Torby papierowe krok po kroku, czyli na co zwróciæ uwagê sk³adajac zamówienie
Formaty dopasowane do Twoich potrzeb
Standardowe wymiary toreb wynikaj¹ce z formatów papieru:
16 x 7 x 24, 18 x 8 x 26, 24 x 9 x 33
30 x 10 x 40, 32 x 13 x 42 , 35 x 19 x 24, 38 x 10 x 35
Torby w takich formatach maj¹ ni¿sz¹ cenê, poniewa¿ gwarantuj¹
ca³kowite wykorzystanie arkusza papieru (bez odpadów).
Jeœli w standardowej ofercie nie znajdziesz formatu odpowiadaj¹cego
Twoim potrzebom, wystarczy ¿e podasz wymiary, a wykrojnik zostanie
przygotowany specjalnie dla Ciebie. Pamiêtaj jednak, ¿e cena toreb
bêdzie wy¿sza z uwagi na koniecznoœæ wykonania wykrojnika lub
niepe³ne wykorzystanie arkusza. Oczywiœcie mo¿na skorzystaæ z
wykrojników niestandardowych, jakimi dysponuj¹ producenci.

24 cm

16 cm
7 cm

Specjalny papier
Torby powinny byæ wykonane s¹ ze specjalnego papieru kredowego
o gramaturze nie mniejsze ni¿ 170 g/m2 lub z papieru pr¹¿kowanego
typu Kraft o gramaturze 120 g/m2, przeznaczonego do produkcji toreb.
Wœród wszystkich rodzajów papieru w³aœnie te wyró¿niaj¹ siê wyj¹tkow¹
wytrzyma³oœci¹, dziêki której torby s¹ odporne na uszkodzenia
i mog¹ byæ u¿ytkowane w ró¿nych warunkach. Sk³adaj¹c zamówienie
warto zwróciæ uwagê na gramaturê, czyli gruboœæ papieru.

kraft
pr¹¿kowany 120g
kreda 170g - mat

Fotograficzna jakoœæ nadruku
Producenci stosuj¹ dwie podstawowe techniki wykonywania nadruków
na torbach papierowych: offset i sitodruk. Nanoszenie druku na
czterokolorowej maszynie offsetowej umo¿liwia uzyskanie pe³nej gamy
barw i przejœæ tonalnych, dziêki czemu Twoje torby bêd¹ wykonane
dok³adnie wed³ug projektu. Technika ta - z uwagi na koniecznoœæ
odpowiedniego roz³o¿enia kosztów produkcji stosowana - jest przy
nak³adach powy¿ej 500 sztuk a druk, oparty jest na rozbarwieniu CMYK
lub Pantone. Do zamówieñ mniejszych nak³adów stosuje siê sitodruk.
Bazuj¹c na palecie Pantone, technika ta gwarantuje wierne
odwzorowanie kolorów ( wype³nieñ jednolitych ), a przejœcia tonalne
wykonywane s¹ rastrowo, co umo¿liwia odwzorowanie zdjêæ
monochromtycznych.

offset - CMYK

sitodruk - PANTONE

laminat b³yszcz¹cy

Efektowne wykoñczenie
Standardowo w ekskluzywnych modelach toreb wykonanych z papieru
kredowego stosuje siê laminowanie na gor¹co foli¹ b³yszcz¹c¹ lub
matow¹, która dodatkowo zabezpiecza powierzchniê nadruku przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz podnosi walory estetyczne torby.

laminat matowy

wiêcej informacji na: www.awih.com.pl
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Maszynowe bigowanie
W celu uzyskania jak najlepszej jakoœci realizowanych zamówieñ
wiêkszoœæ etapów produkcji toreb powinna byæ wykonywana maszynowo.
Bigowanie ( odciskanie lini zagiêcia ) za pomoc¹ specjalnej maszyny jest
gwarancj¹ estetycznego wykonania ka¿dej partii toreb. Taka metoda
bigowania wyklucza mo¿liwoœæ nierównego z³o¿enia papieru, dziêki
czemu wszystkie torby bêd¹ mia³y identyczny wymiar a nadruk bêdzie
usytuowany w odpowiednim miejscu.
linie bigowanie

tekturki
introligatorskie

Usztywnienia
Trwa³e torby reklamowe powinny byæ wzmocnione za pomoc¹ tekturowych
pasków usztywniaj¹cych. Umieszczenie tekturek w górnej czêœci i na
spodzie torby powoduje wzmocnienie i usztywnienie gotowego wyrobu.
W zale¿noœci od formatu torby tekturki powinny mieæ gruboœæ 1-2 mm
i byæ wklejane. Bia³e tekturki ze wzglêdów estetycznych s¹ wklejane na
spód torby, szare s¹ umieszczane pod zak³adk¹ górn¹.

Funkcjonalne i estetyczne uchwyty

plastikowe
zaciski

Dobrze dobrany uchwyt sprawia, ¿e torba jest zarówno funkcjonalna, jak
i estetyczna. Sk³adaj¹c zamówienie warto zwróciæ uwagê na to, z czego
wykonany jest uchwyt i jak¹ ma d³ugoœæ. Uchwyty ze sznurka
bawe³nianego ( nie syntetycznego ) o d³ugoœci powy¿ej 35 cm umo¿liwiaj¹
swobodne wsuniecie d³oni i podniesienie torby. Istotna jest równie¿
gruboœæ uchwytu. Zbyt cienki powoduje ¿e sznurek wbija siê w d³oñ przez
co torba jest niewygodna do noszenia. Optymalna gruboœci 5 mm pozwala
na komfortowe u¿ytkowanie torby. Specjalne zaciski na zakoñczeniach
sznurka powoduj¹, ¿e torby s¹ bardziej estetyczne ni¿ te z tradycyjnymi
supe³kami. Koñcówki uchwytów nie strzêpi¹ siê w czasie u¿ytkowania.

Estetyczne klejenie
Estetyczne wykonanie torby polega na sklejeniu w taki sposób aby linia
klejenia by³a praktycznie niewidoczna i nie wp³ywa³a negatywnie na wygl¹d
torby. Taki efekt gwarantuje klejenie boczne. £¹czenie torby w œrodkowej
czêœci boku (na bigu) jest równie¿ trwalsze w porównaniu do innych technik
klejenia i powoduje, ¿e torby s¹ bardziej wytrzyma³e.

wiêcej informacji na: www.awih.com.pl

³¹czenie w czêœci
centralnej boku

