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WSZYSTKIE MATERIAŁY DO POBRANIA 
 

Katalog i cennik oraz inne materiały Ecobag Network w wersji elektronicznej znajdziesz na: 
www.ecobagnetwork.eu 

Katalog w wersji elektronicznej bez oznaczeń Ecobag Network znajdziesz na:
www.pack-send.eu
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Kilka słów o nas

 Ecobag Network jest największym producentem ekologicznych papierowych toreb z nadrukiem Klienta w Polsce. Spółka powiększa 
się nieprzerwanie od 2004 roku. Dzięki polityce ukierunkowanej na ekologię, potrzeby Klientów i nowoczesnemu parkowi maszynowemu 
jesteśmy najszybciej rozwijającym się polskim producentem w naszej branży.

 Specjalizujemy się w przygotowaniu projektów, produkcji toreb i kopert ekologicznych z nadrukiem oraz bez nadruku. Oferujemy 
dużą ilość standardowych formatów, a także asortyment pakowy niedostępny u innych europejskich producentów, takich jak np. SUMO 
i Stiffpac. 

 Nasza przynależność od 2011 roku do Kuvert Polska Group umożliwiła szybką ekspansję na rynki zagraniczne. Obsługujemy polskie 
i europejskie instytucje państwowe, korporacje, średnie oraz małe przedsiębiortwa. Wieloletnia współpraca z naszymi stałymi Klientami jest 
dla nas wyznacznikiem jakości naszej pracy.

Nasza Misja

 Zaopatrywanie w ekologiczne torby i koperty papierowe coraz większej grupy odbiorców i wypieranie z rynku nieekologicznych za-
mienników, w celu zachowania środowiska naturalnego dla następnych pokoleń. Fundamentami relacji z Klientami są dla nas: zrozumienie 
potrzeb, fachowe doradztwo, elastyczna obsługa i budowanie wieloletnich relacji biznesowych.

Nasza Wizja

 Zdobycie pozycji największego europejskiego producenta ekologicznych toreb, kopert papierowych i nadruku na nich, przy pomocy 
stosowania przyświecających nam zasad, co zaowocuje wyparciem z użytku szkodliwych dla środowiska naturalnego opakowań.



5

TORBY I KOPERTY Z NADRUKIEM LUB BEZ - SPRZEDAŻ W KARTONACH
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Torby papierowe
BIAŁE GŁADKIE

OPIS:
Torby papierowe ECO ze skręconymi papierowymi, białymi uchwytami, wykonane z 
papieru białego gładkiego 100g/m2. Torby dla detalu, sklepów, hoteli, kwiaciarni, na 
eventy i prezentowe. Dla drukarni SITO i FLEXO.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITO, FLEXO i CMYK, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki 
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

papier: biały gładki

FLEXO-PANTONE DIGITAL-CMYK

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na torbie gotowej (max. 2 kolory PANTONE, druk 
niepasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk DIGITAL na torbie gotowej (ilość kolorów nie-
ograniczona - kolorystyka CMYK, druk pasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk FLEXO na roli
(max. 6 kolorów PANTONE lub CMYK; druk jednostronny, 
dwustronny lub APLA) 
- zamówienie minim. od 15.000 szt.

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodami:

Z nadrukiemW standardzie

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały
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index: 10211040000
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 11411040000
format B014: 50x18x39 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 1800 szt.
cena netto: 1,64 zł/szt.

index: 10611040000 
format B006: 24x10x36 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,83 zł/szt.

index: 11811040000
format B018: 34x20x33 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,24 zł/szt.

index: 11011040000
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,27zł/szt.

index: 12211040000
format B022: 33x12x50 cm

ilość w kartonie: 200 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 10411040000
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10811040000
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3500 szt.
cena netto: 1,12 zł/szt.

index: 32011040000
format B020: 36x33x32 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 1600 szt.
cena netto: 3,83 zł/szt.

index: 11211040000
format B012: 40x18x39 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,44 zł/szt.

index: 12411040000
format B024: 35x18x44 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,41 zł/szt.

index: 12611040000
format B026: 45x17x48 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 1800 szt.
cena netto: 1,67 zł/szt.

Torby papierowe
BIAŁE GŁADKIE

Inne kolorowe uchwyty papierowe
dla zleceń od 100.000 szt. możesz wybrać spośród kolorów standardowych:

brązowy czarny czerwony bordowy zielony granatowy

Jeszcze
więcej kolorów 
dla zamówień 
od 60.000 szt.
(Zapytaj o kolor) 

+
index: 11611040000

format B016: 16x8x39 cm
ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4000 szt.
cena netto: 0,86 zł/szt.

WYPRZEDAŻ

format niestandardowy: na zamówienie
ilość: od 100.000 szt.

podaj: szerokość x głębokość x wysokość [cm] 

+

szer. głęb.

wys.

Promocja!  
do 30.09.2022
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papier: brąz prążek

Torby papierowe
BRĄZ PRĄŻEK

OPIS:
Torby papierowe ECO ze skręconymi papierowymi, brązowymi uchwytami, wykonane 
z papieru kraftowego brązowego prążkowanego 90g/m2. Torby dla detalu, sklepów, 
hoteli, kwiaciarni, na eventy i prezentowe. Dla drukarni SITO i FLEXO.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITO, FLEXO i CMYK, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki 
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

Z nadrukiemW standardzie

FLEXO-PANTONE DIGITAL-CMYK

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na torbie gotowej (max. 2 kolory PANTONE, druk 
niepasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk DIGITAL na torbie gotowej (ilość kolorów nie-
ograniczona - kolorystyka CMYK, druk pasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk FLEXO na roli
(max. 6 kolorów PANTONE lub CMYK; druk jednostronny, 
dwustronny lub APLA) 
- zamówienie minim. od 15.000 szt.

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodami:

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały
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index: 10222030000 
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt. 
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,57 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 11422030000  
format B014: 50x18x39 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 1800 szt.
cena netto: 1,27 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 10622030000 
format B006: 24x10x36 cm

ilość w kartonie: 250 szt. 
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,68 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 11822030000 
format B018: 34x20x33 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 0,96 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 11022030000
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,97 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 12222030000 
format B022: 33x12x50 cm

ilość w kartonie: 200 szt. 
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,02 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 10422030000 
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt. 
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,68 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 10822030000
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 3500 szt.
cena netto: 0,86 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 32022030000  
format B020: 36x33x32 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 1600 szt.
cena netto: 3,31 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index:11222030000
format B012: 40x18x39 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,11 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 12422030000 
format B024: 35x18x44 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,12 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

Torby papierowe
BRĄZ PRĄŻEK

Inne kolorowe uchwyty papierowe
dla zleceń od 100.000 szt. możesz wybrać spośród kolorów standardowych:

brązowy czarny czerwony bordowy zielony granatowy

Jeszcze
więcej kolorów 
dla zamówień 
od 60.000 szt.
(Zapytaj o kolor) 

+

index: 11622030000
format B016: 16x8x39 cm
ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4000 szt.
cena netto: 0,75 zł/szt.

