Kraft Plus ® Prestige

Nakład od 500 szt.
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 - dlo papierów niepowlekanych, Pantone C - dla papierów powlekonych.

Wykończenie powierzchni

Lakier dyspersyjny (bez laminatu).
Laminat błyszczący.
Laminat matowy.

Operacje dodatkowe

Lakier dyspersyjny.
Wybiórczo lakier UV na laminat matowy.

Ograniczenia druku

Występują różnice kolorystyczne przy zadruku w systemie kolorów Pantone na papierach Ecco Kraft oraz innych papierach kolorowych.

Zakładki i usztywnienia
Zakładka górna

Zakładka górna o szerokości 55 mm.

Dno torby

Usztywnione tekturą o gramaturze 400 g - opcja za dopłatą

Uchwyty
Mocowanie uchwytów

Sznurek papierowy wklejony w górną zakładkę. Standardowe kolory: biały, naturalny - eko, granatowy, czarny, czerwony.

Rodzaje uchwytów

Sznurek papierowy w oplocie bawełnianym za dodatkową opłatą.

Kolory uchwytów

Standardowe kolory: biały, czarny, granatowy, niebieski, czerwony, naturalny (beżowy).
Niestandardowe kolory powyżej 3000 szt.

Długości uchwytów

Uchwyt krótki 2 x 45 cm.

Dostępne formaty
Format (w mm)
szer. x gł. x wys.

Najpopularniejsze formaty:

180 x 90 x 200
200 x 90 x 280
220 x 90 x 180
240 x 100 x 340
300 x 120 x 340
360 x 130 x 280
360 x 130 x 380
360 x 130 x 450
450 x 130 x 360
540 x 140 x 440
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*ograniczenie formatowe - mimimalna szerokość torby 180 mm

Termin realizacji

Od 1 tygodnia.

Wytrzymałość

Do 10 kg (wytrzymałość zależna od formatu torby i rodzaju papieru)

Nakład minimalny
Dla formatu typowego 500 szt.
Dla formatu dowolnego od 3000 szt. (minimalna szerokość torby 180 mm)
Dostępne papiery
White Kraft FSC 120 g
Biały prążowany i gładki

Eko Kraft FSC 140 g
szary gładki

Papier C2S 130 i 150 g

Papier kraft biały w gramaturze 120 g.
Papier o wysokiej wytrzymałości ze specjalnym przeznaczeniem do produkcji toreb papierowych.
Przeznaczenie: torby bez laminatów.
Papier kraft szary w gramaturze 140 g.
Papier o wysokiej wytrzymałości ze specjalnym przeznaczeniem do produkcji toreb papierowych.
Przeznaczenie: torby bez laminatów.
Papier dwustronnie kredowany o wysokiej sztywności z przeznaczeniem do produkcji toreb papierowych. Papier produkcji europejskiej.
Przeznaczenie: torby bez laminatu, torby z laminatem, złocenie, przetłok, lakier UV.

O B O W I Ą Z U J E

O D

Seria toreb ekologicznych z uchwytem z papieru skręcanego wklejonym w górną zakładkę.
Możliwość zadruku reklamowego do 6 kolorów i 100% powierzchni torby już dla nakładu minimalnego 500 szt.
Torby tego typu to idealne niskonakładowe torby zakupowe ale również na materiały promocyjne, reklamowe etc.
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