duet

producent toreb papierowych

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

Torby papierowe z nadrukiem

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

specyfikacja prezentowanego produktu:
-papier barwiony w masie 210 g/m2, hot-stamping folia srebrna,
-uchwyt tasiemka rypsowa wklejana,
-zamknięcie i kokarda wykonana z tasiemki satynowej.

Torby papierowe z nadrukiem

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

specyfikacja prezentowanego produktu:
-druk offsetowy CMYK, laminat folia błyszcząca,
-uchwyt sztancowany,
-wygodne zamknięcie w systemie „na rzep”.

Torby papierowe z nadrukiem

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

specyfikacja prezentowanego produktu:
-druk offsetowy CMYK, laminat folia matowa,
-sznurek bawełniany + metalowe oczka.

Torby papierowe z nadrukiem

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

specyfikacja prezentowanego produktu:
-druk offsetowy CMYK + Pantone,
-laminat folia anty-scratch,
-błyszczący lakier UV wybiórczo,
-uchwyt tasiemka satynowa.

Torby papierowe z nadrukiem

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

specyfikacja prezentowanego produktu:
-druk offsetowy CMYK, laminat folia matowa,
-hot-stamping folia złota standard,
-uchwyt tasiemka atłasowa wklejana w zakładkę górną.

Torby papierowe z nadrukiem

Torby papierowe z nadrukiem

Exclusive Bags

specyfikacja prezentowanego produktu:
-druk offsetowy CMYK, laminat folia matowa,
-uchwyt sztancowany z klapką i tasiemką do zawiązania kokardy.

Torby papierowe z nadrukiem

Uszlachetnienia produktów

Uchwyt
-sznurek bawełniany
Zaraz po sznurku polipropylenowym, drugi najbardziej
popularny rodzaj uchwytu. Miękki, matowy dostępny
w palecie ponad 20 kolorów, pozwala na dopasowanie
koloru sznurka do każdego projektu. Może być wiązany
na supełek lub zakończony stoperem (t-lace).

Uchwyt
-sznurek syntetyczny
Standardowy, a zarazem najbardziej popularny rodzaj
uchwytu. Sznurek PP może być wiązany na supełek lub
zakończony stoperem (t-lace). Paleta ponad 20 kolorów
standardowych pozwala na dopasowanie koloru sznurka
do każdego projektu.

Uszlachetnienia produktów

Uchwyt
-tasiemka rypsowa
Estetyczna i wytrzymała tasiemka wykonana z rypsu,
świetna alternatywa dla uchwytu standardowego.
Może być wklejona w zakładkę górną lub zawiązana
na supełek (jak w załączonym przykładzie realizacji).
Najczęściej stosuje się tasiemkę o szerokości
25 mm, długość dobierana jest do formatu torby.
Szeroka gama kolorystyczna pozwala, do każdego
projektu wybrać odpowiedni odcień.

Uchwyt
-tasiemka satynowa
Nasza alternatywa dla sznurka polipropylenowego
czy bawełnianego. Tasiemka może być wklejona
w zakładkę górną torby lub wiązana na supełek
(jak w załączonym przykładzie).
Najczęściej stosuje się tasiemkę satynową o szerokości 25 mm.
Szeroka paleta kolorów pozwala na dopasowanie koloru
tasiemki, do każdego projektu.

Uszlachetnienia produktów

Uchwyt
-tasiemka bawełniana
Wytrzymała i przyjemna w dotyku. Może być wklejona
w zakładkę górną lub zawiązana na supełek (jak w załączonym
przykładzie realizacji).
Najczęściej stosuje się tasiemkę bawełnianą o splocie
jodełkowym i szerokości 25 mm.
Podstawowa paleta kolorów pozwala na dopasowanie
koloru tasiemki do większości projektów.

Uchwyt
-tasiemka wklejana
Niestandardowy sposób zamocowania tasiemki
występuje w trzech podstawowych wariantach:
satyna, ryps, bawełna.
Polecamy jako alternatywę, która sprawdzi się
w przypadku torby na produkty o umiarkowanym
ciężarze.
W przeciwnym razie sugerujemy zastosować wariant
z tasiemką wiązaną na supełek, prezentowany
w dalszej części oferty.

