
Gadżety/ Torby papierowe 

Torby papierowe z uchwytem papierowym płaskim 
nadruk na gotowej torbie 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość
(ilość sztuk w kartonie)

22 x 11 x 28 (350)
26 x 15,5 x 34 (400) 
35 x 17 x 24 (250) (tylko szara)
32 x 17 x 40 (250) 
45 x 18 x 48 (200)

PAPIER

kraft gładki - biały lub szary/beżowy 

UCHWYT papierowy pięciokrotnie złożony, wklejany do środka wraz ze specjalnym 
wzmocnieniem 

KOLOR UCHWYTU

biały dla białych toreb oraz szary dla szarych 

NADRUK

wielokolorowy, "kreska"; z uwzględnieniem marginesów i załamań 
torby; kolory nadruku w systemie Pantone U (dla papierów 

niepowlekanych) 

WYKOŃCZENIE możliwość dodatkowego usztywnienia dna 

TERMIN REALIZACJI w zależności od ilości od 2 do 10 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 30 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 50 szt. 



Torby papierowe z uchwytem papierowym płaskim
nadruk przed złożeniem torby     

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość
(ilość sztuk w kartonie)

22 x 11 x 28 (300);                                                            32 x 17 x 32 (250) 20 l;
22 x 11 x 31 (300);                                                            32 x 17 x 40 (250) 26 l;
25 x 11 x 36 (250);                                                            32 x 17 x 45 (250) 30 l;
32 x 12 x 40 (250);                                                            35 x 17 x 45 (250) 32 l;
32 x x17 x 40 (250) 26 l;                                                   45 x 18 x 48 (200) 44 l;
32 x x17 x 44 (250);                                                                   23 x 8 x 30 (400);
45 x 18 x 48 (200);                                                                   32 x 12 x 40 (250);
26 x 15,5 x 34 (400) 16 l;                                                         45 x 14 x 49 (200);
35 x 17 x 24 (250) (tylko szara) 17 l;                                        23 x 11 x 27 (400); 

PAPIER

kraft gładki - biały lub szary/beżowy 

KOLOR UCHWYTU

biały, szary/beżowy, czerwony, czarny, niebieski, zielony, żółty inne - wg 
ustaleń 

NADRUK

wielokolorowy, CMYK, możliwy na całości torby 

WYKOŃCZENIE lakier, możliwość dodatkowego usztywnienia dna 

TERMIN REALIZACJI w zależności od ilości od 5 do 10 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 30 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 3000 szt. 



Torby papierowe z uchwytem papierowym skręcanym 
 druk na gotowej torbie 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość
(ilość sztuk w kartonie)

17 x 7 x 21 (250) tylko kolor żółty
23 x 8 x 30 (300)
32 x 12 x 40 (200)
45 x 14 x 49 (150) 

PAPIER

kraft prążkowany biały, szary; żółty, zielony, czerwony, granatowy , 
czarny             

  

UCHWYT papierowy skręcany, wklejany do środka wraz za specjalnym 
wzmocnieniem 

KOLOR UCHWYTU

biały - przy białym papierze czarny - przy szarych oraz kolorowych 
torbach 

NADRUK

wielokolorowy, kreska; z uwzględnieniem marginesów i załamań torby; 
nadruku w systemie Pantone U (tak jak dla papierów niepowlekanych) 

WYKOŃCZENIE możliwość dodatkowego usztywnienia dna 

TERMIN REALIZACJI w zależności od ilości od 2 do 14 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 20 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 50 szt. 



Torby papierowe z uchwytem papierowym skręcanym lub bawełnianym druk 
przed złożeniem torby 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość
(ilość sztuk w kartonie)

23 x 8 x 30 (300)
28 x 11 x 36 (200) 
32 x 8,5 x 45 (200) 
32 x 12 x 40 (200) 
32 x 12 x 41 (200) 
37 x 12 x 35 (200)
42 x 13 x 37 (200) 
45 x 14 x 48 (150) 
45 x 14 x 49 (150) 

PAPIER

kraft prążkowany biały, szary; żółty, zielony, czerwony, granatowy , 
czarny             
  

UCHWYT papierowy skręcany, wklejany do środka wraz za specjalnym 
wzmocnieniem 

KOLOR UCHWYTU

biały - przy białym papierze czarny - przy szarych oraz kolorowych 
torbach 

NADRUK

wielokolorowy, kreska lub zdjęcie, na całości torby  

WYKOŃCZENIE możliwość dodatkowego usztywnienia dna 

TERMIN REALIZACJI od 4 do 8 tygodni 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 20 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 3000 szt. 



