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co możemy dla CIEbie stworzyć?

TORBA PLECAK WORECZEK KOSMETYCZKA    FARTUCH

produkty szyjemy w Polsce na indywiduale zamówienie

termin realizacji wynosi 15 dni roboczych od momentu
akceptacji zamówienia oraz wizualizacji

minimalna ilość to 100szt. jednego modelu produktu z jednym
rodzajem nadruku

wizualizacja produktu z nadrukiem jest gratis

przed rozpoczęciem produkcji istnieje możliwość wykonania
prototypu produktu lub próbnego nadruku

100 <

wybierz
DODATKIKOLORMATERIAŁMODEL LOGO OFERTA



surówka150g panama 260g drelich 280g drelich 320g organic 150g organic 220g recycled 150g

 

stwóRZ torbę
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Proponujemy 18 sprawdzonych i praktycznych modeli toreb, które dzielimy na: torby płaskie, torby płaskie
z dnem oraz torby z dnem i bokami. Każdy z modeli posiada określoną szerokość i wysokość. Wszystkie 
torby szyjemy z przedstawionych materiałów w wybranych kolorach z palety.
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metka drukowana
materiałowa

 

 

metka skórzana metka drukowana
w środku

 

zapięcie torby
na suwak

zapięcie torby
na zatrzask

uszy szerokie 4 cm
długie lub krótkie

uszy kolorowe
inne niż kolor torby

DETALE

uszy standardowe 
2,5 cm długie 
lub krótkie

kieszeń w środku
pojedyncza
zamykana na zamek

kieszeń w środku
podwójna
bez zamka

kieszeń w środku
pojedyncza
bez zamka

Dobierz detale do każdego modelu torby. 
Wybierz spośród czterech prezentowanych 
możliwości: zapięcie, kieszeń, metka oraz 
uszy w innym kolorze. Wszystkie elementy 
zaprojektowane są tak, aby spełniały funkcje 
praktyczne i estetyczne produktu. 
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Ts TM01                     TORBA STANDARDOWA

szerokość:  38 cm
wysokość:  41 cm
uszy:                  2,5 cm

szerokość:   36 cm
wysokość:   41 cm
dno:    10 cm
uszy:          2,5 cm

Klasyczna torba z poszerzanym dnem. Całość 
przyjmuje kształt delikatnie trapezowy. Dno 
sprawia, że torba zachowuje atrakcyjny wygląd.

Klasyczna torba bawełniana o prostym kształcie. 
Najbardziej popularny i najkorzystniejszy cenowo
model, idealny na wysokonakładowe projekty.



TM03TM02

szerokość:  35 cm
wysokość:   38 cm
dno i boki:   9 cm
uszy:         4 cm

szerokość:  27 cm
wysokość:  38 cm
dno i boki:  8 cm
uszy:        2,5 cm

Najbardziej popularny model wśród naszych 
klientów. Przestrzenna torba, która posiada dno        
i boki utworzone poprzez zaprasowanie materiału.

Przestrzenna torba, która jest mniejszą wersją 
modelu TM02. Pojemność torby zwiększają boki 
oraz dno utworzone poprzez zaprasowanie 
materiału.
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organic
150g/220g

recycled 150g
TM05TM04

szerokość:   43 cm
wysokość:   36 cm
dno:    12 cm
uszy:         2,5 cm

szerokość:   43 cm
wysokość:   36 cm
dno:    8 cm
ucho:    8 cm

Płaska torba, która zawsze zachowuje zgrabny 
wygląd. Dzięki dużemu poszerzanemu dnu torba
zyskała na pojemności.

Torba idealnie nadaje się do noszenia na ramieniu, 
posiada jedno ucho o szerokości 8 cm i długości
70 cm. Dno i boki zostały utworzone poprzez 
zaprasowanie.



Tm07  
STEBNOWANATM06

szerokość:            43 cm
wysokość:             38 cm
dno i boki:             11 cm
uszy:                      2,5 cm

szerokość:            38 cm
wysokość:             40 cm
dno i boki:             10 cm
uszy:                      2,5 cm

Niezwykle pojemna torba, która posiada dno                  
i boki. Boki zostały utworzone poprzez zaprasowanie 
materiału. Model bardzo obszerny i funkcjonalny. 

Przestrzenna torba posiadająca dno i boki. 
Stebnowanie po bokach powoduje, że torba 
utrzymuje swój kształt.





