WZORNIK PAPIERÓW
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Wzornik Papierów Drukarni Zaproszeń.
Zawiera on większość używanych przez nas papierów ozdobnych - gdyby jednak byli Państwo
zdecydowani na inne wzory lub kolory, prosimy o kontakt
mailowy: drukarniazaproszen@gmail.com lub telefoniczny: 784 098 167.
Na życzenie Naszych Klientów jesteśmy w stanie sprowadzić prawie każdy papier!
Prosimy o przemyślane decyzje - jeśli nie jesteście Państwo pewni - np co do kolorystyki,
jeśli potrzebujecie porady ekspertów z wieloletnim doświadczeniem - chętnie odpowiemy
na wszystkie pytania.
Przy doborze innego papieru do danego wzoru zaproszenia wystąpić mogą różnice cenowe
- papiery różnią się ceną nawet w obrębie danego rodzaju. Jeśli chcą Państwo zamówić dany
wzór, ale z innym papierem - należy zawsze zapytać o cenę.
Przy usługach ekspresowych - z trzydniowym terminem realizacji - nie zawsze istnieje
możliwość doboru danego papieru. W takich wypadkach zawsze należy skontaktować się
z nami mailowo bądź telefonicznie.
Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż kolory wyświetlane na Państwa monitorze
mogą odbiegać nieznacznie od kolorów rzeczywistych - wynika to często z indywidualnych
ustawień monitora.

Zapraszamy do zapoznania się
z naszym Wzornikiem...
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WZORNIK PAPIERÓW
PAPIERY PERŁOWE
ECRU

BIAŁY

RÓŻOWY

ZIELONY

SREBRNY

PIASKOWY

ZŁOTY

POMARAŃCZOWY

CZERWONY

Papiery odpowiednie pod zadruk
- używane najczęściej jako środki/wkładki zaproszeń,
łatwe do składania i rolowania, pięknie połyskujące.
Nieodpowiednie do winietek - zbyt wiotkie do postawienia na stole
(przy winietkach należy wybrać papiery o gramaturze przynajmniej 200g)
Papier perłowy dwustronny.
Papiery włoskie - specjalna powłoka perłowych drobinek daje efekt iskrzenia się,
pięknie odbija światło.
Gramatura: 120-125g

www.drukarniazaproszen.pl

PAPIERY METALIZOWANE
FALE ONDA

COUNTRY (TYNK)

SPRING (KOLISTY)

LASER (JODEŁKA)

INTRECCIO (SIATECZKA)

RASTER (DROBNE PUNKTY)

SILK (PŁÓTNO)

RICCIO (PAWIE OKO)

SATIN (GŁADKI SATYNA)

Papiery odpowiednie pod zadruk, metalicznie lśniące.
Mogą być używane jako okładki, mogą też stanowić całość zaproszenia.
Odpowiednie również do winietek, zawieszek, podziękowań itp.

Papier perłowy jednostronnie metalizowany
- jedna strona srebrna z danym wzorem, druga- biała, gładka.
Gramatura: 200-215g

www.drukarniazaproszen.pl

KARTONY PERŁOWE
BIEL

ECRU

SREBRO

BŁĘKIT

RÓŻ

ZŁOTY

SZAROŚĆ

AZUR

ZIELEŃ

POMARAŃCZ

CZERWIEŃ

CIEMNY
GRANAT

BRĄZ

PURPURA

CIEMNA
ZIELEŃ

ANTRACYT

Większość kartonów perłowych można zadrukowywać,
służą więc zarówno jako wnętrza zaproszeń, jak i okładki.
Mogą też stanowić jedyny element - zaproszenia w całości wykonane z kartonu perłowego.
Nadruki na ciemnych kartonach są jednak niewidoczne,
dlatego prosimy nie zamawiać nadruków
na np. brązie czy antracycie - będą nieczytelne.
Kartony mogą być używane również do winietek, zawieszek, podziękowań itp.

Jeżeli interesowałby Państwa inny kolor, prosimy o kontakt.

Karton perłowy dwustronny.
Papiery włoskie - specjalna powłoka perłowych drobinek daje efekt iskrzenia się,
pięknie odbija światło.
Gramatura: 230-300g

www.drukarniazaproszen.pl

KARTONY SKÓROPODOBNE
BIAŁY

BORDO

GRANAT

BRĄZ

ZIELEŃ

CZARNY

Kartony nieodpowiednie pod zadruk
(poza białym)
- używane najczęściej jako okładki lub ozdobniki
zaproszeń, winietek, wkładek, zawieszek, podziękowań itp.

Karton fakturowany jednostronnie,
druga strona kolorowa, gładka.
Specjalne tłoczenia sprawiają,
że papier przypomina fakturą skórę
- bardzo elegancki i popularny.
Gramatura: 200-280g
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KARTONY FAKTUROWANE
BIAŁY RYPS

ECRU RYPS

BIAŁY LEN

ECRU LEN

BIAŁY KRATKA

ECRU KRATKA

BIAŁY SKÓRA

ECRU SKÓRA

BIAŁY PRĄŻKI

ECRU PRĄŻKI

BIAŁY MŁOTEK

ECRU MŁOTEK

Papiery odpowiednie pod zadruk
- używane do wszelkiego typu prac,
niepolecane jedynie do wydruku zdjęć
(zaproszenia ze zdjęciem proponujemy
na papierze gładkim lub perłowym).
Karton fakturowany jednostronnie,
druga strona kolorowa, gładka.
Specjalnie tłoczony
- na zdjęciach powyżej tłoczenia w powiększeniu.
Gramatura: 230-280g

www.drukarniazaproszen.pl

KARTONY MARMURKOWE

JASNY BEŻ

ZIELONY

CIEMNY BEŻ

SZARY

JASNY SZARY

Papiery odpowiednie pod zadruk
- używane do wszelkiego typu prac.
Papier Marble Cover to jeden z bardziej popularnych
papierów ozdobnych na naszym rynku.
Jest to elegancki papier
satynowany, niepowlekany, barwiony w masie ,
którego wzór przypomina strukturę marmuru.
Karton barwiony dwustronnie
- na zdjęciach powyżej barwienia w powiększeniu.
Gramatura: 200g

www.drukarniazaproszen.pl

POZOSTAŁE PAPIERY
KARTONY KREDOWE 300g
KARTON SILK

KARTON BŁYSK

biały półmatowy

biały

Kartony kredowe używane są we wszelkiego typu pracach,
odpowiednie pod zadruki - również te z dużym wypełnieniem.
Idealnie pasuje do tworzenia
zaproszeń pełnokolorowych, ze zdjęciami, z dużą ilością grafiki.
Karton biały w trzech wariantach
- matowy, półmatowy i błyszczący.
Bardzo gruby i sztywny.
Gramatura: 300g

Z

KALKA

Kalka ozdobna
- przezroczysty, lekki papier,
używany do tworzenia nadruków,
głównie jako okładka.

www.drukarniazaproszen.pl

PRZYKŁADY UŻYCIA:
Zapr
oszeñ
Zapr
oszeñ

Druk
arnia
Druk
arnia

Zapr
oszeñ

KARTON PERŁOWY BIAŁY + KALKA

KARTON PERŁOWY BRĄZ
+ PAPIER PERŁOWY ECRU
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MARMUREK CIEMNY BEŻ

KARTON KREDOWY PÓŁMAT
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KARTON PERŁOWY BIAŁY

METALIZOWANY SILK

FAKTUROWANY KRATKA

