
45m/rolă

Hârtie în role. Ideală pentru aplicaţii precum planşe, planuri, lucrări 

Hârtie Xerox în 
format mare

Cod Format Gramaj Ambalare

003R95180 A0 80 g/mp top (125 coli)

003R95181 A1 80 g/mp top (250 coli)

003R95182 A2 80 g/mp top (500 coli)

Hârtie - coli. Ideală pentru aplicaţii precum planşe, planuri, lucrări 

Reprezintă rezultatul expertizei Xerox, în calitate de lider al tehnologiei 

Hârtie Xerox calc

Cod Produs Format Gramaj Ambalare

003R96053 Calc - rola A0+ 90 g/mp rola (170m)

003R96140 Calc - rola A0 90 g/mp rola (170m)

003R96047 Calc - rola A1 90 g/mp rola (170m)

003R96032 Calc - coli A3 90 g/mp top (250 coli)

003R96030 Calc - coli A4 90 g/mp top (500 coli)

Suportul ideal pentru aplicaţii precum planşe, planuri, lucrări de 

496L94197 Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

A0++ 75 g/mp 1 rolă/cutie
50m/rolă

Inkjet 
Monochrome 
CIE 
Whiteness 169 

496L94193

496L94117

A0

A1+

75 g/mp

75 g/mp

1 rolă/cutie
50m/rolă

1rolă/cutie
50m/rolă

InkJet 
Monochrome &
color, CIE 
Whiteness 169 

Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox
Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

InkJet 
Monochrome &
color, CIE 
Whiteness 169 

496L94032 Encad, Epson,
HP, Mimaki,
Mutoh, Oce,
Roland, Seiko si
Xerox

A2 75 g/mp 2 role/cutie
50 m/rolă

 496L94195 Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

A3 75 g/mp 2 role/cutie
50m/rolă

496L94196 A1 75 g/mp 1rolă/cutie
50m/rolă

Encad, Epson, 
HP, Mimaki, 
Mutoh, Oce, 
Roland, Seiko si 
Xerox

InkJet 
Monochrome &
color, CIE 

InkJet 
Monochrome &
color, CIE 

InkJet 
Monochrome &
color, CIE 
Whiteness 169 

Whiteness 169 

Whiteness 169 

Whiteness 169 

Whiteness 169 
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Suporturi speciale de imprimare
diverşi agenţi deterioranţi, Xerox vă pune la dispoziţie suporturile potrivite.

Mediile noastre speciale sunt materiale care oferă posibilitaţi multiple de comunicare atât cu clienţi şi potenţiali clienţi cât şi cu furnizorii sau 
angajaţii companiei dumneavoastră.

Cod Produs Culoare Ambalare

1 003R98796 Sacoşă din plastic, semitransparentă, pentru cadouri alba cutie(50buc)

2 003R98797 Sacoşă din plastic, semitransparentă, pentru cadouri alba cutie(50buc)

3 003R98798 Suport din plastic, semitransparent, pentru mouse alba cutie(50buc)

4 003R98799 Mapă din plastic, semitransparentă A4 (wallet) alba cutie(50buc)

cadou personalizat, cât şi pentru companii care personalizează materiale în volume mari. Imprimarea acestora se realizează 
uşor, în orice cantitate. Produsele sunt în general confecţionate din plastic (polipropilenă) şi dispun de buzunare transparente, 
în care este introdusă hârtia Colotech+, de 160 gmp sau 200 gmp, pre-tăiată pe dimensiunile acestora. Prin imprimarea 
acestei hârtii cu layout-ul dorit de client, produsele Xerox Create Range se transformă în cadouri personalizate în doar câteva 
minute.

