Torba CLASSIC EKO +

duet

producent toreb papierowych

Poszukujesz ekologicznych rozwiązań ? Dbasz o środowisko ? Dobrze trafiłeś ! Z myślą o takich jak Ty
stworzyliśmy linię toreb ekologicznych. Jest to alternatywna, przyjazna środowisku wersja torby
Exclusive. Wzmacniane dno oraz zakładka górna. Druk przy użyciu techniki offsetowej gwarantujący
najwyższą jakość. Sprawdź galerię naszych realizacji, EKO może być fajne !

NADRUK, WYKOŃCZENIE
Nadruk

Wykonany w wysokiej jakści techniką offsetową.
Możliwość zadruku do 100% powierzchni torby.
Kolory nadruku w palecie CMYK i Pantone.

Uszlachetnianie dodatkowe

Lakier dyspersyjny.
Lakier wybiórczy UV.
Tłoczenie folią na gorąco (hot-stamping).
Tłoczenie.

WZMOCNIENIA
Zakładka górna

Zakładka górna o szerokości 40-50 mm w zależności do formatu torby
wzmocniona tekturą o gramaturze min. 450 - 800 g/m2.

Dno torby

Dno torby wzmocnione tekturą min. 450 g/m2.

UCHWYT
Rodzaj

Sznurek syntetyczny PP, sznurek bawełniany (grubość 4 do 6 mm)
Tasiemka atłasowa, tasiemka brokatowa (szerokość 12, 25, 38, 50 mm)
Rurka PCV (średnica 5 mm).
Sztancowany (kilka wzorów) .
Metalowe oczka (dostępne w kilku kolorach).

Kolory uchwytów

Możliwość dopasowania do nadruku reklamowego
(zgodnie z kartą kolorów) .

Długość uchwytów

Uzależniona od formatu torby.

PAPIER
Dostępne podłoża

Kraft ECO gładki oraz prążkowany o gramaturze od 80 do 140 g/m2
w kolorze białym i beżowym (naturalnym).

PRZYKŁADOWE FORMATY
Wymiary
(szer. x bok x wys.)

110 x 90 x 420,
160 x 70 x 250,

240 x 90 x 340,
300 x 100 x 400,

420 x 100 x 350,
490 x 110 x 380.

Dowolny format już od 100 szt.

NAKŁAD
Minimalna ilość

Dowolny format już od 100 szt.

Wszystkie projekty oraz wizualizacje są własnością firmy DUET. Chronione prawami autorskimi i innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej posiadanymi przez firmę DUET.
Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody i wiedzy firmy DUET jest zabronione.

P.P.H.U. "DUET" Piotr Bęben
Producent toreb: reklamowych,
firmowych, laminowanych, eko,
kraft, okolicznościowych.
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