TM09TM08 TORBA SPORTOWA

szerokość:  46 cm
wysokość:  40 cm
dno:   12 cm
ucho:        15 cm

szerokość:  42 cm
wysokość:  32 cm
dno i boki:  14 cm
uszy:                       2,5 cm

Pojemna torba z dnem i jednym uchem zwężającym 
się ku górze. Ucho o szerokości 15 cm i długości 90 
cm doszyte jest do przeciwległych boków torby,         
a łączenie wzmocnione jest szwem krzyżykowym.

Torba na całej powierzchni zamykana jest na 
suwak błyskawiczny oraz rączki wszyte do środka 
torby. Ten model idealnie nadaje się na zajęcia 
treningowe lub w podróży.



TM11TM10

szerokość:   38 cm
wysokość:   41 cm
ucho:         4 cm

szerokość:  60 cm
wysokość:  40 cm
dno:   16 cm
uszy:                  4 cm

Torba płaska, która posiada jedno długie ucho          
o długości 70 cm wszywane przeciwlegle do 
boków. Ten model torby na ramię wyglądem 
zbliżony jest do modelu TS.

Wygodna, pojemna torba z długimi uszami                  
o szerokości 4 cm. Ten model idealnie sprawdza 
się jako torba plażowa lub sportowa. 



TM14TM13

szerokość:  27 cm
wysokość:  30 cm
dno:   6 cm
uszy:                       4 cm

szerokość:  40 cm
wysokość:  38 cm
dno i boki:  10 cm
uszy:                       2,5 cm

Mniejsza torba z poszerzanym dnem i szerokimi 
uszami. Dzięki swoim rozmiarom idealnie odpowiada 
na potrzeby projektów przeznaczonych dla dzieci.

Interesująca, przestrzenna torba posiadająca osobno 
wszyte dno i boki. Model ten pozwala na dowolne 
łączenia kolorów z dostępnej palety materiałów.
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 TM16TM15

szerokość:  38 cm
wysokość:  41 cm
uszy:                       4 cm

szerokość:  56 cm
wysokość:  38 cm
dno:   10 cm
uszy:                  4 cm

Standardowa torba płaska, anatomicznie 
przypominająca model TS z szerokimi uszami. 
Model pozwala na łączenie kolorów z palety 
dostępnych materiałów.

Bardzo duża, pojemna torba z poszerzanym dnem, 
zamykana na całej szerokości na zamek 
plastikowy. Rączki wszyte są do środka górnej 
krawędzi torby bez przeszycia krzyżykowego.



TM20TM18

szerokość:  43 cm
wysokość:  38 cm
dno:  8 cm
uszy:        4 cm

szerokość:   30 cm
wysokość:   35 cm
dno i boki:   7 cm
ucho:                   4 cm

Przestrzenna torba posiadająca dno i boki wszywane 
osobno. Posiada jedno ucho o szerokości 4 cm             
i długości 100 cm wszyte do boków torby.

Duża torba bez boków z poszerzanym dnem, dzięki 
któremu utrzymuje atrakcyjny fason. Torba jest 
bardzo elegancka, dodaje gracji i stylu





surówka150g panama 260g drelich 280g drelich 320g organic 150g organic 220g recycled 150g

 

stwóRZ workoplecak
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Proponujemy 2 podstawowe modele worków na plecy: worek standard oraz worek na plecy z dnem, które
są dostępne w dwóch rozmiarach. Oba modele szyjemy z dowolnego materiału i koloru z palety
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metka drukowana
materiałowa

 

 

metka skórzana metka drukowana
w środku

 

oczko metalowe tunel taśma bawełniania 

DETALE

naturalny granatowy szary

czerwony

niebieskibiały

czarny

bordo

turkusowy fioletowyciemny szaryróżowy

kolory

Wybierz detale do każdego modelu 
workoplecaka. Oferujemy 3 rodzaje 
dodatków: mocowanie, kieszeń, metka. 
Wszystkie elementy zaprojektowane 
są tak, aby spełniały funkcje praktyczne
i estetyczne produktu. Wybierz spośród
prezentowanych możliwości. 

Sznurek bawełniany dostępny jest
w różnych kolorach oraz grubościach 
3 mm, 5 mm, 8 mm i 10 mm. 

Uwaga! 
Mocowanie sznurka do worka z dnem 
dostępne jest tylko w wersji z taśmą 
bawełnianą. 



worek na plecy 
standard

worek na plecy
standard plus

szerokość:  38 cm
wysokość:  41 cm

szerokość:  40 cm
wysokość:  50 cm

Worek na plecy STANDARD to klasyczny                         
i najbardziej popularny worek. Wygodny plecak, 
który jest najkorzystniejszy cenowo i idealnie 
nadaje się na masową produkcję.