Xerox Create Range

Dimensiuni

259x418 mm

318x450 mm

225x185 mm

210x207 mm

5 003R98876 Sacoșă de plastic, semitransparentă, pentru cadouri alba cutie(50buc)

6 003R95563 Sacoșă de plastic, semitransparentă, pentru cadouri alba cutie(100buc)

189x297 mm

100x350 mm

Carduri Xerox
Xerox DocuCard este produsul ideal pentru carduri de asigurare, de liberă trecere, de vizitare, 

Xerox DocuCard este un document imprimabil laser alcătuit dintr-o coală de hârtie suport, 
format A4, 120 gmp şi un card din folie de poliester cu colţuri rotunjite de dimensiuni 
standard (86x54 mm) şi grosime 178 microni, aplicat pe coală suport cu ajutorul unui adeziv 
nepermanent.

Xerox garantează o calitate foarte bună a imprimării, rezistenţă la temperaturi extreme, apă, 
rupere, permite scrierea cu pixul pe ambele părţi.

Cod Produs Culoare Format   Nr. buc/pg Gramaj Ambalare

003R97246 Carduri din plastic 
"DocuCard", mat

albă A4 1/86x54 mm 120 g/mp top (100 coli)
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Carduri din hârtie: PerfCard, PeelCard

Cod Produs Culoare Format      Nr. buc/pg Gramaj Ambalare

003R97690 Carduri din hârtie 
"PerfCard", mat

albă A4 1/86x54 mm 216 g/mp top (500 coli)

003R97952 Carduri din hârtie 
"PeelCard", mat

albă A4 1/86x54 mm 216 g/mp top (500 coli)

Xerox DocuMagnet
Xerox DocuMagnet este un produs unic, care conţine un card magnetic de 5,4cm x 8,6cm 
aplicat pe o coală de hârtie suport de 21,6 cm x 27,9 cm. Compatibil cu imprimantele laser 
color şi alb negru, cardul magnetic este ideal pentru aplicaţii în publicitate, notiţe, card cu 
date de contact şi chiar pentru cadouri deosebite.

Cod Produs Culoare Format    Nr. buc/pg Gramaj Ambalare

003R96072 Card magnetic 
"DocuMagnet", mat

alb A4 1/86x54 mm 163 g/mp top (500 coli)

003R96071 Card magnetic 
"DocuMagnet", lucios

alb A4 1/86x54 mm 184 g/mp top (500 coli)

Xerox Premium Digital Carbonless: ideal pentru formulare comandă, facturi, chitanţe, 
comenzi, avize.
Contine hârtie A4, 80 g/m2 disponibilă în 5 variante - alb, roz, galben, vernil şi bleu – acoperită 
de un strat de vopsea incoloră ce conţine microparticule (capsule) sensibile la presiune. 
Materialul permite transferul informaţiilor de pe o coală pe alta fără utilizarea indigoului în 
maxim 5 exemplare.

Cod Produs Culoare Format Gramaj Ambalare

003R99105 Set 2 exemplare alb/galben a/g A4 80 g/mp top (250 seturi)

003R99108 Set 3 exemplare alb/galben/roz a/g/r A4 80 g/mp top (167 seturi)

003R99069 Exemplar faţă, alb alb A4 80 g/mp top (500 coli)

003R99071 Exemplar mijloc, galben galben A4 80 g/mp top (500 coli)

003R99077 Exemplar spate, roz roz A4 80 g/mp top (500 coli)

Hârtie Autocopiativă

003R99146 Exemplar spate, crem crem A4 170 g/mp top (250 coli)

folosită adiţional pentru a adăuga valoare unei broşuri sau album foto, sau pentru a creea  
meniuri speciale.

Cod Produs Compatibilitate echipament Culoare Format Gramaj Ambalare

007R99402 Hârtie semi-
transparentă 

Imprimante laser color si copiatoare 
color

alba SRA3 135 g/mp top (250 coli)

007R96577 Hârtie semi-
transparentă

Imprimante laser color si copiatoare 
color

alba SRA3 105 g/mp top (250 coli)

Hârtie translucentă
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Un produs deosebit, tot ce aveţi nevoie pentru a crea materiale personalizate pentru 
evenimente, întâlniri speciale, promoţii, lansări de produse. Hârtia se poate folosi pe materiale 
textile şi este compatibilă cu orice echipament color laser.  Uşor de aplicat, hârtia de tranfer 
Xerox pastrează calitatea imaginii în momentul tranferului.

