M A K I N G I T E A S Y. . . TO S TA N D O U T

PERSONALIZOWANE
TORBY

Nasza bawełna posiada certyfikat OCS lub GOTS,
co gwarantuje iż jest organiczna.
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Bawełna
Torby wykonane z bawełny są trwałe, łatwe w
praniu oraz pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie
środowiska. Bawełna organiczna jest podobna
do standardowej bawełny, z tą różnicą, że
jest uprawiana w sposób naturalny bez użycia
pestycydów, herbicydów, nawozów i innych
chemikaliów. Liczba gospodarstw uprawiających
bawełnę organiczną szybko rośnie, jednak nadal
stanowi bardzo niewielką część ogólnej produkcji
bawełny na całym świecie.

B AWE ŁN A E KOLOGICZN A
J E ST N ATUR A LNIE
U P R AWIA NA B E Z UŻYCIA
ŻA DN YCH PE STYCY D ÓW,
H E R B ICY D ÓW CZY
N AWOZÓW
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
TORBY BAWEŁNIANE
Wybierz spośród różnych naturalnych materiałów
i umieść swój projekt na całej powierzchni, aby
zmaksymalizować efekt przekazu.
Czas realizacji od 5 tygodni.

250

1000

MOQ

MOQ

Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów lub zamów
torbę według własnych, niestandardowych wymiarów.

MB8101 (nadruk cyfrowy)
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm.
Długi uchwyt 70 x 2 cm.
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MB8101 (sitodruk)
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm.
Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8115
Wymiary: 33 (szer.) x 36 (wys.) cm.
Krótki uchwyt 39 x 2 cm. Pasek na
ramię: 110 x 2,5 cm. Opcjonalnie:
metalowa klamra umożliwiająca
regulację paska.

(Organiczna)
bawełna
105 g / m2

(Organiczna)
bawełna
140 g / m2

(Organiczna)
bawełna
180 g / m2

(Organiczna)
bawełna
280 g / m2

MB8102
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.)
cm. Krótki uchwyt 36 x 2 cm.

MB8103
Torba bawełniana z płaskim dnem i
długimi uchwytami 38 (szer.) x 10 (gł.) x
42 (wys.) cm Długi uchwyt 70 x 2,5 cm.

MB8106
Torba bawełniana z płaskim dnem i
długimi uchwytami 50 (szer.) x 15 (gł.)
x 40 (wys.) cm.

MB8104
Torba bawełniana z dnem 10 cm i
długimi uchwytami 38 (szer.) x 10 (gł.)
x 42 (wys.) cm.

(Organiczna) bawełna
320 g / m2

MB8110
Składana torba bawełniana, z etui
zamykanym na sznurek. Wymiary:
38 (szer.) x 50 (wys.) cm.
Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8111
Torba na zakupy z wygodną rączką i długimi
uchwytami. Wymiary: 30 (szer.) x 40 (wys.) cm.
Długi uchwyt 60 x 2,5 cm.
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MB8201
Płócienna torba na zakupy & plażowa z
uchwytem ze sznurka 40 (szer.) x 32 (wys.) cm.

MB8202
Płócienna torba plażowa lub na zakupy z
uchwytem ze sznurka 48 (szer.) x 38 (wys.) cm.

MB8302
Bawełniany worek ze sznurkiem
37 (szer.) x 46 (wys.) cm.

MB8301
Bawełniany worek ze sznurkiem
37 (szer.) x 41 (wys.) cm.

NADRUKI Z WYŻSZĄ
ROZDZIELCZOŚCIĄ
Specjalnie opracowana bawełna
do kolorowych i fotograficznych
projektów. Możliwe jest również
tworzenie projektów o wyższej
rozdzielczości na tkaninie naturalnej.
Czas realizacji od 5 tygodni.

Wyższa
rozdzielczość

250
MOQ

Wybierz jeden z naszych standardowych
wymiarów lub zamów torbę według własnych,
niestandardowych wymiarów.

MB8401
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.)
cm. Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8403
Wymiary: 38 (szer.) x 10 (gł., bok + dół) x
42 (wys.) cm. Długi uchwyt 70 x 2,5 cm.

Standardowa
rozdzielczość

MB8601
Wymiary: 37 (szer.) x 41 (wys.) cm.
Sznurek o średnicy 0,5 cm.

