D l a c ze g o
my

Papierowǃ torbǇ moǏe zrobiǅ kaǏdy. Wystarczy zwykéy papier,
sznurek i trochǇ kleju. Nam to jednak nie wystarcza. Wiemy,
Ǐe trzeba siǇ skupiǅ na kaǏdym etapie produkcji, by zdobyǅ
satysfakcjǇ Klienta i zrealizowaǅ kaǏdy, najwymyǋlniejszy projekt.

Nasi handlowcy zaproponujǃ Paǉstwu produkt dopasowany do potrzeb i budǏetu, doradzǃ w sprawie rodzaju papieru, jego faktury i dodatków. A graficy dopracujǃ
parametry techniczne, aby projekt byé gotowy do produkcji.
Tak powstanie torba, która poéǃczy w sobie elegancjǇ, funkcjonalnoǋǅ i precyzjǇ wykonania.

D l a c ze g o
to r by
p a p i e r owe

Nasze torby wyróǏniajǃ siǇ wǋród innych, a jednoczeǋnie
sǃ praktyczne i trwaée. Wiedzǃ o tym nasi Klienci reprezentujǃcy róǏne branǏe i kraje. Ich inwencja w poéǃczeniu
z naszym zaangaǏowaniem umoǏliwia nam wyprodukowanie
toreb, które podobajǃ siǇ wszystkim i które moǏe mieǅ kaǏdy.

Dla nas torba to dbaéoǋǅ o szczegóéy, papier o odpowiedniej sztywnoǋci, dobrana déugoǋǅ sznurka, druk na najwyǏszym poziomie.
Torby papierowe sǃ bardziej eleganckie i prestiǏowe niǏ ich foliowe odpowiedniki. CzǇsto bywajǃ nawet gadǏetem ǋwiadczǃcym
o dobrym stylu i dbaéoǋci o wizerunek danej Þrmy. Dbamy o to, aby
byé on zawsze na najwyǏszym poziomie.

Nie jest trudno przyjǃǅ zlecenie – to jeden telefon, e-mail lub fax.
Sprawa komplikuje siǇ, gdy trzeba je zrealizowaǅ, a Klient jest
szczególnie wyczulony na jakoǋǅ i terminowoǋǅ. To dla takich
Klientów opracowaliǋmy 4-etapowǃ kontrolǇ jakoǋci dla wykonywanych zleceǉ. Rocznie obséugujemy ponad 1000 zamówieǉ,
a dziennie produkujemy 20 000 toreb. Efekty naszej pracy doceniane sǃ przez Þrmy polskie oraz kontrahentów zagranicznych.
Produkcja dla Klientów europejskich stanowi ponad 50% naszej
produkcji. Jakoǋǅ to nasza wizytówka doceniana od wielu juǏ lat.

Wszelkie znaki towarowe zawarte w niniejszym katalogu sǃ zastrzeǏone i nie mogǃ zostaǅ wykorzystane w caéoǋci ani w czǇǋci bez pisemnej zgody ich wéaǋcicieli. Wszystkie prezentowane w katalogu torby sǃ oryginalnymi produktami wéaǋciciela domeny torbapaierowa.pl

Na co
s t aw i a my

Kraft Classic®

Kraf t Pack®

Torba najchǇtniej wybiera na przez
Klientów. Ceniona za jakoǋǅ wykonania, doskonaéy druk i wytrzymaéoǋǅ. Wykonywana z papierów
o niǏszej gramaturze.

Torba bez zakéadki górnej.
Usztywnienie stanowi wklejka
na caéej szerokoǋci torby.
Kraft Pack przeznaczone do
pakowania produktów o niewielkim ciǇǏarze i objǇtoǋci.

OFERTA

MoǏliwoǋǅ peénej personalizacji zadrukiem offsetowym
juǏ od 500 szt.

Kraf t Pack®
Form

Nowoǋǅ wǋród toreb na rynku.
Torba wykonana jest z transparentnego papieru, który w peéni ukazuje
zarysy produktu umieszczonego
w jej wnǇtrzu.

