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P r o f e s j o n a l n e To r b y P a p i e r o w e

D l a c ze g o
Pa c k A r t B a g s

Papierow� torb� mo�e zrobi� ka�dy. Wystarczy zwyk�y papier,
sznurek i troch� kleju. Nam to jednak nie wystarcza. Wiemy,
�e trzeba si� skupi� na ka�dym etapie produkcji, by zdoby�
satysfakcj� Klienta i zrealizowa� ka�dy, najwymy�lniejszy projekt.

Nasi handlowcy zaproponuj� Pa�stwu produkt dopasowany do potrzeb i bud�etu, doradz� w sprawie rodzaju papieru, jego faktury i dodatków. A graficy dopracuj�
parametry techniczne, aby projekt by� gotowy do produkcji.
Tak powstanie torba, która po��czy w sobie elegancj�, funkcjonalno�� i precyzj� wykonania.

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

Nasze torby wyró�niaj� si� w�ród innych, a jednocze�nie
s� praktyczne i trwa�e. Wiedz� o tym nasi Klienci reprezentuj�cy ró�ne bran�e i kraje. Ich inwencja w po��czeniu
z naszym zaanga�owaniem umo�liwia nam wyprodukowanie
toreb, które podobaj� si� wszystkim i które mo�e mie� ka�dy.

Dla nas torba to dba�o�� o szczegó�y, papier o odpowiedniej sztywno�ci, dobrana d�ugo�� sznurka, druk na najwy�szym poziomie.
Torby papierowe s� bardziej eleganckie i presti�owe ni� ich foliowe odpowiedniki. Cz�sto bywaj� nawet gad�etem �wiadcz�cym
o dobrym stylu i dba�o�ci o wizerunek danej firmy. Dbamy o to, aby
by� on zawsze na najwy�szym poziomie.

Nie jest trudno przyj�� zlecenie – to jeden telefon, e-mail lub fax.
Sprawa komplikuje si�, gdy trzeba je zrealizowa�, a Klient jest
szczególnie wyczulony na jako�� i terminowo��. To dla takich
Klientów opracowali�my 4-etapow� kontrol� jako�ci dla wykonywanych zlece�. Rocznie obs�ugujemy ponad 1000 zamówie�,
a dziennie produkujemy 20 000 toreb. Efekty naszej pracy doceniane s� przez firmy polskie oraz kontrahentów zagranicznych.
Produkcja dla Klientów europejskich stanowi ponad 50% naszej
sprzeda�y. Jako�� to nasza wizytówka doceniana od wielu ju� lat.

Wszelkie znaki towarowe zawarte w niniejszym katalogu s� zastrze�one i nie mog� zosta� wykorzystane w ca�o�ci ani w cz��ci bez pisemnej zgody ich w�a�cicieli. Wszystkie prezentowane w katalogu torby s� oryginalnymi produktami firmy
Pack Art Bags spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� spó�ka komandytowa

Na co
s t aw i a my

Niskonak�adowe torby idelane
do pakowania zakupów jak
i materia�ów promocyjnych.
Mo�liwo�� pe�nej personalizacji zadrukiem offsetowym
ju� od 500 sztuk.

Mo�liwo�� pe�nej personalizacji zadrukiem fleksograficznym ju� od 10000 szt.

Najta�sze i najbardziej powszechne
torby z papierowymi r�czkami p�askimi o du�ej wytrzyma�o�ci najcz��ciej spotykane w sklepach
i marketach.

Mo�liwo�� pe�nej personalizacji zadrukiem offsetowym
ju� od 500 szt.

Torby wysokonak�adowe, ekologiczne wystepuj�ce w kolorze
bia�ym i szarym. Nadruk wykonany w technice flexograficznej od
nak�adu 5000 sztuk.

OFERTA
®
®

Torba bez zak�adki górnej.
Usztywnienie stanowi wklejka
na ca�ej szeroko�ci torby.
Kraft Pack przeznaczone do
pakowania produktów o niewielkim ci��arze i obj�to�ci.

UCHWYTY

Kraft Basic®

DODATKI

Kraf t Pack®

®
Kraft
Basic
Kraft
Pack
Form

®

Kraft Pack
Plus ®
Kraft

Mo�liwo�� dowolnej personalizacji zadrukiem offsetowym ju� od
500 szt.

Torby reklamowe ze skr�canym, papierowym sznurkiem s� najcz��ciej u�ywane.
Sprawdzaj� si� idealnie do
pakowania odzie�y, obuwia
i kosmetyków. Torby w 100 %
ekologiczne – przyjazne �rodowisku.

®

Nowo�� w�ród toreb na rynku.
Torba wykonana jest z transparentnego papieru, który w pe�ni ukazuje
zarysy produktu umieszczonego
w jej wn�trzu.

Kraf t Plus®

®
KraftKraft
PlusPlus
Prestige

Kraft Classic®
Ice

Kraft
Pack® Ice
Kraft
Classic

®

Kraft
Classic
Kraft
Classic®Ice

Mo�liwo�� pe�nej personalizacji zadrukiem offsetowym ju� od
500 szt.

Torby ekologiczne z uchwytem z papieru skr�canego w
oplocie bawe�nianym wklejonym w górn� zak�adk�.

®
®

Torba najch�tniej wybiera na przez
Klientów. Ceniona za jako�� wykonania, doskona�y druk i wytrzyma�o��. Wykonywana z papierów
o ni�szej gramaturze.