WYPRZEDAŻ

format niestandardowy: na zamówienie
ilość: od 100.000 szt.

podaj: szerokość x głębokość x wysokość [cm] 

+

szer. głęb.

wys.

Wyprzedaż!  
Do wyczerpania zapasów.
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papier: brąz gładki

Torby papierowe
BRĄZ GŁADKI

OPIS:
Torby papierowe ECO ze skręconymi papierowymi, brązowymi uchwytami, wykonane 
z papieru kraftowego brązowego gładkiego 90g/m2. Torby dla detalu, sklepów, hoteli, 
kwiaciarni, na eventy i prezentowe. Dla drukarni SITO i FLEXO.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITO, FLEXO i CMYK, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki 
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

Z nadrukiemW standardzie

FLEXO-PANTONE DIGITAL-CMYK

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na torbie gotowej (max. 2 kolory PANTONE, druk 
niepasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk DIGITAL na torbie gotowej (ilość kolorów nie-
ograniczona - kolorystyka CMYK, druk pasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk FLEXO na roli
(max. 6 kolorów PANTONE lub CMYK; druk jednostronny, 
dwustronny lub APLA) 
- zamówienie minim. od 15.000 szt.

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodami:

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały
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index: 10232030000
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt. 
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,54 zł/szt. 

index: 11432030000
format B014: 50x18x39 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 1800 szt.
cena netto: 1,48 zł/szt. 

index: 10632030000 
format B006: 24x10x36 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,72 zł/szt. 

index: 11832030000
format B018: 34x20x33 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,11 zł/szt. 

index: 11032030000 
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,13 zł/szt. 

index: 10432030000 
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,68 zł/szt. 

index: 10832030000
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3500 szt.
cena netto: 0,99 zł/szt. 

index: 32032030000
format B020: 36x33x32 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 1600 szt.
cena netto: 3,50 zł/szt. 

index: 11232030000
format B012: 40x18x39 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,29 zł/szt. 

Torby papierowe
BRĄZ GŁADKI

format niestandardowy: na zamówienie
ilość: od 100.000 szt.

podaj: szerokość x głębokość x wysokość [cm] 

+

szer. głęb.

wys.

Inne kolorowe uchwyty papierowe
dla zleceń od 100.000 szt. możesz wybrać spośród kolorów standardowych:

brązowy czarny czerwony bordowy zielony granatowy

Jeszcze
więcej kolorów 
dla zamówień 
od 60.000 szt.
(Zapytaj o kolor) 

+

index: 11623032000
format B016: 16x8x39 cm
ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4000 szt.
cena netto: 0,72 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 12632030000   
format B026: 45x17x48 cm

ilość w kartonie: 100 szt. 
ilość na palecie: 1800 szt.
cena netto: 1,46 zł/szt. 

NOWOŚĆ

Promocja! 
Do odwołania/ 

wyczerpania zapasów.
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Torby papierowe z płaskim uchwytem
BIAŁE

index: 211313017000
format: 26x14x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt. 
ilość na palecie: 8000 szt.
cena netto: 0,63 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 211613010000 
format: 29x17x33 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 5000 szt.
cena netto: 0,75 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 212113010000 
format: 32x20x32 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,82 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

index: 212013010000
format: 32x17x42 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4000 szt.
cena netto: 0,86 zł/szt. 

WYPRZEDAŻ

format niestandardowy:  
na zamówienie

ilość: od 100.000 szt.
podaj: szerokość x  

głębokość x wysokość [cm] 

+

szer. głęb.

wys.

Z nadrukiemW standardzie

papier: biał y gładki

OPIS:
Torby papierowe ECO z płaskimi, papierowymi, białymi uchwytami, wykonane z pa-
pieru białego gładkiego 70g/m2. Torby dla HORECA: catering, hotele, restauracje i na 
eventy. Dla drukarni SITO i FLEXO.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITO, FLEXO i CMYK, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki 
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

FLEXO-PANTONE DIGITAL-CMYK

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na torbie gotowej (max. 2 kolory PANTONE, druk 
niepasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk DIGITAL na torbie gotowej (ilość kolorów nie-
ograniczona - kolorystyka CMYK, druk pasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk FLEXO na roli
(max. 6 kolorów PANTONE lub CMYK; druk jednostronny, 
dwustronny lub APLA) 
- zamówienie minim. od 15.000 szt.

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodami:

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

Wyprzedaż!
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Torby papierowe z płaskim uchwytem
BRĄZOWE

OPIS:
Torby papierowe ECO z płaskimi, papierowymi, brązowymi uchwytami, wykonane z 
papieru brązowego gładkiego 70g/m2. Torby dla HORECA: catering, hotele, restaura-
cje i na eventy. Dla drukarni SITO i FLEXO.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITO, FLEXO i CMYK, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki 
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

Z nadrukiemW standardzie

FLEXO-PANTONE DIGITAL-CMYK

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na torbie gotowej (max. 2 kolory PANTONE, druk 
niepasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk DIGITAL na torbie gotowej (ilość kolorów nie-
ograniczona - kolorystyka CMYK, druk pasowany)
- druk jednostronny 50-10.000 szt.
- druk dwustronny 50-6.000 szt.

Druk FLEXO na roli
(max. 6 kolorów PANTONE lub CMYK; druk jednostronny, 
dwustronny lub APLA) 
- zamówienie minim. od 15.000 szt.

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodami:

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

papier: brą z gładki

index: 211334017000
format: 26x14x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt. 
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,67 zł/szt.

index: 212534010000 
format: 32x17x29 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4000 szt.
cena netto: 0,76 zł/szt.

index: 212134010000 
format: 32x20x32 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,88 zł/szt.

index: 211634010000 
format: 29x17x33 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,80 zł/szt.

index: 212034010000
format: 32x17x42 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4000 szt.
cena netto: 0,93 zł/szt.

format niestandardowy:  
na zamówienie

ilość: od 100.000 szt.
podaj: szerokość x  

głębokość x wysokość [cm] 

+

szer. głęb.

wys.
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Torby papierowe brąz gładki bez uchwytów
TORBY ZAKUPOWE

index: 70230030000
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000

cena netto: 0,56 zł/szt.

index: 70630030000
format B006: 24x10x36 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000

cena netto: 0,69 zł/szt.

index: 71030030000
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000

cena netto: 0,87 zł/szt.