Zastǃpiliǋmy sznurki nowoczesnym uchwytem papierowym. Format, ksztaé t,
wielkoǋǅ nie stanowiǃ przeszkód. Kraft Pack Form sǃ
idealne dla Klientów oczekujǃcych niedrogiego produktu
z doskonaéǃ jakoǋciǃ nadruku
reklamowego.
MoǏliwoǋǅ peénej personalizacji zadrukiem offsetowym
juǏ od 500 szt.

DODATKI

MoǏliwoǋǅ dowolnej personalizacji zadrukiem offsetowym juǏ od
500 szt.

UCHWYTY

Kraft Classic®
Ice

Kraft Pack® Form

Kraft Pack®

MoǏliwoǋǅ peénej personalizacji zadrukiem offsetowym juǏ od
500 szt.

Kraft Classic® Prestige

MoǏliwoǋǅ peénej personalizacji zadrukiem ßeksograÞcznym juǏ od 10000 szt.

Kraft Classic®

MoǏliwoǋǅ dowolnej personalizacji zadrukiem offsetowym juǏ od
500 szt.

Torby reklamowe ze skrǇcanym, papierowym sznurkiem sǃ najczǇǋciej uǏywane.
Sprawdzajǃ siǇ idealnie do
pakowania odzieǏy, obuwia
i kosmetyków. Torby w 100 %
ekologiczne – przyjazne ǋrodowisku.

Kraft Classic® Ice

Torba dla najbardziej wymagajǃcych Klientów. Podwójne
maskowanie zakéadki górnej
nadaje torbie ekskluzywny charakter. Kraft Classic Prestige
wykonywana jest ze specjalnie
wyselekcjonowanych papierów
o wyǏszej gramaturze. W standardzie mocowanie uchwytów jest
wykoǉczone oczkami metalowymi.

Kraf t Plus®

Kraft Plus®

Kraft Classic®
Prestige

ZAKèADKA GÓRNA
podwójna zakéadka górna
szerokoǋǅ 50 - 60 mm
wzmocniona tekturǃ o gruboǋci 800 - 1100 g/m2

UCHWYT
sznurek baweéniany o gruboǋci 5 mm
sznurek syntetyczny o gruboǋci 4 - 5 mm
taǋma atéasowa
taǋma PP
rurka PCV

OCZKA METALOWE
standard
8 kolorów podstawowych
2 wielkoǋci (ǋrednica 5 i 7 mm)

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewnǃtrz i wewnǃtrz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI
laminat béyszczǃcy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym
laminat satynowy

USZTYWNIENIA DNA TORBY
dno torby usztywnione tekturǃ
o gramaturze 400 - 600 g/m2

PAPIER
karton o gramaturze 170 - 220 g/m2

NAKèAD MINIMALNY
500 sztuk

Kraft Classic® Prestige

Kraf t Classic® Prestige

Kraf t Classic®
ZAKèADKA GÓRNA
szerokoǋǅ 35 - 60 mm
wzmocniona tekturǃ o gruboǋci 800 - 1100 g/m2

sznurek baweéniany o gruboǋci 5 mm
sznurek syntetyczny o gruboǋci 4 - 5 mm
taǋma atéasowa
taǋma PP
rurka syntetyczna
uchwyt sztancowany – wycinany w zakéadce górnej

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewnǃtrz i wewnǃtrz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI
laminat béyszczǃcy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym

USZTYWNIENIA DNA TORBY
dno torby usztywnione tekturǃ
o gramaturze 350 - 500 g/m2

PAPIER
papier Kraft o gramaturze 140 g/m2
karton o gramaturze 170 - 220 g/m2

NAKèAD MINIMALNY
500 sztuk

Kraft Classic®

UCHWYT

Kraf t Classic® Ice
ZAKèADKA GÓRNA
szerokoǋǅ 50 - 60 mm
wzmocniona tekturǃ o gruboǋci 800 g/m2

