




כיסויים לשמלות וחליפות
ידידותי לסביבה

שקית נשיאה לחליפות שקית לחליפה "יוסף" שקית לשמלות



שקיות נייר
ידידותי לסביבה

עטיפות נייר לאריזת 
ביגוד ללא ידית שקית נייר ידית 

מסולסלת

שקית נייר ידית 
ישרה

שקיות נייר משמשות לפתרון אריזה מצויין עבור מוצרים כמו בשמים תכשיטים או מוצר שאתם 
מספקים. שקיות נייר הן בעלות ערך רב מאוד מבחינה שיווקית לכל עסק, היום לרוב המותגים בארץ 

יש שקיות נייר ממותגות, אז הגיע הזמן שתתקדמו ותגדילו את החשיפה למותג שלכם.

שקית נייר שקית נייר לבן
מודפסת

שקיות נייר חום



שקיות אלבד
ידידותי לסביבה

בד המיוצר, לא על ידי אריגה או סריגה, אלא על ידי חיבור מכני או הדבקה של סיבים המונחים 
בצורת רשת. רוב הבדים המיוצרים בשיטה זו עשויים מסיבים סינתטיים כמו לבד, פליז וכדומה.

המידה הפופולרית של השקית : 36/40/20 ,במבחר צבעים, אפשרות להדפסה עד 4 צבעים.

שקית צד 
לבנה

תיק קירור - 
צידנית

שקית אלבד 
עם למינציה

שקיות 
מתקפלות

תיק אלבד

שקי אלבד 
לבתי מלון



שקיות יוטה
ידידותי לסביבה

החברה מספקת פתרונות ומענה לשקיות ולאריזות מעוצבות, שיתרמו לשמירה על הסביבה, ולעידוד 
לקוחות לשימוש בשקיות בד וחומרים טבעיים, מתכלים וממוחזרים.

תיק יוטה ידית 
כותנה רכה

תיק יוטה
 ידיות לולאה

תיק יוטה ידית 
במבוק

שקיות יוטה עם 
חור נשיאה

תיק יוטה ידית 
עגולה + כיס



שקיות בריסטול
ידידותי לסביבה

הדפסה על שקיות בריסטול במגוון גדלים וצבעים,
השקיות שלנו מותאמות לדרישת הלקוחות.

שקית נייר בריסטול 
אמריקאי

אריזת מתנה עם 
שרוך סאטן

שקית נייר בריסטול 
אמריקאי שקית נייר בריסטול 

אמריקאי יוקרתי

אריזת קרטון 
למתנה

אריזה לפתק החלפה 
וחשבונית קניה



שקיות פ״פ ארוג
ידידותי לסביבה

השקיות של גרין פק  מיוצרות מחומר טהור 
הניתן למחזור בשם פוליפרופילן ארוג (פ''פ).

תיק פ''פ
ידית רכה תיק פ''פ

 נפח צר
תיק פ''פ 
עם רוכסן תיק פ''פ 

נפח רחב

תיק פ''פ 
מודפס פרוצס

תיק חוף



שקיות כותנה
ידידותי לסביבה

מיוצרות מצמח הכותנה המנוצל לאריגה מזה אלפי שנים,חומר עמיד וגמיש הצומח מן הטבע מתפרק וחוזר 
אליו בקלות רבה. ניתן להדפסה עד מספר צבעים | כמעט בכל גודל רצוי | עד 8 צבעים

עם/ללא דפנות | אפשרות לרוכסן, וגם כיס פנימי או חיצוני

תיק כותנה
שטוח

תיק כותנה
עם נפח

תיק כותנה
עם נפח וידית רכה

תיק כותנה מודפס
עם נפח וידית רכה



שקיות יין
ידידותי לסביבה

אנחנו נתאים את העיצוב והמידות בהתאם למוצר שלכם ולרצונותיכם. 
שקיות ליין משמשות לרוב כמתנות לעובדים ולקידום מכירות ברשתות שיווק. 

המוצרים שלנו מיוצרים בעיצובים שונים ומחומרים שונים כגון: קרטון, אלבד, בד יוטה ועוד.

שקית ליין בודד
אלבד

שקית ליין זוגי
אלבד

שקית ליין בודד
ייבוא

שקית ליין בודד
קרטון ללא למינציה

שקית ליין זוגי
שקית ליין זוגיקרטון

שקית ליין זוגי
יוטה עם חור

שקית ליין זוגי
יוטה עם חור




