
producent toreb papierowych
duet

Screen Printed Eco Line

Toby papierowe pod nadruk sitodrukiem



DNO 
WZMOCNIONE 

SZARYM
KARTONEM 
550 G/M2 

WZMOCNIENIE 
ZAKŁADKI 
GÓRNEJ 

Z TWARDEJ I SZTYWNEJ 
TEKTURY 
900 G/M2

NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
PAPIER 

O GRAMATURZE 
170 G/M2

RĘCZNIE SKLEJANA 
I WYPRODUKOWANA 

W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ
NADRUKU 

REKLAMOWEGO
(SITODRUK

DO 3 KOLORÓW)

GWARANTOWANA 
WYTRZYMAŁOŚĆ 

DO 10 KG 

UCHWYT
SZNUREK 

BAWEŁNIANY 

Toby papierowe pod nadruk sitodrukiem

standardowych rozmiarów
- możliwość znakowania awers/rewers torby do 3 kolorów (sitodruk),
- do 3 dni roboczych przy zamówieniu w przedziale 1- 500 sztuk.6



DNO 
WZMOCNIONE 

BIAŁYM
KARTONEM 
550 G/M2 

WZMOCNIENIE 
ZAKŁADKI 
GÓRNEJ 

Z TWARDEJ I SZTYWNEJ 
TEKTURY 
900 G/M2

NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
PAPIER 

O GRAMATURZE 
140 LUB 190 G/M2

RĘCZNIE SKLEJANA 
I WYPRODUKOWANA 

W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ
NADRUKU 

REKLAMOWEGO
(SITODRUK

DO 3 KOLORÓW)

GWARANTOWANA 
WYTRZYMAŁOŚĆ 

DO 10 KG 

UCHWYT
SZNUREK 

BAWEŁNIANY 

standardowych rozmiarów
- możliwość znakowania awers/rewers torby do 3 kolorów (sitodruk),
- do 3 dni roboczych przy zamówieniu w przedziale 1- 500 sztuk.6

Toby papierowe pod nadruk sitodrukiem



Toby papierowe pod nadruk sitodrukiem

420 x 120 x 350 + 50  (szer. x bok x wys. + zak. górna) - rozmiar odpowiedni na materiały do formatu A3  

320 x 120 x 400 + 50 (szer. x bok x wys. + zak. górna) - rozmiar odpowiedni na materiały do formatu A3 



Toby papierowe pod nadruk sitodrukiem

120 x 110 x 420 + 40  (szer. x bok x wys. + zak. górna) 
- rozmiar odpowiedni na butelkę wina

230 x 90 x 230 + 40  (szer. x bok x wys. + zak. górna) 

240 x 90 x 340 + 40 (szer. x bok x wys. + zak. górna) 
- rozmiar odpowiedni na materiały do formatu A4 

160 x 70 x 220 + 40 (szer. x bok x wys. + zak. górna) 
- rozmiar odpowiedni na materiały do formatu A5  



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

Specyfikacja torby

Screen Printed Eco Line
Najważniejsze cechy produktu:

- 6 standardowych i sprawdzonych formatów,
- możliwość nadruku reklamowego juz od 1 szt.

Materiały:

- torby wykonane z papierów ECO w kolorze białym lub brązowym (naturalnym) o gramaturach od 140 do 190 g/m2,
- wzmocnienie dna karton 450 g/m2, wzmocnienie zakładki górnej tekturą o gramaturze 900 g/m2,
- torby klejone są wyłącznie przy użyciu specjalistycznych taśm, gwarantując tym samym odpowiednią trwałość i wytrzymałość 
  spoiny klejowej. 

Rodzaje druku:

- sitodruk z możliwością znakowania zarówno awersu jak i rewersu torby,
- możliwość znakowania reklamowego od jednego do trzech kolorów.
  
Rodzaj uchwytu:

- sznurek bawełniany o długości dopasowanej do rozmiaru torby, wiązany na supełek.

Torby wyprodukowane w całości w Polsce.