OPIS:
Torby papierowe ECO zakupowe bez uchwytów, wykonane z wytrzymałego papieru 
kraftowego, brązowego, gładkiego 90g/m2. Torby dla detalu i do sklepów. Dla dru-
karni SITO i FLEXO.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITO, FLEXO i CMYK, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadru-
ki wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 15.000 szt. Torby z nadrukiem Klienta od 15.000 szt.

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na roli
(max. 4 kolory PANTONE, druk niepasowany; druk jednostronny, 
dwustronny lub APLA) 
- zamówienie minim. od 15.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

Z nadrukiemW standardzie
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index: 10211042010 
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,70 zł/szt.

index: 10211042011 
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,70 zł/szt.

index: 10211042012 
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,70 zł/szt.

OPIS:
Torby papierowe MINI i średnie ECO pastelowe ze skręconymi papierowymi, białymi 
uchwytami, wykonane z papieru białego 100g/m2. Torby dla detalu, sklepów, hoteli, kwia-
ciarni, na eventy i prezentowe. Dla drukarni specjalizujących się w SITODRUKU.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITODRUKU, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki wykonujemy 
z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

SITODRUK
-PANTONE 

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

Możliwy nadruk Klienta metodą:

W standardzie Z nadrukiem

index: 10411040010
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,98 zł/szt.

index: 10411040011 
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,98 zł/szt.

index: 10411040012
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,98 zł/szt.

Torby mini i średnie papierowe pastelowe apla
format: B002, B004

B002
ROZMIAR

Promocja! 
Do odwołania/ 

wyczerpania zapasów.
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Torby mini papierowe kolorowe apla
format: B002

B002
ROZMIAR

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

index: 10232030003  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 10232030006  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 10232030004  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 10232030008  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 10232030007  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 10232030005  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

index: 10232030009  
format B002: 18x8x22,5 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,62 zł/szt.

SITODRUK
-PANTONE 

OPIS:
Torby papierowe MINI ECO kolorowe ze skręconymi papierowymi, brązowymi uchwy-
tami, wykonane z papieru brązowego 90g/m2. TTorby dla detalu, sklepów, kwiaciarni, 
na eventy i prezentowe. Dla drukarni specjalizujących się w SITODRUKU.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITODRUKU, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki  
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

Z nadrukiemW standardzie

Możliwy nadruk Klienta metodą:

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

Promocja! 
Do odwołania/ 

wyczerpania zapasów.
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Torby średnie papierowe kolorowe apla
format: B004

B004
ROZMIAR

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

index: 10432030003   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10432030006   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10432030004   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10432030008   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10432030007   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10432030005   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

index: 10432030009   
format B004: 24x10x32 cm

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,79 zł/szt.

SITODRUK
-PANTONE 

OPIS:
Torby papierowe średnie ECO kolorowe ze skręconymi papierowymi, brązowymi 
uchwytami, wykonane z papieru brązowego 90g/m2. Torby dla detalu, sklepów, kwia-
ciarni, na eventy i prezentowe. Dla drukarni specjalizujących się w SITODRUKU.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITODRUKU, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki wykonu-
jemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

Możliwy nadruk Klienta metodą:

Z nadrukiemW standardzie

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

Promocja! 
Do odwołania/ 

wyczerpania zapasów.
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Torby duże papierowe kolorowe apla
format: B008

B008
ROZMIAR

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

OPIS:
Torby papierowe duże ECO kolorowe ze skręconymi papierowymi, brązowymi 
uchwytami, wykonane z papieru brązowego 90g/m2. Torby dla detalu, sklepów,  
kwiaciarni, na eventy i prezentowe. Dla drukarni specjalizujących się w SITODRUKU.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITODRUKU, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki
wykonujemy z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

index: 10832030003   
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

index: 10832030004   
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

index: 10832030006 
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

index: 10832030005   
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

index: 10832030008  
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

index: 10832030007   
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

index: 10832030009   
format B008: 30,5x17x34 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie:  3500 szt.
cena netto: 1,14 zł/szt.

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodą:

Z nadrukiemW standardzie

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

Promocja! 
Do odwołania/ 

wyczerpania zapasów.
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Torby duże papierowe kolorowe apla
format: B010

B010
ROZMIAR

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

OPIS:
Torby papierowe duże wysokie ECO kolorowe ze skręconymi papierowymi, brązowy-
mi uchwytami, wykonane z papieru brązowego 90g/m2. Torby dla detalu, sklepów,  
kwiaciarni, na eventy i prezentowe. Dla drukarni specjalizujących się w SITODRUKU.

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą SITODRUKU, cenę nadruku ustalamy indywidualnie, nadruki wykonuje-
my z projektów gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

ZAM. MINIMALNE:
Torby bez nadruku Klienta - 1 karton. Torby z nadrukiem Klienta już od 50 szt!

index: 11032030003   
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 11032030005  
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 11032030008   
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 11032030004   
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 11032030007   
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 11032030006    
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

index: 11032030009   
format B010: 30,5x17x42,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 1,28 zł/szt.

SITODRUK
-PANTONE 

Możliwy nadruk Klienta metodą:

Z nadrukiemW standardzie

SITODRUK – PANTONE druk niepasowany 
- jednostronny 50 szt. - 5.000 szt. od 1 do 4 kolorów
- dwustronny 50 szt. - 3.000 szt. od 1 do 2 kolorów
dostępne kolory: kolorowe i czarny + złoty, srebrny, 
biały

Promocja! 
Do odwołania/ 

wyczerpania zapasów.
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Ekologiczne super-mocne koperty
SUMO®

OPIS:
SUMO® - koperty ECO super-mocne z klapką zamykającą HK, wykonane z papieru brązo-
wego 90g/m2, z kodem paskowym EAN-13. Specjalne papierowe wypełnienie zabezpiecza 
przesyłkę przed uszkodzeniem. Koperty są w pełni biodegradowalne i łatwe w recyklingu. 

Koperty do przesyłek przyszłości, doceniane za solidny sposób wykonania, łatwość pako-
wania i zaklejania. Idealne do przesyłania ubrań, książek, katalogów, narzędzi i elektroniki. 
Dla sklepów www, marek premium, instytucji i firm proekologicznych.

Produkt dostępny w wielu standardowych formatach bez nadruku lub z nadrukiem!