(Organiczna)
bawełna
220 g / m2

MB8406
Wymiary: 50 (szer.) x 15 (gł.), bok + dół) x
40 (wys.) cm. Długi uchwyt 70 x 2,5 cm.
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WORKI WIELOKROTNEGO
UŻYTKU NA WARZYWA I OWOCE
Trwałe i nadające się do prania. Wybierz jeden
wymiar lub zamów pełny zestaw. Dodaj logotyp
i spersonalizuj obwolutę z papieru kraft.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

Opcjonalna
papierowa
obwoluta

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

Siatka PET z recyklingu ze
sznurkiem poliestrowym i
zamknięciem ABS. Dodaj etykietę z
logotypem lub wybierz pełny kolor
na całej powierzchni siatki RPET.
Pakowane opcjonalnie w papierową
obwolutę kraft.
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Tył
Przód

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

100% bawełna. Przód z siateczki i
standardowy tył sprawia, że jest to
najlepsza opcja na logotyp na całej
powierzchni. Pakowane opcjonalnie w
papierową obwolutę kraft.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

100% bawełna. Przód i tył wykonany
z siatki, etykieta z indywidualnym
nadrukiem. Pakowane opcjonalnie w
papierową obwolutę kraft.
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Duża część odpadów stałych na świecie jest
przypisywana plastikowi PET. Dlatego dajemy
nowe życie plastikowi.
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RPET
PET jest najpopularniejszym rodzajem plastiku,
służy głównie jako surowiec do opakowań czy
jednorazowych butelek do napojów. Dużą część
odpadów stałych na świecie przypisuje się tego typu
opakowaniom. Recyklingowany PET znany
jako RPET, jest to najczęściej poddawany recyklingowi
plastik na świecie. Wykorzystanie PET z recyklingu daje
nowe życie już wytworzonym produktom, co zapewnia
mniejszy wpływ na środowisko.

P R Z E T WOR ZON Y PE T ZN A N Y
JA KO R P ET, TO N A JB A R DZIE J
P OW S ZECH NE TWOR ZY WO
P O DDAN E R ECY KLIN GOWI
NA ŚWIECIE .
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE TORBY
NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Zminimalizuj wpływ na środowisko
i wybierz spośród wielu modeli i
materiałów takich jak papier, tkane PP,
RPET lub włóknina, aby zmaksymalizować
efekt Twojej wiadomości. Twoja eko torba
wielokrotnego użytku jeszcze nigdy nie
była tak modna.
Czas realizacji od 5 tygodni.

Materiał uchwytu
i kolor
Zamknięcie
Kolorowa
lamówka
Materiał

1000
MOQ

Logotyp w jakości fotograficznej

Materiały
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RPET z
laminowaniem

PP tkany z
laminowaniem

Włóknina

Włóknina z
laminowaniem

Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów
lub zamów torbę w wybranej przez siebie wielkości.

Zgrzewane
3000

5

4

2

1

3

Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów lub zamów torbę w wybranej przez siebie wielkości.
1

MO4070
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 36 x 32 x 12 cm.
2

MO4120
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 42 x 32 x 24 cm.

3

MO4080
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 42x32x16 cm.

5

MO4340
Pozioma torba na zakupy.
Wymiary: 45x35x10 cm.

4

MO4190
Pozioma torba na zakupy XL.
Wymiary: 90x38x35 cm.

Dostępne
również w RPET
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1000

1000
3
2

1

3000
4

5

Heat
seal

Heat
seal
1000

3000

Czas realizacji od 5 tygodni.

1

MO4030
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 37x41cm.
2

MO4060
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary 40x45x17 cm.
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3

MO4050
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 32x40x9 cm.

5

MO4310
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 25x35 cm.

4

MO4330
Pionowa torba na zakupy.
Wymiary: 30x38x10 cm.

Dostępne również
w RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Czas realizacji od 5 tygodni.
1

MO4240
Składana torba na zakupy.
Wymiary: 40x35x20 cm.
2

MO4230
Składana torba na zakupy.
Wymiary: 30x35x15 cm.

3

MO4210
Torba chłodząca.
Wymiary: 34x34x17 cm.

5

MO4100
Torba chłodząca.
Wymiary: 32x22x24 cm.

4

MO4090
Torba chłodząca.
Wymiary: 21x15x17 cm.

Wybierz jeden z naszych
standardowych wymiarów
lub zamów torbę w wybranej
przez siebie wielkości.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE TORBY NA LUNCH I PIKNIK
Torby są wykonane z materiałów izolacyjnych, dzięki którym żywność i napoje
pozostaną chłodne lub ciepłe przez kilka godzin. Wykorzystaj całą powierzchnię na
wybrany przez siebie projekt.
Czas realizacji od 6 tygodni.

250
MOQ
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MB2006
Torba termoizolacyjna na butelkę z
zamknięciem sznurkowym. Wymiary:
średnica 10,5 * 28 (wys.) cm.

MB2012
Duża torba na piknik / chłodząca z paskiem
na ramię. Wymiary: 34,5x20x29 cm.