Torby papierowe ekologiczne z uchwytem bawełnianym 
nadruk na gotowej torbie 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość

24x9x33
30x10x40

USZTYWNIENIA tekturka wzmacniająca górną krawędź oraz dno 

PAPIER

ekologiczny, prążkowany, biały lub beżowy 120 g/m2       
  

UCHWYT sznurek bawełniany przewlekany do środka 

KOLOR UCHWYTU

biały lub beżowy 

NADRUK

wielokolorowy, "kreska" z uwzględnieniem marginesów i załamań torby  

TERMIN REALIZACJI dla toreb gotowych - w zależności od ilości od 10 do 14 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 6 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 50 szt. 



Torby papierowe ekologiczne z uchwytem bawełnianym
nadruk przed złożeniem torby 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość

24 x 9 x 33
30 x 10 x 40 kilkadziesiąt formatów, poniżej najbardziej popularne
8 x 3,5 x 11; 12 x 4 x 16) 
11,5 x 11,5 x 40
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 10 x 25
38 x 10 x 35 

PAPIER

ekologiczny, prążkowany, biały lub beżowy 120 g/m2       
  

UCHWYT sznurek bawełniany przewlekany do środka 

KOLOR UCHWYTU

w kolorze torby lub na życzenie Klienta 

NADRUK

wielokolorowy, "kreska" z uwzględnieniem marginesów i załamań torby  

TERMIN REALIZACJI dla toreb gotowych - w zależności od ilości od 10 do 14 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 6 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 50 szt. 



Torby papierowe ekologiczne z uchwytem bawełnianym
nadruk przed złożeniem torby 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość

USZTYWNIENIE tekturka wzmacniająca górną krawędź (grubość 950 g/m2) oraz dno (grubość 
450 g/m2) 

PAPIER specjalny papier (kreda o podwyższonej sztywności 
i wytrzymałości) 170 g/m2        

KOLOR ZEWNĘTRZNY 
TORBY

biały, czerwony (Pantone 185), granatowy (Pantone 281), bordowy (Pantone 
202), ecru (Pantone 7401), zielony (Pantone 348), czarny 

UCHWYT sznurek bawełniany z rdzeniem przewlekany do środka,
dopasowany do koloru nadruku lub do koloru torby 

USZTYWNIENIE laminat błyszczący lub matowy 

NADRUK

wielokolorowy, "kreska"; 
z uwzględnieniem marginesów i załamań torby;
 nadruku w systemie Pantone C 
(dla papierów powlekanych) 

TERMIN REALIZACJI w zależności od ilości od 10 do 14 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 6 kg 

MINIMALNY NAKŁAD 50 szt. 



Torby papierowe laminowane z uchwytem bawełnianym 
 druk przed złożeniem torby 

WYMIARY W CM
szerokość x dno x 

wysokość

USZTYWNIENIE tekturka introligatorska wzmacniająca górną krawędź (grubość 950 g/m2) oraz 
dno (grubość 450 g/m2) 

PAPIER specjalny papier (kreda o podwyższonej sztywności i wytrzymałości) 170 g/m2 
lub inny na życzenie Klienta    

UCHWYT sznurek bawełniany z rdzeniem przewlekany do środka; tasiemka; rurka 

KOLOR UCHWYTU
dopasowany do nadruku (zdobienia) 

NADRUK

możliwy na całości torby, CMYK lub nadruku w systemie Pantone C (dla 
papierów powlekanych) 

TERMIN REALIZACJI w zależności od ilości od 14 dni roboczych 

WYTRZYMAŁOŚĆ do 6 kg 

MINIMALNY NAKŁAD w zależności od formatu - od 500 szt. 

USZLACHETNIENIA laminat błyszczący i matowy, lakier UV, tłoczenie wypukłe i wklęsłe tłoczenie 
folią na gorąco - hot print 