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

FLEXO-PANTONE
SPRZEDAŻ
W KARTONACH

DIGITAL-CMYK

Z nadrukiemW standardzie

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą FLEXO 1 kolor. Opcjonalnie 
CMYK dla niewielkich nakładów, cenę nadruku 
ustalamy indywidualnie, nadruki wykonujemy 
z zamkniętych projektów, gotowych PDF 
oraz przesłanych opisów i logo Klienta.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie min. bez nadruku 1 kar-
ton, dla nadruków CMYK od 50 szt!

Druk FLEXO (wykonany w maszynie podczas produkji kopert koloryst-
ka PANTONE) 
maksymalnie 1 wybrany kolor PANTONE 
- zamówienie minimalne 500 szt.

Druk DIGITAL (na gotowej kopercie - ilość kolorów nieograniczona ko-
lorystyka CMYK, druk pasowany, nadruk CMYK na brązowym pap. 
odbiega kolorystycznie od nadruku na pap. białych)
- druk jednostronny od 50 - 5.000 szt., druk wyłącznie na stronie bez 
klapki zamykającej

Możliwy nadruk Klienta metodami:

SITODRUK
-PANTONE 

SITODRUK - PANTONE
druk wyłącznie jednostronny 50 - 5.000 szt.
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index: 88233020  
format: SU14

rozmiar wewn.: 17,5x26,5 cm
rozmiar zewn.: 19,5x26,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 1400 szt.
cena netto: 1,25 zł/szt.

index: 88833020 
format: SU20

rozmiar wewn.: 34,5x47 cm
rozmiar zewn.: 36,5x47 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 600 szt.
cena netto: 2,53 zł/szt.

index: 88333020 
format: SU15

rozmiar wewn.: 21,5x26,5 cm
rozmiar zewn.: 23,5x26,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 1200 szt.
cena netto: 1,45 zł/szt.

index: 88433020
format: SU16

rozmiar wewn.: 21,5x34 cm
rozmiar zewn.: 23,5x34 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 900 szt.
cena netto: 1,72 zł/szt.

index: 88133020 
format: SU13

rozmiar wewn.: 14,5x21,5 cm
rozmiar zewn.: 16,5x21,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 2250 szt.
cena netto: 1,01 zł/szt.

index: 88633020 
format: SU18

rozmiar wewn.: 26,5x36 cm
rozmiar zewn.: 28,5x36 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 600 szt.
cena netto: 2,04 zł/szt.

index: 88733020 
format: SU19

rozmiar wewn.: 29,5x44,5 cm
rozmiar zewn.: 31,5x44,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 600 szt.
cena netto: 2,28 zł/szt.

index: 88033020  
format: SU12 

rozmiar wewnętrzny: 11,5x21,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 13,5x21,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt. 
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,93 zł/szt.

index: 88533020
format: SU17

rozmiar wewn.: 22,5x34 cm
rozmiar zewn.: 24,5x34 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 900 szt.
cena netto: 1,74 zł/szt.

Ekologiczne super-mocne koperty
SUMO®

index: 88933020  
format: SUCD 

rozmiar wewn.: 16,5x17,5 cm
rozmiar zewn.: 18,5x17,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 1,02 zł/szt.

+
rozmiar niestandardowy: na zamówienie
ilość: od 10.000 szt.
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm], nakład zamówienia oraz plik nadruku 
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Koperty bąbelkowe białe - bez dziurek
SuperPAK extra®

OPIS:
Koperty bąbelkowe białe bez dziurek na plomby, z nadrukiem marki SuperPAK,  
oznaczeniem formatu oraz kodem kreskowym EAN-13.

Seria kopert z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii „bąbelkowej”) dostęp-
nych  jest w 11 formatach standardowych. Koperty wykonane z papieru białego 
Offsetowego 75 g/m2. 

Stosowane  jako koperty do przesyłek kurierskich. Dzięki nowej technologii produk-
cji po zużyciu koperty łatwo oddzielić część papierową od foliowej, co umożliwia 
szybkie segregowanie odpadów! Dostępne również z nadrukiem Klienta.

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

Kod EAN w standardzie

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą FLEXO od 1 do 3 kolorow w tym nadruki APLA 
(na całej powierzchni). Opcjonalnie CMYK dla niewielkich  
nakładów. Ceny nadruku indywidualne, nadruki wykonujemy 
z zamkniętych projektów, gotowych PDF oraz przesłanych opisów 
i logo Klienta. 

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie minimalne bez nadruku 1 karton.  
Dla nadruków Klienta od 1 do 3 kolorów PANTONE 10.000 szt. Dla 
niewielkich nadruków CMYK od 50 szt!

FLEXO-PANTONE

DIGITAL-CMYK

Druk FLEXO na roli 1 kolor
(wykonany poza maszyną składającą koperty, kolorystka 
PANTONE) maksymalnie 1 wybrany kolor PANTONE 
- zamówienie minimalne 20.000 szt.

Druk DIGITAL (na gotowej kopercie - ilość kolorów nie-
ograniczona - kolorystyka CMYK, druk pasowany)
- druk jednostronny od 50 - 5.000 szt., druk wyłącznie na 
stronie bez klapki zamykającej 

Możliwy nadruk Klienta metodami:

Druk FLEXO na roli 3 kolory (w tym apla)
(wykonany poza maszyną składającą koperty, kolorystka 
PANTONE) maksymalnie 3 wybrane kolory PANTONE (w 
tym apla pełna lub z wybraniem, oraz druk bezkońcowy) 
- zamówienie minim. od 25.000 szt.

Z nadrukiemW standardzie

CMYK rola do roli 
Uwaga! Inne formaty dla CMYK. Minimalne zamówienie: 
30.000 sztuk dla dużych formatów. Minimalne zamówienie 
dla małych formatów 60-80 tysięcy sztuk.

OFFSET-CMYK

*folia nadaje się do recyklingu

„Otwórz tutaj”
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index: 77330027 
format: D/14

rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 4800 szt.
cena netto: 0,38 zł/szt.

index: 77930027 
format: K/20

rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie: 1200 szt.
cena netto: 1,09 zł/szt.

index: 77430027 
format: E/15

rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3600 szt.
cena netto: 0,46 zł/szt.

index: 77530027 
format: F/16 

rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,53 zł/szt.

index: 77130027  
format: B/12

rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm
ilość w kartonie: 200 szt.
ilość na palecie: 7200 szt.
cena netto: 0,24 zł/szt.

index: 77730027 
format: H/18 

rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 0,66 zł/szt.

index: 77230027 
format: C/13

rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 17x22,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 5600 szt.
cena netto: 0,30 zł/szt.

index: 77830027 
format: I/19

rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 1500 szt.
cena netto: 0,98 zł/szt.

index: 77030027  
format: A/11

rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

ilość w kartonie: 200 szt.
ilość na palecie: 12000 szt.

cena netto: 0,20 zł/szt.

index: 77630027 
format: G/17

rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,57 zł/szt.

