לקוח נכבד ,אנו מודים לך על פנייתך.
חברתנו מתמחה בשקיות מודפסות ובמוצרי אריזה
המותאמות ע"י צוות מקצועי ומנוסה לצורכי הלקוח.
שקיות נשיאה באיכות מעולה תוך הקפדה על כל הפרטים הקטנים.
יתרוננו בקבלת הזמנות קטנות ואספקתן המהירה בשירות מעולה ואישי.
חברתנו עושה שימוש במכונות וטכנולוגיה מתקדמת המספקת מגוון צבעים עשיר
ורזולוציות דפוס גבוהות התואמות לכל דרישה  ,באיכות ללא פשרות
תוך שימוש בחומרי גלם מובחרים ואיכותיים העומדים בתקנים עולמיים.
וכן מחלקת שירות המעניקה מענה צמוד ,אישי ומהיר להזמנתכם.
ניתן להזמין שקיות בהדפסה של עד שמונה צבעים
)כולל הדפסות פרוצס ברזולוציה גבוהה במיוחד (process CMYK -










שקיות ניילון מודפסות לוגו במבחר דגמים
שקיות עם שרוך יוקרתיות בעיצוב ייחודי
שקיות לימינציה לתעשייה
שקיות מרשרשות )גופיה(
שקיות עם פס סגירה )פסגור( או סגירת דבק
סרטי אזהרה וסימון מניילון,
שקיות פוליאתילן עם בועות אוויר
שלטים לפרסום מניילון לקמפיין בחירות.
שרשראות דגלים לתליה למטרות פרסום

ברשותנו מלאי קבוע של שקיות דליה ואריזות פוליאטילן מן המוכן,
שקיות פלסטיק שקופות ומודפסות בדגמים צבעוניים ובגדלים שונים למטרות שונות
והכל באספקה מיידית
בין לקוחותינו נמנים:
משרד הביטחון,בנקים,חברת חשמל ,הוצאות ספרים,רשתות ביגוד,הנעלה והלבשה תחתונה,
רשתות מזון ומשקה,משרדי פרסום ,חנויות צילום מובילות ,בתי מרקחת,
בתי חולים,חברות רפואה דחופה ,קופות חולים,חברות תמרוקים ,מפעלים ,יבואנים ומשווקים.
בהמשך דף זה תמצאו דוגמאות למוצרנו השונים.
בברכה ובתקווה לשיתוף פעולה.
מחלקת שיווק ומכירות

שיחת חינם 1-700-50-55-88

בקרו באתרנו

www.print-tec.co.il

שקיות עם ידית ניילון חיצוני

שקיות גלית

שקיות עם חור נשיאה מחוזק

מחומר מט קשיח

שקיות גופיה

שקיות עם נפח צד

שקיות קיטבג ושקיות עם
שרוך

שקיות לימינציה למזון ותעשיה

שקיות עם סגירת דבק

שקיות לאריזת לחם אוטומטי או ידני

שקיות לחליפות

סרטי אזהרה וסימון

שקיות לאשפה ואריזה

כיסוי למשטחים כולל פרפורציה לתלישה

שקיות צלופן ופוליפרופילן

שקיות פס סגר

שקיות אשפתון למושב רכב

שקיות גופיה ענק למכבסות ואופנה

שקיות מטליות לאופנה ומזון

שרוולים ושקיות למוצרי בשר

שרוולי ניילון לאירועים והפעלות

שרשראות דגלים תפורים

שקיות כותנה ויוטה

שקיות נייר ואל בד