Worek na plecy standard PLUS to powiększona 
wersja worka w rozmiarze standardowym. Duża 
powierzchnia nadruku sprawia, że będziesz jeszcze
bardziej widoczny.



worek na plecy 
z dnem

worek na plecy 
z dnem  PLUS

szerokość:  38 cm
wysokość:  41 cm
dno:   8 cm

szerokość:  40 cm
wysokość: 50 cm
dno:  8 cm

Worek na plecy z dnem wykonany z naturalnego 
materiału o nowoczesnym kształcie. Osobno 
przyszywane dno podkreśla styl i pozwala zachować 
atrakcyjny wygląd. Ten model pozwala na łączenie 
kolorów z palety dostępnych materiałów.

Worek na plecy z dnem PLUS to powiększona wersja 
worka w rozmiarze standardowego worka   z dnem. 
Większa powierzchnia nadruku sprawia, że będziesz 
jeszcze bardziej widoczny.



STWÓRZ INNE PRODUKTY
Zaprojektuj własną spersonalizowaną kosmetyczkę, woreczek, sakiewkę lub fartuch. Skorzystaj                     
z materiałów dostępnych w ofercie (patrz str. 20) oraz dobierz dostępne dodatki (patrz str. 21). Wszystkie 
produkty wykonane są z dbałością o każdy szczegół i świetnie sprawdzają się przy codziennym 
użytkowaniu.

woreczki 

fartuszEK 
model:
dodatki:

model:

materiał:          

woreczEK 
sakiewka: (ściągana sznurkiem z dwóch stron) 
lub standard (ściągana sznurkiem z dwóch stron)
do wyboru z oferty (patrz str.20)

rozmiar S (36x55 cm) lub rozmiar M (52x74 cm)
regulowany pasek, kieszeń na zewnątrz



 
 

 

model:

dodatki:

kosmetyczkA 
płaska lub płaska z dnem z możliwością wszycia 
podszewki bawełnianej 150g/m² lub poliestrowej 
135g/m². Podszewka może być dobrana do koloru 
kosmetyczki lub w kontrastowym kolorze 
suwak plastikowy w różnych kolorach

drelich
opierany 320g

organic
150g/220g

naturalny

naturalny

naturalny

naturalny

panama 260g

ciemny szary

naturalny

czerwony

turkusowy
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czarny

zielony

drelich 280g

len 320g recycled 150gnaturalny

ciemny szary

czerwony

caffe latte

bordo

lemon

szary

turkusowy

oliwka

czarny



BE ECO 
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96% bawełna z recyklingu
4%   poliester z butelek pet 

BAWEŁNA Z RECYKLINGU 150g 

100% bawełna organiczna 

BAWEŁNA ORGANICZNA 150/220g 

Bawełna organiczna i bawełna z recyklingu dołączyła do grona naszych flagowych materiałów. Jako 
polski producent wyrobów bawełnianych szerzymy naszą misję, którą jest dbanie o środowisko w jakim 
funkcjonujemy i promowanie rozwiązań naturalnych. Ekologiczne produkty cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród klientów, jednocześnie podnoszą prestiż każdej firmy. 



BE LOGICAL BE ECO
LOGICAL 
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RCS - Certyfikat RCS potwierdza jakość produkcji, wykorzystującej surowce 
wtórne oraz weryfikuje dokumentację związaną z produkcją. Finalny produkt 
jest mieszaniną powstałą z różnej zawartości procentowej jednego lub kilku 
surowców. Weryfikacja pozwala na transparentną produkcję. 

Certyfikat potwierdza, że produkty wykonane są z minimum 70% surowców 
organicznych. Pochodzenie materiałów musi być naturalne, a uprawy muszą 
być prowadzone metodami ekologicznymi. Wykorzystane barwniki muszą 
być biodegradowalne.

Znak Fairtrade na produktach potwierdza, że rolnicy pracowali w godziwych 
warunkach pracy, bez dyskryminacji i bez przymusu, a także                                    
z przestrzeganiem zakazu zatrudniania nieletnich Fairtrade działa na 
szczeblu globalnym.

Przyznanie certyfikatu poprzedzają badania, które mają na celu weryfikację, 
czy materiał nie zawiera choćby jednej ze stu najbardziej niebezpiecznych 
substancji zagrażających konsumentom. 



szerokość:  40 cm
wysokość: 50 cm
dno:  8 cm





ul. Słoneczna 2
05-270 Marki, Polska

kom. (+48) 787 340 123
info@torby-bawelniane.pl
www.torby-bawelniane.pl

www.workinaplecy.pl