Koperty bąbelkowe białe - bez dziurek
SuperPAK extra®

index: 78030027 
format: CD/21

rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 7200 szt.
cena netto: 0,32 zł/szt.

+
rozmiar niestandardowy: na zamówienie
dla innych szerokości kopert min. zam.: 20.000 szt.
dla innych wysokości kopert min. zam.: 25.000 szt. i większe
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm], nakład zamówienia oraz plik nadruku
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Koperty bąbelkowe białe SuperPAK extra® 
foliowane po 10 szt.

KOPERTA - CHARAKTERYSTYKA:
Koperty bąbelkowe białe bez dziurek na plomby, z nadrukiem marki SuperPAK,  oznaczeniem formatu 
oraz kodem kreskowym EAN-13. Seria kopertz zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii „bąbel-
kowej”) dostępne w 11 formatach standardowych. Koperty wykonane z papieru białego Offset 75 g/
m2. Szeroko stosowane do przesyłek kurierskich. Po zużyciu koperty łatwo oddzielić część papierową 
od foliowej, co umożliwia szybkie segregowanie odpadów! 

KOPERTA Z NADRUKIME STANDARDOWYM:
Etykieta certyfikatu FSC®; Wielojęzyczny opis „Recykling! Oddziel folię od papieru” + instrukcja re-
cyklingu w formie grafiki; Wielojęzyczny napis „OTWÓRZ TUTAJ” informujący, w którym miejscu naj-
wygodniej otworzyć kopertę adresatowi przesyłki; Format koperty + wymiar wewn. i zewn. + logo 
„wyprodukowano w Europie”.

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

W standardzie

SPRZEDAŻ
W KARTONACH



25

Koperty bąbelkowe białe SuperPAK extra® 
foliowane po 10 szt.

Towar w ilości w 1 palety 
każdego formatu dostępny od 
ręki. Dla większych ilości czas 
realizacji do 10 dni roboczych.

index: 77330097/10 
format: D/14

rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 400 pakietów  

(4.000 kopert) (h: 1,60 m) 
Modl No. pakietu SPE-D14_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008785

cena netto: 4,63 zł/ 1 pakiet

index: 77930097/10  
format: K/20

rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm

ilość w kartonie: 5 pakietów
ilość na palecie: 120 pakietów  

(1.200 kopert) (h: 1,70 m) 
Modl No. pakietu SPE-K20_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008846
cena netto: 12,26 zł/ 1 pakiet

index: 77430097/10
format: E/15

rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 300 pakietów  

(3.000 kopert) (h: 1,60 m) 
Modl No. pakietu SPE-E15_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008792

cena netto: 5,31 zł/ 1 pakiet

index: 77530097/10 
format: F/16 

rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 240 pakietów  

(2.400 kopert) (h: 1,60 m) 
Modl No. pakietu SPE-F16_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008808
cena netto: 6,41 zł/ 1 pakiet

index: 77130097/10  
format: B/12

rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 500 pakietów  

(5.000 kopert) (h: 1,30 m) 
Modl No. pakietu SPE-B12_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008761

cena netto: 3,08 zł/ 1 pakiet

index: 77730097/10
format: H/18 

rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 200 pakietów  

(2.000 kopert) (h: 1,65 m) 
Modl No. pakietu SPE-H18_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008822
cena netto: 7,81 zł/ 1 pakiet

index: 77230097/10 
format: C/13

rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 17x22,5 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 480 pakietów  

(4.800 kopert) (h: 1,60 m) 
Modl No. pakietu SPE-C13_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008778

cena netto: 3,73/ 1 pakiet

index: 77830097/10  
format: I/19

rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm
ilość w kartonie: 5 pakietów

ilość na palecie: 120 pakietów  
(1.200 kopert) (h: 1,50 m) 

Modl No. pakietu SPE-I19_P10 
EAN-13 pakietu: 5905379008839 

cena netto: 10,32 zł/ 1 pakiet

index: 77030097/10  
format: A/11

rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 500 pakietów  

(5.000 kopert) (h: 1,10 m) 
Modl No. pakietu SPE-A11_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008754

cena netto: 2,47 zł/ 1 pakiet

index: 77630097/10
format: G/17

rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 240 pakietów  

(2.400 kopert) (h: 1,60 m) 
Modl No. pakietu SPE-G17_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008815
cena netto: 6,61 zł/ 1 pakiet

index: 78030097/10
format: CD/21

rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm

ilość w kartonie: 10 pakietów
ilość na palecie: 500 pakietów  

(5.000 kopert) (h: 1,60 m) 
Modl No. pakietu SPE-CD_P10 

EAN-13 pakietu: 5905379008853
cena netto: 3,63 zł/ 1 pakiet

Jednostka sprzedażowa -  
kartony. Podane ceny są cena-
mi podstawowymi za 1 pakiet- 
do negocjacji w zależności od 

wielkośći zam.

KOPERTY W PAKIETACH - CHARAKTERYSTYKA:
W każdym pakiecie znajduje się 10 kopert konfekcjonowanych w folii termokurczliwej. Nadruk 
koperty jest widoczny wyłącznie z 1 strony pakietu. W dolnym prawym rogu pakietu znajduje się 
przyklejona etykieta. Na etykiecie umieszczono dane umożliwiające sprzedaż detaliczną 1 pakietu 
w sklepuje:
- kod kreskowy EAN-13 pakietu;
- MODEL NO. produktu, czyli jego uproszczona nazwa ułatwiająca identyfikuję produktu.
Dodatkowo na etykiecie w języku PL, DE i EN umieszczono inf. o wymiarach wew. i zewnętrznym.
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Koperty bąbelkowe brąz - z dziurkami
SuperPAK gold®

OPIS:
Koperty bąbelkowe brązowe z dziurkami na plomby, z nadrukiem „OTWÓRZ TUTAJ” w 
wielu językach, znajdującym się pod klapką zamykającą HK, oraz kodem kreskowym.

Seria kopert z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii „bąbelkowej”)  
dostępnych  jest w 11 formatach standardowych, wykonanych z papieru brąz Kraft  
gramatura 75 g/m2. 

Stosowane jako koperty do przesyłek kurierskich. Dzięki nowej technologii produkcji po 
zużyciu koperty łatwo oddzielić część papierową od foliowej, co umożliwia szybkie segre-
gowanie odpadów! Dostępne również z nadrukiem Klienta.

