Hârtie Colotech Lucios
Această hârtie super netedă, de un alb intens şi necretată este perfectă pentru redarea culorilor strălucitoare si de
contrast. Asigură o performanţă inegalabilă în imprimantele digitale. Este ideală pentru tipărirea policromă profesională
şi pentru realizarea de ilustraţii creative.




























Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90338
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 320 x450 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top(500 coli)
Tip: SRA3
Greutate: 120 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90341
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 320 x450 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (400 coli)
Tip: SRA3
Greutate: 140 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90344
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 320 x450 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (500 coli)
Tip: SRA3
Greutate: 170 g/mp





































Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90347
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 320 x450 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: SRA3
Greutate: 210 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90350
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 320 x450 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: SRA3
Greutate: 250 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90353
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 320 x450 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (200 coli)
Tip: SRA3
Greutate: 280 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90337
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 297 x420 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (500 coli)
Tip: A3
Greutate: 120 g/mp





































Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90340
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 297 x420 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (400 coli)
Tip: A3
Greutate: 140 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90343
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 297 x420 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (400 coli)
Tip: A3
Greutate: 170 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90346
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 297 x420 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: A3
Greutate: 210 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90349
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 297 x420 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: A3
Greutate: 250 g/mp





































Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90352
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 297 x420 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: A3
Greutate: 280 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90339
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 210 x297 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (400 coli)
Tip: A4
Greutate: 140 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90342
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 210 x297 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (400 coli)
Tip: A4
Greutate: 170 g/mp
Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90345
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare
color
Dimensiune: 210 x297 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de
informare, coperţi, prospecte, manuale, fotografii, invitaţii,
felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: A4
Greutate: 210 g/mp









Hârtie Colotech+ lucios, cod: 003R90351
Compatibilitate: Imprimante laser color şi copiatoare color
Dimensiune: 210 x297 mm
Culoare: albă
Aplicaţii: broşuri, cataloage, fluturaşi, buletine de informare, coperţi,
prospecte, manuale, fotografii, invitaţii, felicitări
Ambalaj: top (250 coli)
Tip: A4
Greutate: 280 g/mp

