
VÁŽKY DO KAPSY
malá encyklopedie 

tradičních papírků pro baliče



Jsme na Vážkách 

Vážka přichází s novými produkty. 
Tato encyklopedie vám pomůže 
vybrat ty správné papírky  
přesně pro vás.

JIŽ  

OD ROKU 

1910



VŠUDE DOBŘE, 
DOMA VÁŽKA

Vážky z Olšan

Klasický český výrobek 
z Olšanských papíren tady 
s námi již přes 100 let prožívá 
všechny šťastné i těžké 
chvíle. Za tu dobu se papírky 
dokázaly perfektně přizpůsobit 
požadavkům českých zákazníků 
a nyní bohatě rozšířily i své 
portfolio. V Olšanech se sice 
díky oblíbeným Vážkám vyrábí 
papírky pro celý svět, ale jak 
říkáme u nás…



Asi znáte tradiční Vážky jako 
krátké 21 gramové papírky. 
Doba se posouvá kupředu a s ní 
i možnost výběru. Vážka rozšířila 
své portfolio, nyní si můžete 
vyzkoušet, jestli vám nebude 
vyhovovat jiná gramáž nebo 
velikost papírku. 

Tradiční
69 × 37 mm

Slimkové
69 × 28 mm

Rychlé: 21 g/m2

Střední: 18 g/m2

Pomalé: 10 –14 g/m2

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

čím tenčí papírek, 
tím pomaleji hoří?

Jak se Vážky liší?

TAK JEN DO TOHO!

NA

VELIKOSTI

ZÁLEŽÍ



Rychle hořící bělené papírky 
mají ustřižené rožky pro 
snadnější balení. 

Přírodně hnědé papírky 
neprochází finálním bělením 
a hoří pomalu. 

Růžové papírky opravdu 
existují. Hoří pomalu  
a stylově.

Nejjemnější a nejpomaleji hořící 
bílé papírky v nabídce Vážky. 

21 g/m2

18 g/m2

14 g/m2

21 g/m2

14 g/m2

14 g/m2

10 g/m2

Tradiční český papírek,  
který vyrábíme přes sto let,  
hoří rychle a dobře lepí. 

Středně rychle hořící Vážky 
poznáte podle červené 
knížečky.

Vážky se dělají i z konopného 
papíru, který je nebělený 
s přírodní texturou. 

BEZ ROŽKŮ

NEBĚLENÉ

RŮŽOVÉ

JEMNÉ

TRADIČNÍ, NOVÉ, SLIMKOVÉ

DELIKÁTNÍ

KONOPNÉ

DRUH PAPÍRU



Tradice a kvalita

Vážky Tradiční jsou těmi 
nejprodávanějšími papírky  
na českém trhu. Rychle hoří  
a gramáž papíru je 21 g/m2. 

Cigaretové

papírky

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

jsme vyrobili repliky 
papírků ze 40. let 

20. století pro český film 
Po strništi bos?

TIP

NA FILM



Cigaretové

papírky

Cigaretové

papírky

NEBĚLENÉ A KONOPNÉ

JEMNÉ A RŮŽOVÉ

Přírodní nebělené 
papírky z klasické nebo 
konopné buničiny. Pevné 
a pomalu hořící. 

Tenké pomalu hořící 
papírky. V klasické 
bělené nebo speciální 
růžové variantě. 

Tyto papírky jsou zlatou 
střední cestou.

Stačí si vybrat

Jdete na to radši rychle nebo pomalu? 
Máte radši klasické papírky nebo 
přírodnější alternativy? Pomohly by 
vám při balení papírky bez rožků? 
Tolik možností! 

BEZ ROŽKŮ

Papírky s ustřiženými 
rožky, aby se lépe balily. 

Cigaretové
papírky
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Cigaretové

papírky

DELIKÁTNÍ

NOVÉ

Rychle hořící 
papírky v nové 
praktické knížečce. 



REGULAR
8 × 17 mm

EXTRA SLIM
5,4 × 15 mm

SLIM
6 × 15 mm

REGULAR LONG
8 × 22 mm

SLIM LONG
6 × 22 mm

S filtry jako na mráčku

Různé druhy filtrů vám vaši chvilku 
plnou pohody ještě více ulehčí. 



JAK  

SLADIT 

VÁŽKY

S VÁŽKOU JDE 
VŠECHNO LÍP

NEBĚLENÉ PAPÍRKY

Vážky se už několik 
let vyrábí i v přírodní 
nebělené variantě. 

TABÁK

SLIM NEBĚLENÉ 
FILTRY 150

K neběleným 
papírkům jsou 
samozřejmě 
k dispozici 
i nebělené filtry.
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JÁ TI UBALÍM 
TAKOVOU VÁŽKU

Nejobvyklejší je balení takzvaně na 
fronta. Podívejte se, jak na to. Vážka 
je každodenním rituálem. Balení totiž 
krásně pomáhá uklidnit duši.

Balíme



Zasadí se semínko 
stromu či konopí 
a rodí se příběh. 

Přírodní suroviny 
putují do Olšanských 
papíren, kde začíná 

výroba papírků. 

Dřevní a konopná 
buničina je zformována 
do papíru požadované 

tloušťky.

Na tenký ale pevný 
papír se za pomocí 
vodní páry vytiskne 

vodoznak. 

Velké role papíru se 
nařežou na výslednou 

šířku papírků. 

Na papír se nanese přírodní 
lepidlo, kterým může být 
například arabská guma.

Papírky se naskládají 
obvykle do 50 ks knížečky 
a pak zabalí do pevnějšího 

bookletu. 

Papírky se balí 
do prezentačních 

displejů a do krabic.

Vážky poté směřují 
do všech koutů České 
a Slovenské republiky. 

Vážka si od roku 1910 získala 
tak širokou klientelu, že ji 
najdete ve většině trafik.

Z trafiky směřují papírky 
do rukou svých fanoušků 

a zručných baličů. 

PESTRÝ 

ŽIVOT 

VÁŽKY

VÝROBA VÁŽKY



BAVTE SE (S) VÁŽKOU
a sledujte ji na sociálních sítích

papirkyvazka

@papirkyvazka



Vážka spojuje

RollYou s.r.o. Olšany 18, 789 62 Olšany,  
Česká republika, www.papirky.cz