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą FLEXO od 1 do 3 kolorow w tym 
nadruki APLA (na całej powierzchni). Cenę nadruku 
ustalamy indywidualnie, nadruki wykonujemy z za-
mkniętych projektów gotowych PDF oraz przesła-
nych opisów i logo Klienta.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie min. bez nadruku 1 karton, 
dla nadruków Klienta 10.000 szt.

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na roli 1 kolor
(wykonany poza maszyną składającą koperty, koloryst-
ka PANTONE) maksymalnie 1 wybrany kolor PANTONE 
- zamówienie minimalne 20.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

Druk FLEXO na roli 3 kolory (w tym apla)
(wykonany poza maszyną składającą koperty, kolo-
rystka PANTONE) maksymalnie 3 wybrane kolory 
PANTONE (w tym apla pełna lub z wybraniem, oraz 
druk bezkońcowy) 
- zamówienie minim. od 25.000 szt.

Kod EAN w standardzie

Z nadrukiemW standardzie

*folia nadaje się do recyklingu

„Otwórz tutaj”
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index: 77333027 
format: D/14

rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 4800 szt.
cena netto: 0,41 zł/szt.

index: 77933027
format: K/20

rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie: 1200 szt.
cena netto: 1,18 zł/szt.

index: 77433027
format: E/15

rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3600 szt.
cena netto: 0,50 zł/szt.

index: 77533027
format: F/16

rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,58 zł/szt.

index: 77133027 
format: B/12

rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm
ilość w kartonie: 200 szt.
ilość na palecie: 7200 szt.
cena netto: 0,26 zł/szt.

index: 77733027
format: H/18 

rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 0,71 zł/szt.

index: 77233027 
format: C/13

rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 22,5x17 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 5600 szt.
cena netto: 0,32 zł/szt.

index: 77833027 
format: I/19

rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 1500 szt.
cena netto: 1,06 zł/szt.

index: 77033027  
format: A/11

rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

ilość w kartonie: 200 szt. 
ilość na palecie: 12000 szt.

cena netto: 0,21 zł/szt.

index: 77633027
format: G/17

rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,61 zł/szt.

Koperty bąbelkowe brąz - z dziurkami
SuperPAK  gold®

index: 78033027
format: CD/21

rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 7200 szt.
cena netto: 0,34 zł/szt.

+
rozmiar niestandardowy: na zamówienie
dla innych szerokości kopert min. zam.: 20.000 szt.
dla innych wysokości kopert min. zam.: 25.000 szt. i większe
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm], nakład zamówienia oraz plik nadruku

Na zamówienie. 
Czas realizacji około 
10-15 dni roboczych.
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Koperty bąbelkowe  białe - z dziurkami
SuperPAK classic®

OPIS:
Koperty bąbelkowe białe z dziurkami na plomby, z nadrukiem marki SuperPAK, oznaczeniem 
formatu oraz kodem kreskowym EAN-13.

Seria kopert z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii „bąbelkowej”) dostępnych  jest 
w 11 formatach standardowych. Koperty wykonane z papieru białego Kraft gramatura 75 g/m2.

Stosowane jako koperty do przesyłek kurierskich. Dzięki nowej technologii produkcji po zużyciu 
koperty łatwo oddzielić część papierową od foliowej, co umożliwia szybkie segregowanie odpa-
dów! Dostępne również z nadrukiem Klienta.

Kod EAN w standardzie

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

SPRZEDAŻ
W KARTONACH NADRUK w Ecobag Network:

Nadruk metodą FLEXO od 1 do 3 kolorow 
w tym nadruki APLA (na całej powierzchni). 
Cenę nadruku ustalamy indywidualnie, na-
druki wykonujemy z zamkniętych projektów 
gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo 
Klienta.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie min. bez nadruku 1 kar-
ton, dla nadruków Klienta 10.000 szt.

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na roli 1 kolor
(wykonany poza maszyną składającą koperty, koloryst-
ka PANTONE) maksymalnie 1 wybrany kolor PANTONE 
- zamówienie minimalne 20.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

Druk FLEXO na roli 3 kolory (w tym apla)
(wykonany poza maszyną składającą koperty, kolo-
rystka PANTONE) maksymalnie 3 wybrane kolory 
PANTONE (w tym apla pełna lub z wybraniem, oraz 
druk bezkońcowy) 
- zamówienie minim. od 25.000 szt.

Z nadrukiemW standardzie

*folia nadaje się do recyklingu

„Otwórz tutaj”



29

Koperty bąbelkowe  białe - z dziurkami
SuperPAK classic®

index: 77330017 
format: D/14

rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 5600 szt.
cena netto: 0,41 zł/szt.

index: 77930017
format: K/20

rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm
ilość w kartonie: 50 szt.

ilość na palecie: 1500 szt.
cena netto: 1,18 zł/szt.

index: 77430017
format: E/15

rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 4200 szt.
cena netto: 0,50 zł/szt.

index: 77530017
 format: F/16 

rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,58 zł/szt.

index: 77130017 
format: B/12

rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm
ilość w kartonie: 200 szt.
ilość na palecie: 8400 szt.
cena netto: 0,26 zł/szt.

index: 77730017
format: H/18 

rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 0,71 zł/szt.

index: 77230017 
format: C/13

rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 17x22,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 6400 szt.
cena netto: 0,32 zł/szt.

index: 77830017
format: I/19

rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm

ilość w kartonie: 50 szt.
ilość na palecie: 1800 szt.
cena netto: 1,06 zł/szt.

index: 77030017  
format: A/11

rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

ilość w kartonie: 200 szt.
ilość na palecie: 13200 szt.

cena netto: 0,21 zł/szt.

index: 77630017
format: G/17

rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3000 szt.
cena netto: 0,61 zł/szt.

index: 78030017
format: CD/21

rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 8000 szt.
cena netto: 0,34 zł/szt.

+
rozmiar niestandardowy: na zamówienie
dla innych szerokości kopert min. zam.: 20.000 szt.
dla innych wysokości kopert min. zam.: 25.000 szt. i większe
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm], nakład zamówienia oraz plik nadruku

Na zamówienie. 
Czas realizacji około 
10-15 dni roboczych.
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Koperty usztywniane
Stiffpac®

OPIS:
Stiffpac® - seria kopert wzmocnionych tekturą usztywniającą. Klejenie klapki zamy-
kającej pasek samoklejącym HK.

Do przesyłania korespondencji wymagającej zabezpieczenia przed zgięciem. Zabez-
piecza rogi kartek, zdjęć i broszur przed zgięciem. Idealne do przesyłania umów oraz 
innych dokumentów.

Dostępne również z nadrukiem Klienta, w wielu formatach i technologiach nadruku!
Z niewielkim nadrukiem lub na całej powierzchni. Na zamówienie dostępne też nadru-
ki na kartonowym tyle oraz koperta z foliowym okienkiem adresowym.