Cod Produs Compatibilitate echipament Culoare Format Gramaj Ambalare

003R93544 Hârtie de transfer pentru 
textile

Imprimante laser color şi copiatoare color alba A4 145 g/mp top (100 coli)

003R93545 Hârtie de transfer pentru 
textile

Imprimante laser color şi copiatoare color alba A3 145 g/mp top (100 coli)

Hârtie de transfer

Hârtie albă embosată pe ambele feţe, ideală  pentru producţia de documente color deosebite, 
precum invitaţii, coperţi, cărti de vizită şi pos tere. 
Hârtia este compatibilă cu iGen3 și iGen4.

Cod Produs Format Ambalaj Coli/ambalaj

007R99138 Hârtie embosata Line SRA3 Top 100

007R99136 Hârtie embosata Linen SRA3 100

007R99139 Hârtie embosata Hammer SRA3 100

007R99140 Hârtie embosata Textile SRA3 100

Hârtie embosată

Top

Top

Top

Gramaj

250g mp

250g mp

250g mp

250g mp
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mesaje interne, meniuri, mesaje de avertizare sau întâmpinare, documente rezistente la 
utilizare frecventă, hărţi, etichete rezistente la exterior.
Material: poliester imprimabil laser alb-negru şi color.
Caracteristici: rezistenţă la diverşi agenţi deterioranţi (rupere, apă, praf, uleiuri etc)

Premium NeverTear

dumneavoastră. Competitiv din punctul de vedere al costului, produsul este disponibil într-o 
varietate de grosimi şi mărimi, atât în format standard cât şi personalizat la cerere.

Xerox Synthetics

Cod Produs Format Gramaj Ambalare

003R98032 Hârtie din poliester, "NeverTear", 95 microni 521x367mm* 125 g/mp top (500 coli)

003R98036 Hârtie din poliester, "NeverTear", 120 microni 521x367mm* 155 g/mp top (500 coli)

003R98040 Hârtie din poliester, "NeverTear", 145 microni 521x367mm* 195 g/mp top (500 coli)

003R98044 Hârtie din poliester, "NeverTear", 195 microni 521x367mm* 258 g/mp top (250 coli)

003R98048 Hârtie din poliester, "NeverTear", 270 microni 521x367mm* 368 g/mp top (250 coli)

003R98052 Hârtie din poliester, "NeverTear", 350 microni 521x367mm* 510 g/mp top (250 coli)

003R93027 Hârtie din poliester, "NeverTear", 95 microni SRA3 125 g/mp top (100 coli)

003R93028 Hârtie din poliester, "NeverTear", 120 microni SRA3 155 g/mp top (100 coli)

003R93029 Hârtie din poliester, "NeverTear", 145 microni SRA3 195 g/mp top (100 coli)

003R93030 Hârtie din poliester, "NeverTear", 195 microni SRA3 258 g/mp top (100 coli)

003R91302 Hârtie din poliester, "NeverTear", 270 microni SRA3 368 g/mp top (100 coli)

003R98051 Hârtie din poliester, "NeverTear", 350 microni SRA3 510 g/mp top (250 coli)

003R98057 Hârtie din poliester, "NeverTear", 95 microni A3 125 g/mp top (100 coli)

003R98059 Hârtie din poliester, "NeverTear", 120 microni A3 155 g/mp top (100 coli)

003R98053 Hârtie din poliester, "NeverTear", 145 microni A3 195 g/mp top (100 coli)

003R98054 Hârtie din poliester, "NeverTear", 195 microni A3 258 g/mp top (100 coli)

003R98055 Hârtie din poliester, "NeverTear", 270 microni A3 368 g/mp top (100 coli)

003R98065 Hârtie din poliester, "NeverTear", 350 microni A3 510 g/mp top (100 coli)

