Kraft Classic Ice ®
uchwyt sznurkowy
www.torbapapier owa.pl

Nowość na polskim rynku. Ekskluzywne wydanie toreb papierowych wykonanych z transparentnego papieru, który w pełni ukazuje zarysy
produktu umieszczonego wewnątrz torby. Podkreślają indywidualny charakter produktu. Idealne do niskonakładowych serii toreb przeznaczonych dla wyjątkowych klientów. Polecamy również do pakowania biżuterii, kosmetyków, markowej odzieży i obuwia.		

Nadruk reklamowy/wykończenie
Nadruk reklamowy

Wykonany w technice offsetowej w rozdzielczości do 3600 dpi (Iiniatura 175).
Zadruk do 100% powierzchni torby.
Kolory nadruku w systemie CMYK, HKS i Pantone.
Kolory dostępne w systematyce kolorów: Pantone U - dla papierów niepowlekanych, Pantone C - dla papierów powlekanych.

Wykończenie powierzchni

Lakier dyspersyjny (bez laminatu).

Operacje dodatkowe

Złocenie folią na gorąco (Hot Stamping).
Wybiórczo lakier UV.

Ograniczenia druku

Ze względu na rodzaj podłoża zalecamy druk o małym nasyceniu barwy.
Występują różnice kolorystyczne przy zadruku w systemie kolorów Pantone związane z mniejszym nasyceniem barw.

Zakładki i usztywnienia
Zakładka górna

Zakładka górna o szerokości od 50 do 60 mm - szerokość uzależniona od formatu torby.
Zakładka górna wzmocniona tekturą 800 g/m2.

Dno torby

Dno torby usztywnione tekturą o gramaturze od 350 do 500 g/m2 - gramatura uzależniona od formatu torby.

Uchwyty
Mocowanie uchwytów

Przewlekany przez wzmocnioną górną zakładkę.

Rodzaje uchwytów

Sznurek syntetyczny PP (polipropylen) z zabezpieczonymi końcówkami (grubość 4 lub 5 mm).
Sznurek bawełniany z zabezpieczonymi końcówkami (grubość 4 lub 5 mm).
Rurka PCV o średnicy 5 lub 6 mm.
Taśma PP (polipropylen).

Kolory uchwytów

Standardowe kolory: biały, czarny, granatowy, niebieski, bordowy, żółty, jasno-zielony, ciemno-zielony, złoty, srebrny.
Możliwość dopasowania standardowych kolorów uchwytu do nadruku reklamowego.

Długości uchwytów

Uchwyt krótki 2 x 50 cm - standardowa długość uzależniona formatem torby.
Uchwyt długi 2 x 90 cm - standardowa długość uzależniona formatem torby.

Dostępne formaty
Format

Jeden z formatów standardowych: (szer. x głęb. x wys. + zakładka górna).
200 x 80 x 220 + 40
240 x 90 x 280 + 50
300 x 100 x 350 + 50
370 x 110 x 420 + 50
110 x 80 x 380 + 50
Format dowolny dla nakładów od 2000 szt.

Termin realizacji

Od 2 tygodni.

Wytrzymałość

Od 3 kg do 5 kg - w zależności od rozmiaru i standardu wykończenia.

Nakład minimalny
Dla formatu typowego: 500 szt.
Dla formatu dowolnego: od 2000 szt.
Dostępne papiery
Papier warstwowy Enduro Ice 170g
Bia∏y gładki transparentny

Warstwowy papier przeznaczony do produkcji wysokiej klasy opakowań do produktów ekskluzywnych.
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Nakład od 500 szt.
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