
inclusão da linha Sensation nas textu-
ras Tradition e Linear, com acabamen-
to na superfície, que otimiza a impres-
são em quadricromia.

O evento de lançamento contou com
a presença de 230 convidados, entre
eles, designers, profissionais de agências
de publicidade, gráficos e formadores de
opinião, além de distribuidores, que, ao
lado da Antalis do Brasil, são responsá-
veis pela comercialização destes papéis
no mercado brasileiro.

A reformulação da Linha Curious
é assinada por Li Edelkort, eleita pela

Tradicional fornecedora de papéis
finos e insumos gráficos, a Antalis
do Brasil realizou, no dia 6 de ou-

tubro, um evento no Buffet Planet Par-
ty, na capital paulista, para anunciar ao
mercado as mudanças em duas de suas
linhas de papéis especiais, a Curious
Collection 2009 e a Rives 2009, que
passam a ser importadas da Europa e
distribuídas no Brasil.

A linha Curious Collection foi intei-
ramente reformulada, abandonando al-
gumas referências do catálogo para dar
lugar a novas cores e texturas, direcio-
nadas às demandas específicas de pro-
fissionais de criação, das agências de
propaganda e escritórios de design.

Denominada Curious Story, a reno-
vação apresenta uma ampla e diferen-
ciada paleta de cores, com papéis que
atendem principalmente as caracterís-
ticas dos mercados de itens de luxo, de
cosméticos e de tecnologia.

As principais novidades podem ser
percebidas na linha Curious Mettalics,
que adicionou novas tonalidades aos pa-
péis de acabamento perolado ou metali-
zado, empregados na criação de efeitos
ópticos em diversos impressos, desde
relatórios anuais até cartões e convi-
tes. À Curious Translucents, composta
de papéis vegetais, foram agregadas no-
vas e vibrantes cores, para criar diferen-
ciais de forma e transparência nos mais
diferentes produtos, aceitando diversas
técnicas de impressão, como offset, seri-

grafia, termografia, kot-stamping, relevo-
seco, relevo-americano e litografia.

A linha Curious Touch — presente
no mercado brasileiro com as referên-
cias Soft Touch — passa a contar com
produtos da gama Skin, lançada na Eu-
ropa em meados de 2007, e composta por
papéis com cores fortes e toque suave.
Finalmente, alinha Curious Particles in-
tegra agora a coleção Keaykolour, com
o nome Keaykolour Recycled, e traz re-
ferências com flocos brancos, prata ou
dourados, conferindo beleza e distinção
ao papel reciclado.

Na coleção Rives, a grande novida-
de é a referência Renaissance Red e a

Times Magazine como uma das 25 ex-
perts nas tendências mais importantes
do mundo. As imagens da campanha de
lançamento são de Grégoire Alexandre,
vencedor do prêmio HSBC de 2009, tra-
dicional por lançar revelações no mun-
do da fotografia. Durante o evento, suas
imagens foram dispostas em grandes
painéis e instalações em papel.

As duas linhas já são comercializa-
das no Brasil e continuam contando com
uma ampla rede de distribuidores, for-
mada por empresas renomadas, além
da própria Antalis do Brasil, garantindo
que estes produtos estejam disponíveis
em todo o território nacional.
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