003R98056 Hârtie din poliester, "NeverTear", 95 microni A4 125 g/mp top (100 coli)

003R98058 Hârtie din poliester, "NeverTear", 120 microni A4 155 g/mp top (100 coli)

003R98091 Hârtie din poliester, "NeverTear", 145 microni A4 195 g/mp top (100 coli)

003R98092 Hârtie din poliester, "NeverTear", 195 microni A4 258 g/mp top (100 coli)

003R98093 Hârtie din poliester, "NeverTear", 270 microni A4 368 g/mp top (100 coli)

003R98049 Hârtie din poliester, "NeverTear", 350 microni A4 510 g/mp top (500 coli)

Xerox DuraPaper este un teslin sintetic de culoare alb-gălbuie, imprimabil laser-color, având 
grosimea unui carton şi maleabilitatea unei hârtii, ce conferă o redare excepţională a culorilor, 

Odată laminat, conferă rezistenţă documentelor dumneavoastră, aderând perfect la folia de 
laminat. Materialul este ideal pentru legitimaţii sau documente securizate.

Xerox DuraPaper

Cod Produs Culoare Format Gramaj Ambalare

003R97513 Hârtie în trei straturi, poliester, "Dura Paper" – 250 microni albă SRA3 150 g/mp top (200 coli)

* dimensiune compatibilă iGen
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Xerox Laser Window GraphiX – un produs care vă va capta atenţia cu siguranţă.
Document pentru imprimare laser color, creat pentru redarea culorilor extraordinare. 
Ideal pentru imprimarea profesională şi de birou. Xerox Window GraphiX este prevăzut cu 
adeziv static rezistent la ’schimbări’ de locaţie şi care nu lasă urme. WindowGraphiX aderă 
electrostatic la suprafeţe netede.

reclame aplicate pe suprafeţe de sticlă.

Autocolant electrostatic Xerox

Cod Produs Culoare Format Gramaj Ambalare

007R91573 Autocolant electrostatic "Window graphiX" opac A3 240 g/mp top (50 coli)

 007R91570 opac A4 240 g/mp top (50 coli)

007R91563 Autocolant electrostatic "Window graphiX" transparent A4 240 g/mp top (50 coli)

Creat pentru imprimare de calitate, autocolantul Nola, Teslin, Alberta este un poliester 
disponibil în variantă transparentă sau opacă. Oferă o oportunitate extraordinară pentru 
promovarea şi dezvoltarea unei afaceri. Produsul este ideal pentru semnalizare promoţională, 

la diverşii agenţi de deteriorare din mediul extern.

Autocolant Xerox din poliester: Alberta, Teslin, Nola

Cod Produs Culoare Format Gramaj Ambalare

007R90523 Autocolant din poliester "Alberta" 1/A4 1 230 g/mp top (50 coli)

007R91566 Autocolant electrostatic "Window graphiX" transparent A3 240 g/mp top (50 coli)

transparent

007R90526 Autocolant din poliester "Alberta" 1/A3 1 230 g/mp top (50 coli)transparent

007R90529 Autocolant din poliester "Alberta" 1/SRA3 1 230 g/mp top (250 coli)transparent

007R90516 Autocolant din poliester "Nola" 1/A4 1 236 g/mp top (50 coli)alb

007R90519 Autocolant din poliester "Nola" 1/A3 1 236 g/mp top (50 coli)alb

007R90522 Autocolant din poliester "Nola" 1/SRA3 1 236 g/mp top (250 coli)alb

003R97344 Autocolant din polietilena "Teslin" 1/A4 1 240 g/mp top (50 coli)alb

003R98645 Autocolant din polietilena "Teslin" 1/A3 1 240 g/mp top (150 coli)alb

003R98688 Autocolant din polietilena "Teslin" 1/SRA3 1 240 g/mp top (100 coli)alb

Autocolant electrostatic "Window graphiX"
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Hârtia nr.1 în România*

*Conform studiului de piață la nivel de importatori .