Uszlachetnienia produktów

Uchwyt
-zakończenie stoper (t-lace)
Alternatywne zakończenie sznurka, zastępujące
tradycyjne supełki. Tuleja z samoblokującym
zatrzaskiem występuje w kolorze bezbarwnym.
Stosuje się przy uchwycie wykonanym ze sznurka
polipropylenowego lub bawełnianego.

Uchwyt -zakończenie
wiązane na supełek
Standardowe rozwiązanie stosowane zarówno
w przypadku uchwytu wykonanego z dowolnego
sznurka, jak i tasiemki. Proste, trwałe i sprawdzone
rozwiązanie.

Uszlachetnienia produktów

Metalowe
oczka
Dostępne w wielu kolorach, dzięki czemu bez trudu
dopasujemy kolor oczek do projektu całej torby.
Najczęściej stosowane w połączeniu z uchwytem
bawełnianym lub syntetycznym.
Metalowe oczka sprawdzają się najlepiej w przypadku
sznurka wiązanego na supełek. Jest to jeden
z ostatnich etapów produkcji, pozwala dodatkowo
podkreślić walory estetyczne torby.

Uchwyt
-sztancowany
Torba nie musi posiadać uchwytu w postaci sznurka
czy też tasiemki. Prezentowane rozwiązanie to poręczna
i estetyczna alternatywa.
Polecamy wyłącznie z wysokimi gramaturami papieru
lub kartonu.
Jeśli szukasz ciekawego rozwiązania, warto uwzględnić
ten wariant. Możemy zaprojektować i wykonać uchwyt
o dowolnym kształcie.

Uszlachetnienia produktów

Uchwyt-sztancowany
z klapką zamykajacą
Praktyczne i popularne rozwiązanie, polecamy
z wysokimi gramaturami papieru czy też kartonu.
Istnieje możliwość dodatkowego wzmocnienia
uchwytu. Taśma dwustronna znajdująca się
po wewnętrznej stronie klapki pozwala szybko
i łatwo zamknąć torbę ukrywając zawartość
w eleganckiej formie.
W naszej ofercie znajdziesz również
inne rozwiązania zamknięcia torby.

Uchwyt-sztancowany
z klapką i tasiemką
do zawiązania kokardy
Zwykłe zamknięcie na taśmę czy rzep jest zbyt
minimalistyczne?
Mamy rozwiązanie również dla Ciebie, zapakuj
produkty do torby, zawiąż piękną kokardę i pokaż
wszystkim, jak ważne są dla Ciebie detale.
W naszej ofercie znajdziesz również inne
rozwiązania zamknięcia torby.

Uszlachetnienia produktów

Uchwyt-sztancowany
z klapką i wygodnym
systemem zamknięcia
"na rzep"
Jeszcze większa funkcjonalność z zachowaniem
wszystkich atutów standardowego rozwiązania.
Zamiana taśmy dwustronnej na system zamknięcia
„na rzep” pozwala na wielokrotne otwieranie
i zamykanie torby, przy zachowaniu jej walorów
estetycznych.
W naszej ofercie znajdziesz również inne rozwiązania
zamknięcia torby.

Zamknięcie szczelinowe
+ tasiemka do zawiązania
kokardy
Rozwiązanie, które w prosty sposób wyróżnia torbę
spośród innych standardowych rozwiązań.
Otwór szczelinowy w zakładce górnej z przewleczoną
tasiemką pozwala na zawiązanie pięknej kokardy
i zamknięcie torby. W zależności od preferencji
istnieje możliwość wyboru zarówno rodzaju,
jak i szerokości tasiemki.
W naszej ofercie znajdziesz również inne rozwiązania
zamknięcia torby.

Uszlachetnienia produktów

Zamknięcie w formie
tasiemki wklejanej
w zakładkę górną
do zawiązania kokardy
Konfekcjonowanie nigdy wcześniej nie było tak proste.
Jeśli cenisz swój czas, to rozwiązanie jest właśnie
dla Ciebie. W zależności od indywidualnych preferencji
istnieje możliwość dobrania zarówno rodzaju,
jak i szerokości tasiemki, która w procesie produkcji
zostanie wklejona w zakładkę górną torby. Związanie
kokardy umożliwia zamknięcie torby, jednocześnie
zwiększając jej walory estetyczne.
W naszej ofercie znajdziesz również inne rozwiązania
zamknięcia torby.