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

MOŻLIWE

OKNO

FOLIOWE

MOŻLIWE

OKNO

FOLIOWE FLEXO-PANTONE

DIGITAL-CMYK

Druk DIGITAL (na gotowej kopercie - ilość kolorów nieograniczona kolory-
styka CMYK, druk pasowany) 
- druk jednostronny 50 - 5.000 szt., druk wyłącznie na froncie koperty, 
nadruk CMYK na brązowym papierze odbiega kolorystycznie od nadruku 
na papierach białych.

Druk FLEXO (wewnątrz maszyny produkcyjnej - kolorystka PANTONE, 
maksymalnie 1 wybrany kolor PANTONE, możliwy również nadruk na 
kartonowym tyle koperty 1 kolor PANTONE lub CMYK) 
- zamówienie minimalne 5.000 szt.

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

OFFSET-CMYK

Druk OFFSET (na arkuszu - druk wielokolorowy kolorystyka CMYK, druk 
pasowany, Druk OFFSET-CMYK - pliki bitmapa lub w krzywych; możliwy 
nadruk na kartonowym tyle koperty - 1 kolor PANTONE lub CMYK) 
- druk jednostronny do 5.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

Z nadrukiemW standardzie

*Tylko dla papieru offsetowego białego

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą FLEXO 1 kolor PANTONE oraz 
CMYK. Cenę nadruku ustalamy indywidualnie, 
nadruki wykonujemy z zamkniętych projektów 
gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo 
Klienta.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie minimalne bez nadruku 1 
karton. Dla nadruków Klienta już od 50 szt. dla 
CMYK DIGITAL.

OFFSET-PANTONE

Druk OFFSET (na arkuszu - maksymalnie 5 kolorów PANTONE, druk pa-
sowany, Druk OFFSET-PANTONE - pliki bitmapa lub w krzywych; możliwy 
nadruk na kartonowym tyle koperty - 1 kolor PANTONE lub CMYK) 
- druk jednostronny od 5.000 szt.
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Koperty usztywniane
Stiffpac®

index: 91730057
wymiary B4: 25x35,3 cm

papier biały 120 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 6500 szt.
cena netto: 0,90 zł/szt.

index: 91433020 
wymiary C5: 16,2x22,9 cm

papier brązowy 90 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 20000 szt.

cena netto: 0,21 zł/szt. 
WYPRZEDAŻ

index: 91530030
wymiary B5: 17,6x25 cm

papier biały 100 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 19000 szt.

cena netto: 0,25 zł/szt. 
WYPRZEDAŻ

index: 91633050
wymiary C4: 22,9x32,4 cm
papier brązowy 120 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 9000 szt.
cena netto: 0,73 zł/szt.

index: 91630050
wymiary C4: 22,9x32,4 cm

papier biały 120 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 9000 szt.
cena netto: 0,76 zł/szt.

index: 91733057
wymiary B4: 25x35,3 cm
papier brązowy 120 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 6500 szt.
cena netto: 0,87 zł/szt.

index: 91430030 
wymiary C5: 16,2x22,9 cm

papier biały 100 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 20000 szt.

cena netto: 0,23 zł/szt. 
WYPRZEDAŻ

index: 91533020
wymiary B5: 17,6x25 cm
papier brązowy 90 g/m2

tekturowy tył 450 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 19000 szt.

cena netto: 0,23 zł/szt. 
WYPRZEDAŻ
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Koperty rozszerzalne
RBD

OPIS:
Koperty RBD - łatwe w użyciu opakowania z zamknięciem samoklejącym HK, wykonane z 
papieru brązowego lub białego.

Koperty rozszerzalne z kwadratowym dnem do przesyłania dokumentów w ryzach oraz 
przesyłek przestrzennych. Szeroko stosowane w wysyłce internetowej i w przesyłaniu 
oraz przechowywaniu dokumentacji i umów.

Dostępne również z nadrukiem Klienta, w wielu formatach i technologiach nadruku!
Z niewielkim nadrukiem lub na całej powierzchni. Na zamówienie dostępne koperty RBD 
z foliowym okienkiem adresowym.

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

MOŻLIWE

OKNO

FOLIOWE

MOŻLIWE

OKNO

FOLIOWESPRZEDAŻ
W KARTONACH

Z nadrukiemW standardzie

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą OFFSET PANTONE (4 kolory) 
oraz CMYK (wielokolorowy). Cenę nadruku 
ustalamy indywidualnie, nadruki wykonujemy 
z zamkniętych projektów gotowych PDF oraz 
przesłanych opisów i logo Klienta.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie minimalne bez nadruku 
1 karton. Dla nadruków Klienta już od 50 szt. 
dla CMYK DIGITAL.

DIGITAL-CMYK

Druk DIGITAL (na gotowej kopercie - ilość kolorów nieograniczona kolory-
styka CMYK, druk pasowany) 
- druk jednostronny 50 - 5.000 szt., druk wyłącznie na froncie koperty, 
nadruk CMYK na brązowym papierze odbiega kolorystycznie od nadruku 
na papierach białych.

OFFSET-CMYK

Druk OFFSET (na arkuszu - druk wielokolorowy kolorystyka CMYK, druk 
pasowany, Druk OFFSET-CMYK - pliki bitmapa lub w krzywych) 
- druk jednostronny i dwustronny od 5.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

*Tylko dla papieru offsetowego białego

OFFSET-PANTONE

Druk OFFSET (na arkuszu - maksymalnie 5 kolorów PANTONE, druk paso-
wany, Druk OFFSET-PANTONE - pliki bitmapa lub w krzywych) 
- druk jednostronny i dwustronny od 5.000 szt.
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Koperty rozszerzalne
RBD

index: 41830057
wymiary E4 RBD: 28x40x4 cm

papier biały 150 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4500 szt.
cena netto: 1,13 zł/szt.

index: 41630050
wymiary C4 RBD: 22,9x32,4x3,8 cm

papier biały 120 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 7000 szt.
cena netto: 0,71 zł/szt.

index: 41733050
wymiary B4 RBD: 25x35,3x3,8 cm

papier brązowy 120 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,66 zł/szt.

index: 41730052 
wymiary B4 RBD: 25x35,3x3,8 cm

papier biały 120 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 6000 szt.
cena netto: 0,81 zł/szt.

index: 41833070
wymiary E4 RBD: 28x40x4 cm

papier brązowy 150 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 4500 szt.           
cena netto: 1,17 zł/szt.

index: 41633050
wymiary C4 RBD: 22,9x32,4x3,8 cm

papier brązowy 120 g/m2

ilość w kartonie: 250 szt.
ilość na palecie: 7000 szt.
cena netto: 0,58 zł/szt.
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Koperty kartonowe - dwa w jednym
ColomPac®

OPIS:
ColomPac® - uniwersalne, łatwe w użyciu opakowania z zamknięciem samoklejącym HK, 
wykonane z kartonu brązowego, posiadające kod paskowy. Łatwe otwieranie zaklejonej 
koperty zapewnia żyłka plastikowa i perforacja przy klapce zamykającej.

