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Vážený obchodný partner, 
 
dovoľte nám informovať Vás o ďalších zmenách a novinkách, ktoré so sebou prináša nová edícia 
vzorkovníka spoločnosti Pantone. 

1.) Bolo pridaných 5 nových základných odtieňov: 

 PANTONE Orange 016 C 
PANTONE Purple v2 C 
PANTONE Real Purple C 
PANTONE Violet v2 C 
PANTONE Yellow PY12 C 

2.) Všetky recepty boli revidované a prepracované podľa novej miešacej schémy, a preto sú 
rozdielne oproti predchádzajúcim vzorkovníkom. 

3.) Reflex Blue a Pantone Yellow sú vynechané z receptov. 

4.) Niektoré receptúry obsahujú kryciu bielu farbu. 

5.) Pantone Transparent White bola v niektorých receptoch nahradená za Pantone HD Extender. 

  
Tu je len malý príklad rozdielov vo vzhľade ako aj v recepte: 
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6.) Digitálna knižnica, ktorá je k dispozícii cez Pantone live nebola zmenená, okrem pridania 
nových farieb. 

 
S ohľadom na vyššie uvedené zasadné zmeny posúvame používanie novej edície vzorkovníka v našej 
miešarni na 01.06.2023, kedy predpokladáme, že trh bude novou edíciou už disponovať.  
 
 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nášho produktového špecialistu: 

Ing. Henrieta Chválová 

h.chvalova@europapier.sk / 0903 650 917 

 

S pozdravom  V Bratislave 14.3.2023 

Tím Europapier Slovensko   

mailto:h.chvalova@europapier.sk

