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koperty standardowe

koperty listowe i aktowe

STANDARD

Koperty z serii KUVERT POLSKA to standardowe produkty naszej firmy.
Dostępne są w wielu rodzajach, formatach, kolorach, przystosowane do
przesyłania każdej korespondencji. Charakteryzują się bardzo dobrą
jakością oraz znakomitymi właściwościami do wykonywania różnych
nadruków reklamowych.
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KUVERPAKIET
koperty w ekonomicznych pakietach

KUVERPAKIET - seria kopert w opakowaniach foliowych pakowanych po
25 i 50 sztuk. Koncepcja kopert w opakowaniach foliowych powstała
miedzy innymi z myślą o rozwijającej się sieci supermarketów oraz
sprzedaży detalicznej w Polsce. Produkt przeznaczony dla Klientów
ostatecznych używających niewielkich ilości kopert.
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koperty do automatycznego pakowania

koperty listowe i aktowe

KUVERMATIK

Seria ta dzięki specjalnemu wycięciu klapy koperty służy do maszynowego
pakowania korespondencji. Koperty z serii KUVERMATIK pakowane są
przez kilka rodzajów maszyn. KUVERMATIK polecamy do popularnych
systemów kopertujących: Kern, Bell&Howell, Pitney Bowes czy Bowe.
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koperty do karnetów, koperty okolicznościowe

koperty listowe i aktowe

KUVERKARD

KUVERKARD to seria kopert bez poddruku, z zamknięciem trójkątnym,
klejonych na mokro. Elegancki wygląd pozwala na podkreślenie rangi
korespondencji okolicznościowej.
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koperty luksusowe

koperty listowe i aktowe

PRESTIGE

PRESTIGE ENVELOPE to seria kopert o bardzo wysokiej jakości. Koperty
wykonane są z polskiego papieru o wysokiej gramaturze. Posiadają
poddruk wykonany w intensywnym ciemnogranotowym kolorze,
umożliwiający utrzymanie poufności korespondencji.
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koperty do druku laserowego

koperty listowe i aktowe

hotpri

Seria hotpri - koperty o bardzo wysokiej jakości z oknem przystosowanym
do druku w drukarkach cyfrowych. Okna zostały wykonane z poliestru
o unikalnych właściwościach, dzięki czemu wytrzymują wysokie
temperatury występujące podczas zadruku w drukarce cyfrowej.
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koperty do archiwizacji i zdjęć rentgenowskich

koperty listowe i aktowe

RTG

Koperty produkowane ręcznie przeznaczone do pakowania, przesyłania lub
archiwizacji kliszy RTG. Stosowane również dla niestandardowych dużych
formatów dokumentacji, map, planów i tp.
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koperty do przesyłek

supermocne koperty do przesyłek

Seria kopert z zabezpieczeniem wykonanym z papieru dostępnych w 10
rozmiarach.
Koperty te znakomicie nadają się do zabezpieczania przesyłek. Wykonane
są w całości z papieru, dlatego po zużyciu koperty można wyrzucić
bezpośrednio do pojemnika na papier.
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SU14
SU1514

SU13
SU1513

SU1512

SU12
index: SU1512
format koperty: SU12
rozmiar wewnętrzny: 11,5x21,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 13,5x21,5 cm

index: SU1513
format koperty: SU13
rozmiar wewn.: 14,5x21,5 cm
rozmiar zewn.: 16,5x21,5 cm

index: SU1514
format koperty: SU14
rozmiar wewn.: 17,5x26,5 cm
rozmiar zewn.: 19,5x26,5 cm

ilość w kartonie: 100 szt.

ilość w kartonie: 50 szt.

ilość w kartonie: 50 szt.

SU16

SU17
SU1517

SU1515

SU1516

SU15

index: SU1515
format koperty: SU15
rozmiar wewn.: 21,5x26,5 cm
rozmiar zewn.: 23,5x26,5 cm

index: SU1516
format koperty: SU16
rozmiar wewn.: 21,5x34 cm
rozmiar zewn.: 23,5x34 cm

index: SU1517
format koperty: SU17
rozmiar wewn.: 22,5x34 cm
rozmiar zewn.: 24,5x34 cm

ilość w kartonie: 50 szt.

ilość w kartonie: 50 szt.

ilość w kartonie: 50 szt.