MB2010
Dwuwarstwowa torba na lunch / chłodząca
z paskiem na ramię, w małym wymiarze.
Wymiary: 20x15,5x15 cm.

MB2013
Bardzo duża torba na piknik /chłodząca z
paskiem na ramię. Wymiary: 34,5x25x37 cm.

MB2011
Torba na lunch / chłodząca z paskiem
na ramię, średniej wielkości. Wymiary:
26,5x16,5x22 cm.

YC9853
Torba termoizolacyjna i plecak z przednią
kieszenią. Wymiary: 29 x 20 x 35 cm.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
TORBY WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
Torby wielokrotnego użytku z opcją nadruku
na całej powierzchni. Te torby to funkcjonalne
i bardziej ekologiczne upominki.
Czas realizacji od 4 tygodni

250

2500

MOQ

MOQ

210D Poliester

MB1010
Składana torba XL z poliestru
210D z etui zapinanym na zamek.
Wymiary: 49x60 cm.
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100% RPET

MB1110
Składana torba XL z etui zapinanym
na zamek. PET w 100% pochodzący z
recyklingu. Wymiary: 49x60 cm.

MB1011
Składana torba na zakupy z
poliestru 210D z wewnętrzną
kieszenią. Wymiary: 41x63 cm.

MB1111
Składana torba na zakupy
ze 100% RPET z wewnętrzną
kieszenią. Wymiary: 41x63 cm.

MB1007
Składana torba na
zakupy z poliestru 210D, z
jednowarstwowymi uchwytami i
etui. Wymiary: 39x58x12 cm.

MB1107
Składana torba na zakupy ze 100%
RPET, z jednowarstwowymi uchwytami
i etui. Wymiary: 39x58x12 cm.

MB1009
Torba na zakupy z poliestru 210D,
z jednowarstwowymi uchwytami
(bez etui). Wymiary: 41x56 cm.

MB1008
Składana torba na zakupy z
poliestru 210D, z jednowarstwowymi
uchwytami i wewnętrzną kieszenią.
Wymiary: 41x56 cm

MB1108
Składana torba na zakupy ze 100%
RPET, z jednowarstwowymi
uchwytami i kieszenią wewnętrzna.
Wymiary: 41x56 cm.

MB1003
Składana torba na zakupy z
poliestru 210D, z dwuwarstwowymi
uchwytami oraz etui z plastikowym
haczykiem. Wymiary: 39x50 cm.

MB1109
Torba na zakupy ze 100% RPET,
z jednowarstwowymi uchwytami
(bez etui). Wymiary: 41x56 cm.

MB1103
Składana torba na zakupy ze 100%
RPET, z dwuwarstwowymi uchwytami
oraz etui z plastikowym haczykiem.
Wymiary: 39x50 cm.
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W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
PLECAKI
Te torby są idealne na jednodniowe
wycieczki, a cała powierzchnia
znakowania zapewnia spory obszar
na reklamę Twojego logotypu.
Czas realizacji od 4 tygodni.
250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Torba 210D ze sznurkiem oraz
wzmocnionymi rogami z PU.

MB3101
Torba ze 100% RPET ze sznurkiem
oraz wzmocnionymi rogami z PU.

Opcjonalne zamknięcie
bezpieczeństwa.

MB3011
Worek poliestrowy ze
sznurkiem.

MB3111
Worek ze sznurkiem, 100%
RPET.
Poliester 210D
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100% RPET

MB3006
Duża torba ze sznurkiem.

MB3010
Worek piłkarski ze sznurkiem.

MB3106
Duży worek ze sznurkiem, 100% RPET.

MB3004
Worek ze sznurkiem w kształcie T-shirtu.

MB3003
Plecak z siateczkową kieszenią
zapinaną na zamek błyskawiczny.

MB1005
Składany plecak.

MB3103
Worek ze sznurkiem, 100%
RPET z zapinaną na zamek
poliestrową kieszenią z siatki.

MB1006
Składany plecak.
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TKANINY SPECJALNE

MB3023
Worek ze sznurkiem, 100% poliester (220 g/m2),
solidna struktura i żywe kolory.

MB3022
Worek ze sznurkiem, 100% poliester twill
230D. Trwała torba, idealna na sportowe i
inne wydarzenia.

MB3021
Worek ze sznurkiem ze 100 %
wytrzymałego poliestru twill, 150D x
300D, delikatny i miękki w dotyku.

MB3012
Odblaskowa torba (CE EN13356) ze
sznurkami w kolorze neonowym.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
WORKI WODOSZCZELNE
Świetna na plażę, spływy kajakowe i jednodniowe wycieczki.
Ta wodoodporna torba ma również idealną powierzchnię na
reklamę Twojej wiadomości.
Czas realizacji od 3 tygodni.

