
Supere as
expectativas

Padrões de produção
inteligentes
Fabricação de papéis com tecnologia 
de ponta e testes diários.

Multifuncional
Ideal para: memorandos, arquivos, 
formulários, cópias, e-mails, rascunhos, 
notas e muito mais.

TODO EQUIPAMENTO COM                         DE GARANTIA100%

Alta rigidez
Produção mais eficiente e rápida:   
o papel passará com mais facilidade 
pela impressora ou fotocopiadora   
e terá menos chances de emperrar.

DURAÇÃO
EM ARQUIVOS

MANEJO FLORESTAL
RESPONSÁVEL

IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO

A cada 10.000 folhas, o Navigator 
Eco-Logical emperra menos de 
uma vez graças ao alto nível de 
rigidez e espessura do papel.

O Navigator Eco-Logical é uma solução de  
alta produtividade, econômica e ecologicamente 
correta para uso diário em escritórios.

Para obter informações de suporte | www.navigator-paper.com 



Para melhores resultados, defina as seguintes configurações   

na sua impressora: 1 Selecione o tipo de papel "Normal". | 2 Selecione 

a qualidade de impressão "Melhor". 3 Ajuste a saturação de cor e o 

tom para imagens aprimoradas. Consulte o manual da sua impressora 

para obter mais instruções.

Impressão frente e verso

Defina seu computador para a impressão 
padronizada de diversas páginas, frente e 
verso, a cada folha. A qualidade inigualável 
do Navigator sempre garantirá um resultado 
excelente.

PERFORMANCE CERTIFICADA

Brilho
superior

Além das propriedades 
físicas, o Navigator 
Eco-Logical é também 
um dos papéis mais 
brancos e brilhantes do 
mercado. Ele é o papel 
ideal para todas as 
necessidades diárias 
do escritório, até mesmo 
para o uso de cores.

Matéria-prima
de alta qualidade

Devido à fibra de melhor 
qualidade, Eucalyptus 
globulus, o Navigator 
Eco-Logical utiliza menos 
recursos e, ainda assim, 
é o papel ideal para uso 
diário, tem alta opacidade, 
não apresenta transparência 
e garante uma execução 
aprimorada.

Para obter informações de suporte | www.navigator-paper.com 

Ecolabel é uma certificação ambiental para produtos 
que garantem baixo impacto ecológico durante  
o ciclo de vida.

Toda a gama Navigator agora tem a certificação 
FSC®. Isso comprova o nosso compromisso com  
o manejo florestal responsável.