Kraf t Plus®
Prestige

®
Kraft
Classic
Classic
KraftKraft
Classic
Prestige

Kraft Classic®

ZAK�ADKA GÓRNA
szeroko�� 35 - 60 mm
wzmocniona tektur� o grubo�ci 800 - 1100 g/m2

Kraft
Kraft Classic
Classic

®
®

Kraft Classic®

sznurek bawe�niany o grubo�ci 5 mm
sznurek syntetyczny o grubo�ci 4 - 5 mm
ta�ma at�asowa
ta�ma PP
rurka syntetyczna
uchwyt sztancowany – wycinany w zak�adce górnej

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewn�trz i wewn�trz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI
laminat b�yszcz�cy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym

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

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

NAK�AD MINIMALNY
500 sztuk

Kraft Classic®

UCHWYT

Kraft Classic® Ice
ZAK�ADKA GÓRNA
szeroko�� 50 - 60 mm
wzmocniona tektur� o grubo�ci 800 g/m2

®

Kraft Classic® Ice

sznurek bawe�niany o grubo�ci 5 mm
sznurek syntetyczny o grubo�ci 4 - 5 mm
ta�ma at�asowa
ta�ma PP
rurka syntetyczna (kolory na zamówienie)

Kraft Classic Ice

UCHWYT

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewn�trz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI
lakier dyspersyjny (bez laminatu)

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

PAPIER
papier Enduro Ice o gramaturze 170 g/m2

NAK�AD MINIMALNY
500 sztuk

K r a f t Pa c k ®
ZAK�ADKA GÓRNA
brak zak�adki górnej

UCHWYT

Kraft Pack

®

uchwyt sztancowany
wzmocniony wklejk� tekturow�
o gramaturze 400 - 600 g/m2

ZADRUK REKLAMOWY
zadruk do 100% powierzchni torby
na zewn�trz i wewn�trz
CMYK, HKS i Pantone

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI

Kraft Pack®

laminat b�yszcz�cy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym

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

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

NAK�AD MINIMALNY
500 sztuk

K r a f t Pl u s ® P r e s t i g e
ZAK�ADKA GÓRNA
szeroko�� 55 mm

UCHWYT
sznurek skr�cany – papierowy w oplocie
bawe�nianym wklejany w zak�adk� górn�
(standardowe kolory: bia�y, czarny, czerwony,
granatowy, niebieski, naturalny - be�owy)

®

zadruk do 100% powierzchni torby
na zewn�trz i wewn�trz
CMYK, HKS i Pantone

Kraft Plus Prestige

ZADRUK REKLAMOWY

USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI

USZTYWNIENIA DNA TORBY
dno torby usztywnione tektur�
o gramaturze 400 g/m2 (opcja za dop�at�)

PAPIER
papier Kraft o gramaturze 120 g/m2 i 140 g/m2
papier dwustronnie kredowany 130 g/m2

NAK�AD MINIMALNY
500 sztuk

Kraft Pack® Form

laminat b�yszcz�cy
laminat matowy
bez laminatu – zabezpieczenie lakierem offsetowym

K r a f t Pl u s ®
ZAK�ADKA GÓRNA
brak zak�adki górnej

UCHWYT
sznurek skr�cany – papierowy
w kolorze bia�ym i szarym

Kraft Plus

®

zadruk fleksograficzny (system in-line przed
z�o�eniem torby) zadruk do 100% powierzchni
HKS i Pantone
zadruk sitodrukowy (system off-line po z�o�eniu
torby) zadruk do 30% powierzchni

Kraft Plus®

ZADRUK REKLAMOWY

PAPIER
papier Kraft pr��kowany i g�adki
bia�y i br�zowy o gramaturze 80 - 100 g/m2

NAK�AD MINIMALNY
fleksografia – 10000 szt.
sitodruk – 200 szt.

ZAK�ADKA GÓRNA
brak zak�adki górnej

Kraft Classic® Prestige

Kraft Basic®

UCHWYT
uchwyt papierowy sk�adany/p�aski
wklejony w górn� kraw�d� torby

ZADRUK REKLAMOWY

Kraft Basic

®

W technice flexograficznej (system in-Iine, przed
lo�eniem torby), zadruk do 100% powierzchni

PAPIER
papier Kraft pr��kowany i g�adki
bia�y i br�zowy o gramaturze 70 - 110 g/m2

NAK�AD MINIMALNY
5000 sztuk

sznurek bawe niany

uchwyt
sztancowany

Zabezpieczone ko cówki
12 kolorów podstawowych
Uchwyt krótki 2x50 cm,
grubo 5 mm
Uchwyt d ugi 2x90 cm,
grubo 5 mm

sznurek syntetyczny

Zabezpieczone ko cówki
12 kolorów podstawowych
Uchwyt krótki 2x50 cm,
grubo 4 - 5 mm
Uchwyt d ugi 2x90 cm,
grubo 4 - 5 mm

12 kolorów
Uchwyt krótki 2x50 cm
Uchwyt d ugi 2x80 cm

oczka metalowe
UCHWYTY

tasiemka at asowa

rurki pcv

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

8 kolorów podstawowych
2 wielko ci
( rednica 5 i 7 mm)

lakier UV
na laminacie
matowym

z ocenie
(hot print)

saszetki
i inne opakowania

papier
ekologiczny

papier Elasto Kraft
kolor szary oraz ivory
(ciep y odcie bieli)
papier o delikatnej
strukturze pr ka

bibu ki

24 kolory
gramatura 24 g
format arkusza 50x70 cm
DODATKI

przet ok

Referencje

OFERTA
Kraft Classic® Prestige
Kraft Classic®
Kraft Classic® Ice
Kraft Plus®
Kraft Pack®
Kraft Pack® Form
UCHWYTY
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UCHWYTY
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DODATKI

DODATKI

www.packart-bags.eu

Publikacja katalogu lub jego cz

ci mo e nast pi wy

cznie za pisemn zgod Pack Art Bags spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci spó ka komandytowa