150
MOQ

Opcjonalny pasek na ramię

1,5L

MB8001
Wodoodporna torba z PVC
(0,36 mm). Wymiary: Ø 12 * 24 cm.

3,5L

MB8002
Wodoodporna torba z PVC
(0,36 mm). Wymiary: Ø 15 * 32 cm.

5,8L

MB8003
Wodoodporna torba z PVC
(0,36 mm). Wymiary: Ø 18 * 35 cm.

10L

MB8004
Wodoodporny worek z PVC
(0,50 mm). Wymiary: Ø 20,5 * 47 cm..
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE, NAJPOPULARNIEJSZE PLECAKI
Czas realizacji od 7 tygodni.
250 2500
MOQ

MOQ

01

Wybierz kolor
materiału torby

02

Wybierz kolor
siatki

Wybierz kolor tkaniny.
Zapytaj nas o dostępne
kolory.

20+ kolorów

20+ kolorów
Wybierz kolor tkaniny
siatkowej. Zapytaj nas o
dostępne kolory.

03

Wybierz kolor materiału
dna. Zapytaj nas o
dostępne kolory.

04

Wybierz kolor
materiału dna
20+ kolorów

Dodaj swój
indywidualny
logotyp w
6 unikalnych opcjach

A

Pełnokolorowy nadruk na
etykiecie PU (maks. 8x8cm)
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B

Metalowa etykieta pokryta
1 kolorową miękką emalią
(maks. 8x8cm)

C

Metalowa etykieta z 1
kolorową miękką emalią na
naszywce PU (maks. 4x2 cm)

E

D

Tłoczona etykieta ze
skóry PU (max. 8x8cm)

Tłoczona etykieta ze
skóry PU z wypełnieniem
1 kolor (maks. 8x8cm)

F

Naszywka PVC w 2
kolorach (max. 8x8cm)

13”
YC9328
Plecak z dwukolorowego poliestru 600D z zewnętrzną kieszenią
z zamkiem błyskawicznym. Główna komora zapinana na zamek z
tyłu dla lepszej ochrony. Wymiary 26x13x43 cm.

YC9294 13”
Plecak z poliestru 600D w 2 odcieniach z wyściełanymi szelkami
z główną komorą wewnętrzna oraz kieszenią na laptop 13-calowy.
Główna komora zapinana na zamek z tyłu dla lepszej ochrony.
Wymiary 26x13x45 cm.

3

15”
YC8958
15-calowy plecak na komputer z dwukolorowego poliestru 300D.
Zawiera jedną wewnętrzną przegrodę na laptopa 15 cali i przednią
kieszeń na zamek. Wyściełana tylna część oraz szelki. Dodatkowa
kieszeń na przegrodę na tablet. W tylnej części znajduje się uchwyt do
umieszczenia na walizce. Wymiary 30x14x45 cm.

YC9600
Wyściełany plecak z poliestru 600D w 2 odcieniach. Zawiera
siateczkową kieszeń na butelkę lub parasol. Główna komora zapinana
z tyłu na zamek dla lepszej ochrony. Wymiary: 29x13x38,5 cm.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
PLECAKI
Zmień poszczególne części plecaka, kolor szelek,
zamka błyskawicznego, kieszeni i spersonalizuj
go swoim unikalnym projektem.
Czas realizacji od 6 tygodni.

500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Plecak z poliestru 600D. Kieszenie z siatki
po obu stronach. Wymiary: 29x16x46 cm.
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MB4001
Plecak z poliestru 600D z zewnętrzną
kieszenią na zamek. Wymiary: 29x11,5x38 cm.

MB4003
Plecak z poliestru 600D z zewnętrzną
kieszenią na zamek. Wymiary: 24x10x31cm.

BAWEŁNIANO-POLIESTROWE
PLECAKI Z NADRUKIEM NA
CAŁEJ POWIERZCHNI
Te plecaki nadają się idealnie do
szkoły, a cała powierzchnia nadruku
zapewnia nieograniczone możliwości
eksponowania grafiki.
Czas realizacji od 6 tygodni.
250
MOQ

+
Bawełna

Poliester

Tkanina poliestrowo-bawełniana
wykonana z mieszanki bawełny i
włókien poliestrowych, dzięki czemu
jest bardziej odporna na rozdarcie
niż 100% bawełna.

MB4031
Plecak z polibawełny z zewnętrzną kieszenią na
zamek. Wymiary: 27 (szer.) X 12 (gł.) X 41 (wys.) cm.
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