Każdy format koperty dzięki specjalnej konstrukcji może służyć do przesyłania zarówno 
przesyłek płaskich, a po zagięciu na perforacji, znajdującej się na jej bokach, do grubych ryz 
dokumentów jak i przesyłek przestrzennych!

Do przesyłania przesyłek kurierskich płaskich i 3D, dokumentacji, książek i katalogów, czy 
elektroniki. Dostępne również z nadrukiem Klienta!

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

HK
PASEK
SAMOKLEJĄCY

FLEXO-PANTONE

FLEXO - PANTONE
5.000 szt. i więcej
1 kolor Pantone

SPRZEDAŻ
W KARTONACH

SITODRUK
-PANTONE 

SITODRUK - PANTONE
druk wyłącznie jednostronny 50 - 5.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruk metodą FLEXO 1 kolor PANTONE i SITO 
do 2. Cenę nadruku ustalamy indywidualnie, 
nadruki wykonujemy z zamkniętych projektów 
gotowych PDF oraz przesłanych opisów i logo 
Klienta.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie minimalne bez nadruku 1 
karton. Dla nadruków Klienta już od 100 szt. dla 
SITODRUKU.

Z nadrukiemW standardzie
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index: 39933099
wymiary wewn. na przesyłkę płaską: 34x50 cm

wymiary wewn. na przesyłkę przestrzenną: 30,2x45x4,6 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2000 szt.
cena netto: 2,82 zł/szt.

index: 39933097
wymiary wewnętrzne na przesyłkę płaską: 25x36 cm

wymiary wewnętrzne na przesyłkę przestrzenną: 21,2x30,5x4,6 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 3600 szt.
cena netto: 1,97 zł/szt.

index: 39933098
wymiary wewn. na przesyłkę płaską: 29x40 cm

wymiary wewn. na przesyłkę przestrzenną: 25,2x34,5x4,6 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
ilość na palecie: 2400 szt.
cena netto: 2,21 zł/szt.

Koperty kartonowe - dwa w jednym
ColomPac®
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Koperty listowe i aktowe
z nadrukiem lub bez

Ecobag Network jest członkiem Kuvert Polska Group, największego polskiego  pro-
ducenta kopert. Jesteśmy w stanie wyprodukować każdy rodzaj koperty i wykonać na 
niej nadruk. Więcej na:    www.ecobagnetwork.eu    i na    www.kuvert.com.pl

Najważniejsze funkcje kopert listowych i aktowych: 
● Poddruk - zabezpiecza przed odczytaniem zawartości bez otwierania koperty. 
● Klapka i klejenie klapki zamykającej - do pakowania ręcznego lub maszynowego. 
● Nośnik reklamy – poprzez nadruk haseł, motto firmy, logo na kopercie, w poddruku.

Zbierz jak najwięcej informacji na temat koperty jaką potrzebujesz i wyślij wraz z pro-
jektem do druku, a my zajmiemy się resztą i doradzimy najlepsze rozwiązanie!

NADRUK w Ecobag Network:
Nadruki Klienta z dostarczonych gotowych 
plików PDF. Istnieje również możliwość 
korzystania z naszego studia graficznego, 
które fachowo doradzi i poprawi projekty. 
Technologię nadruku dobierzemy sami do 
projektu.

PAKOWANIE I ZAM. MINIMALNE:
Kartony. Zamówienie minimalne 1 karton 
dla druku na gotowej kopercie. 

Technologie zamykania kopert listowych:
Klapka prosta:
• NK - klejone na mokro,
• HK - samoklejąca z paskiem,
• SK - samoklejąca,
• bez kleju,

Klapka kuvermatic łuk (do auto-pakowania):
• NK - klejone na mokro,
• bez kleju,

Klapka kuvermatic trapez (do auto-pakowania):
• NK - klejone na mokro,
• bez kleju,

Klapka szpic:
• NK - klejone na mokro,
• bez kleju,

Technologie zamykania kopert aktowych:
Klapka prosta:
• NK - klejone na mokro,
• HK - samoklejąca z paskiem,
• SK - samoklejąca,
• bez kleju,

Klapka kuvermatic trapez (do auto-pakowania):
• NK - klejone na mokro,
• bez kleju,

114x162
mm 

125x176
mm 

110x220
mm 

114x229
mm 162x229

mm 

176x250
mm 

229x324
mm 

250x353
mm 

280x400
mm 

127x127
mm 

DIGITAL-CMYK

Druk DIGITAL (na gotowej kopercie - kolorystyka CMYK, druk pasowany) 
- druk jednostronny 50 - 5.000 szt., wyłącznie na froncie koperty, CMYK na brązowym 
papierze odbiega kolorystycznie od nadruku na pap. białych.

OFFSET-CMYK

Druk OFFESTOWY CMYK - druk wielokolorowy, druk pasowany;
- druk na gotowej kopercie - na standardowych formatach kopert - zam. min. 1.000 szt.;
- druk na arkuszu - druki na całej powierzchni koperty lub/i formaty niestandardowe  
kopert - zam. min. 5.000 szt.

Możliwy nadruk Klienta metodami:

*Tylko dla papieru offsetowego

OFFSET-PANTONE

Druk OFFESTOWY PANTONE - maksymalnie 5 kolorów PANTONE, druk pasowany; 
- druk na gotowej kopercie - na standardowych formatach kopert - zam. min. 1.000 szt.; 
- druk na arkuszu - druki na całej powierzchni koperty lub/i formaty niestandardowe  
kopert - zam. min. 5.000 szt.

FLEXO-PANTONE

Druk FLEXO na roli - maksymalnie 3 kolory PANTONE, druk niepasowany; 
+ poddruk 1 kolor PANTONE (druk wewnątrz koperty) 
technologia przeznaczona dla nakładów od 100.000 szt.
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WSZYSTKIE MATERIAŁY DO POBRANIA 
 

Katalog i cennik oraz inne materiały Ecobag Network w wersji elektronicznej znajdziesz na: 
www.ecobagnetwork.eu 

Katalog w wersji elektronicznej bez oznaczeń Ecobag Network znajdziesz na:
www.pack-send.eu
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www.ecobagnetwork.eu