UCHWYT

Kraft Classic® Ice

sznurek baweéniany o gruboǋci 5 mm
sznurek syntetyczny o gruboǋci 4 - 5 mm
taǋma atéasowa
taǋma PP
rurka syntetyczna (kolory na zamówienie)

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewnǃtrz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI
lakier dyspersyjny (bez laminatu)

USZTYWNIENIA DNA TORBY
dno torby usztywnione tekturǃ
o gramaturze 350 - 500 g/m2

PAPIER
papier Enduro Ice o gramaturze 170 g/m2

NAKèAD MINIMALNY
500 sztuk

K r a f t Pl u s ®
ZAKèADKA GÓRNA
brak zakéadki górnej

UCHWYT
sznurek skrǇcany – papierowy
w kolorze biaéym i szarym

zadruk ßeksograÞczny (system in-line przed
zéoǏeniem torby) zadruk do 100% powierzchni
HKS i Pantone
zadruk sitodrukowy (system off-line po zéoǏeniu
torby) zadruk do 30% powierzchni

PAPIER
papier Kraft prǃǏkowany i géadki
biaéy i brǃzowy o gramaturze 80 - 100 g/m2

NAKèAD MINIMALNY
ßeksograÞa – 10000 szt.
sitodruk – 200 szt.

Kraft Plus®

ZADRUK REKLAMOWY

K r a f t Pa c k ®
ZAKèADKA GÓRNA
brak zakéadki górnej

UCHWYT
uchwyt sztancowany
wzmocniony wklejkǃ tekturowǃ
o gramaturze 400 - 600 g/m2

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewnǃtrz i wewnǃtrz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI

Kraft Pack®

laminat béyszczǃcy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym

USZTYWNIENIA DNA TORBY
dno torby usztywnione tekturǃ
o gramaturze 400 - 500 g/m2

PAPIER
papier Kraft o gramaturze 140 g/m2
karton o gramaturze 170 g/m2

NAKèAD MINIMALNY
500 sztuk

K r a f t Pa c k ® Fo r m
ZAKèADKA GÓRNA
brak zakéadki górnej

UCHWYT
uchwyt sztancowany
wzmocniony wklejkǃ tekturowǃ
o gramaturze 450 - 600 g/m2
wklejonǃ na caéǃ szerokoǋǅ torby

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewnǃtrz i wewnǃtrz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI

USZTYWNIENIA DNA TORBY
dno torby usztywnione tekturǃ
o gramaturze 400 - 500 g/m2

PAPIER
karton o gramaturze 170 - 210 g/m2

NAKèAD MINIMALNY
500 sztuk

Kraft Pack® Form

laminat béyszczǃcy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym

sznurek baweéniany

uchwyt
sztancowany

Zabezpieczone koǉcówki
12 kolorów podstawowych
Uchwyt krótki 2x50 cm,
gruboǋǅ 5 mm
Uchwyt déugi 2x90 cm,
gruboǋǅ 5 mm

sznurek syntetyczny

Zabezpieczone koǉcówki
12 kolorów podstawowych
Uchwyt krótki 2x50 cm,
gruboǋǅ 4 - 5 mm
Uchwyt déugi 2x90 cm,
gruboǋǅ 4 - 5 mm

12 kolorów
Uchwyt krótki 2x50 cm
Uchwyt déugi 2x80 cm

oczka metalowe
UCHWYTY

tasiemka atéasowa

rurki pcv

12 kolorów podstawowych
Uchwyt krótki 2x50 cm,
szerokoǋǅ 15-25 mm (w standardzie)
szerokoǋǅ 40 mm (na zamówienie)

8 kolorów podstawowych
2 wielkoǋci
(ǋrednica 5 i 7 mm)

lakier UV
na laminacie
matowym

zéocenie
(hot print)

saszetki
i inne opakowania

papier
ekologiczny

papier Elasto Kraft
kolor szary oraz ivory
(ciepéy odcieǉ bieli)
papier o delikatnej
strukturze prǃǏka

bibuéki

24 kolory
gramatura 24 g
format arkusza 50x70 cm
DODATKI

przetéok