Folia błyszcząca
Jedna z najczęściej wybieranych metod podstawowego
uszlachetniania torby. Proces laminowania (foliowania)
jest najczęściej drugim etapem produkcji torby. Foliowanie
polega na pokryciu całej powierzchni torby folią -w tym
wypadku błyszczącą.
Opcjonalnie przy zadruku wewnątrz torby stosuje się
foliowanie dwustronne arkusza. W efekcie zewnętrzna,
jak i wewnętrzna powierzchnia torby w całości
zabezpieczona jest laminatem.

Uszlachetnienia produktów

Folia matowa
Jedna z najczęściej wybieranych metod podstawowego
uszlachetniania torby. Proces laminowania (foliowania)
jest najczęściej drugim etapem produkcji torby. Foliowanie
polega na pokryciu całej powierzchni torby folią -w tym
wypadku matową.
Opcjonalnie przy zadruku wewnątrz torby stosuje się
foliowanie dwustronne arkusza. W efekcie zewnętrzna,
jak i wewnętrzna powierzchnia torby w całości
zabezpieczona jest laminatem.

Folia soft touch
Aksamitna i delikatna w dotyku folia soft-touch dodaje
wyrazistości każdej torbie. Stworzona do pięknych projektów.
Proces laminowania (foliowania) jest najczęściej drugim
etapem produkcji. Foliowanie polega na pokryciu całej
powierzchni torby folią-w tym wypadku soft-touch.
Opcjonalnie przy zadruku wewnątrz torby stosuje się foliowanie
dwustronne arkusza. W efekcie zewnętrzna, jak i wewnętrzna
powierzchnia torby w całości zabezpieczona jest laminatem.

Uszlachetnienia produktów

Folia anti-scratch
Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła folia matowa.
W rzeczywistości poza efektem głębokiego matu cechuje
się bardzo wysoką odpornością na zarysowania i przetarcia.
Zdecydowanie must-have w przypadku toreb z nadrukiem
w ciemnych kolorach. Foliowanie polega na pokryciu całej
powierzchni torby folią-w tym wypadku anti-scratch.
Opcjonalnie przy zadruku wewnątrz torby stosuje się
foliowanie dwustronne arkusza. W efekcie zewnętrzna,
jak i wewnętrzna powierzchnia torby w całości
zabezpieczona jest laminatem.

Lakier
UV wybiórczo
Metoda uszlachetniania druku polegająca
na pokryciu wybranej części torby błyszczącym
lakierem. Najczęściej stosuje się w połączeniu z folią
matową lub soft touch, dzięki czemu finalny produkt
wyróżnia się bardzo efektownym wykończeniem.

Uszlachetnienia produktów

Kalandrowanie
Proces pozwalający uzyskać efektowną trójwymiarową
strukturę na całej powierzchni torby. Ciekawym przykładem
zastosowania tej techniki jest nadanie torbie struktury np.
płótna, lnu lub skóry.
Najczęściej kalandrowanie łączone jest z foliowaniem
papieru np. folią błyszczącą, matową lub soft touch.
Oczywiście można zastosować równolegle inne
uszlachetnienia takie jak: Lakier UV wybiórczo,
hot-stamping.

Hot-stamping
Metoda znakowania polegająca na uszlachetnieniu
druku poprzez wtłoczenie na gorąco folii w wybranym
kolorze. Najczęściej wybieranym kolorem jest folia
srebrna oraz złota, stąd też nazwa potoczna całego
procesu: srebrzenie, złocenie. Paleta kolorów folii
na zamówienie jest oczywiście znacznie szersza.

Uszlachetnienia produktów

Tłoczenie
Bardzo efektowna metoda uszlachetnienia torby,
w zależności od indywidualnych preferencji, tłoczenie
może być wklęsłe lub wypukłe.
Na załączonym przykładzie tłoczenie wypukłe.

Tłoczenie wypukłe +
hot-stamping
-Proces
procestłoczenia
tłoczeniabardzo
bardzoczęsto
częstołączony
łączonyjest
jest
zzinnymi
metodami
uszlachetnienia
np.
z
hot-stampingiem.
innymi metodami uszlachetnienia np. z hot-stampingiem.

Torby
papierowe z nadrukiem
Uszlachetnienia
produktów
Wklejane
przeźroczyste okienko
Jeśli szukasz sposobu, który pozwoli wyeksponować
zawartość torby, jest to rozwiązanie odpowiednie
dla Ciebie.

