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Torba Exclusive  
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.    