Zadruk
wnętrza torby
Ulubiony pattern a może apla? Cokolwiek tylko chcesz.
Możemy nie tylko zadrukować w pełnym kolorze, ale również
zabezpieczyć całość folią matową lub błyszczącą.

Uszlachetnienia produktów
Zadruk zakładki
wewnątrz torby
W standardzie, bez dopłaty! Adres, strona www,
telefon, slogan, cokolwiek tylko chcesz.

Zadruk dna
wewnątrz torby
Może adres www? Może inny kolor niż pozostałe
elementy wnętrza torby? Pomyśl już na etapie
projektowania, ponieważ to wcale nie musi być drogie!

Specyfikacja produktu

Exclusive Bags
Najważniejsze cechy produktu:
- dowolny format i personalizacja produktu już od 100 sztuk!

Materiały:
- torby wykonane ze starannie wybranych papierów oraz kartonów kredowanych, przeznaczonych
do produkcji toreb o gramaturach 170 - 300 g/m2,
- możliwość wykonania torby z papieru barwionego w masie o gramaturze 210 g/m2,
- możliwość zastosowania niestandardowego papieru w zależności od indywidualnych preferencji zamawiającego,
- wzmocnienie dna karton min. 450 g/m2, wzmocnienie zakładki górnej tekturą o gramaturze min. 900 g/m2,
- torby klejone są wyłącznie przy użyciu specjalistycznych taśm, gwarantując tym samym odpowiednią trwałość
i wytrzymałość spoiny klejowej.

Rodzaje druku i uszlachetnień:
- druk oﬀsetowy z możliwością zadruku całej powierzchni torby w systemie kolorów CMYK lub Pantone,
- możliwość zadruku w pełnym kolorze, również wnętrza torby,
- folia matowa, błyszcząca, soft touch (aksamitna w dotyku), anti-scratch (odporna na zarysowania) lub strukturalna,
- lakier UV wybiórczo (np. wybrane elementy torby błyszczące, cała powierzchnia torby matowa),
- hot-stamping (np. wybrane elementy torby wykonane przy użyciu złotej folii wtłaczanej na gorąco),
- tłoczenie (np. logotypu, wklęsłe lub wypukłe),
- kalandrowanie (nadanie torbie unikalnej struktury),
- możliwość zastosowania innych/niestandardowych uszlachetnień, zgodnie z indywidualnymi preferencjami
zamawiającego.
* uszlachetnienia mogą być ze sobą łączone

Rodzaje uchwytów i wykończeń:
- sznurek bawełniany lub syntetyczny o długości dopasowanej do rozmiaru, lub zadanej przez zamawiającego,
- tasiemka atłasowa, rypsowa, lub bawełniana wiązana na supełek, lub wklejana w zakładkę górną,
- możliwość umieszczenia metalowych oczek (dostępne w różnych kolorach) w otworach, przez które przewlekany jest
sznurek lub tasiemka,
- uchwyt sztancowany w dowolnym kształcie,
- uchwyt sztancowany z klapką i łatwym systemem zamknięcia z wykorzystaniem taśmy dwustronnej,
- uchwyt sztancowany z klapką i wygodnym systemem zamknięcia „na rzep”.
- uchwyt sztancowany z klapką i tasiemką do zawiązania kokardy,
- zamknięcie w formie tasiemki wklejanej w zakładkę górną do zawiązania kokardy,
- zamknięcie szczelinowe + tasiemka do zawiązania kokardy.
Możliwość zaprojektowania dowolnego kształtu torby lub indywidualnego rozwiązania również od 100 szt.
Wszystkie projekty oraz wizualizacje są własnością ﬁrmy DUET Piotr Bęben . Chronione prawami autorskimi i innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej posiadanymi przez ﬁrmę DUET Piotr Bęben.
Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody i wiedzy ﬁrmy DUET Piotr Bęben jest zabronione.

P.P.H.U. "DUET" Piotr Bęben - producent toreb papierowych
ul. Floriańska 234a, 38-440 Iwonicz-Zdrój - tel: +48 (13) 43-512-39, fax:+48 (13) 43-614-32
kom: 604-946-675, biuro@torbyduet.pl - www.torby-duet.pl