SU19

SU20
Su1520

SU1519

SU1518

SU18

index: SU1518
format koperty: SU18
rozmiar wewn.: 26,5x36 cm
rozmiar zewn.: 28,5x36 cm

index: SU1519
format koperty: SU19
rozmiar wewn.: 29,5x44,5 cm
rozmiar zewn.: 31,5x44,5 cm

index: SU1520
format koperty: SU20
rozmiar wewn.: 34,5x47 cm
rozmiar zewn.: 36,5x47 cm

ilość w kartonie: 50 szt.

ilość w kartonie: 50 szt.

ilość w kartonie: 50 szt.

SU15CD

SUCD
index: SU1520
format koperty: SUCD
rozmiar wewn.: 16,5x17,5 cm
rozmiar zewn.: 18,5x17,5 cm
ilość w kartonie: 100 szt.
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bąbelkowe koperty do przesyłek

koperty do przesyłek

K. BĄBELKOWE

Seria kopert z zabezpieczeniem powietrznym (wkładka z folii "bąbelkowej")
dostępnych w 11 rozmiarach.
Stosowane do przesyłek kurierskich. Po zużyciu koperty łatwo oddzielić
część papierową od foliowej, co umożliwia szybkie segregowanie odpadów.
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Super

extra

koperty dostępne od ręki

koperty bąbelkowe bez dziurek - papier biały oﬀset 75g/m²

C/13
9220

B/12
9215

9211

A/11
index: 9211
format: A/11
rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

index: 9215
format: B/12
rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm

index: 9220
format: C/13
rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 17x22,5 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 200 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 200 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

E/15

F/16
9235

9225

9230

D/14

index: 9225
format: D/14
rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm

index: 9230
format: E/15
rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm

index: 9235
format: F/16
rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

H/18

I/19
9251

9245

9240

G/17

index: 9240
format: G/17
rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm

index: 9245
format: H/18
rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm

index: 9251
format: I/19
rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 50 szt.

CD/21

9255

9261

K/20

? cm

? cm

format: niestandardowy na zamówienie
index: 9255
format: K/20
rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm

index: 9261
format: CD/21
rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 50 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

zam. min. bez nadruku: 10.000 szt.
zam. min. z nadrukiem: 15.000 szt.
klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm
z dziurkami na plomby lub bez dziurek
ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],
nakład zamówienia oraz plik nadruku.
format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20
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Super

gold

produkty dostępne na zam. w ilości paletowych

koperty bąbelkowe z dziurkami - papier brąz kra 75g/m²

C/13
9120

B/12
9115

9111

A/11
index: 9111
format: A/11
rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

index: 9115
format: B/12
rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm

index: 9120
format: C/13
rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 17x22,5 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 200 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 200 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

E/15

F/16
9135

9125

9130

D/14

index: 9125
format: D/14
rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm

index: 9130
format: E/15
rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm

index: 9135
format: F/16
rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

H/18

I/19
9151

9145

9140

G/17

index: 9140
format: G/17
rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm

index: 9145
format: H/18
rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm

index: 9151
format: I/19
rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 50 szt.

CD/21

9155

9161

K/20

? cm

? cm

format: niestandardowy na zamówienie
index: 9155
format: K/20
rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm

index: 9161
format: CD/21
rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 50 szt.

z dziurkami na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

zam. min. bez nadruku: 10.000 szt.
zam. min. z nadrukiem: 15.000 szt.
klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm
z dziurkami na plomby lub bez dziurek
ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],
nakład zamówienia oraz plik nadruku.
format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20
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classic

produkty dostępne na zam. w ilości paletowych

koperty bąbelkowe z dziurkami - papier biały kra 75g/m²

C/13
9020

B/12
9015

9011

A/11
index: 9011
format: A/11
rozmiar wewnętrzny: 10x16,5 cm
rozmiar zewnętrzny: 12x17,5 cm

index: 9015
format: B/12
rozmiar wewn.: 12x21,5 cm
rozmiar zewn.: 14x22,5 cm

index: 9020
format: C/13
rozmiar wewn.: 15x21,5 cm
rozmiar zewn.: 17x22,5 cm

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 200 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 200 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

E/15

F/16
9035

9025

9030

D/14

index: 9025
format: D/14
rozmiar wewn.: 18x26,5 cm
rozmiar zewn.: 20x27,5 cm

index: 9030
format: E/15
rozmiar wewn.: 22x26,5 cm
rozmiar zewn.: 24x27,5 cm

index: 9035
format: F/16
rozmiar wewn.: 22x34 cm
rozmiar zewn.: 24x35 cm

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

H/18

I/19
9051

9045

9040

G/17

index: 9040
format: G/17
rozmiar wewn.: 23x34 cm
rozmiar zewn.: 25x35 cm

index: 9045
format: H/18
rozmiar wewn.: 27x36 cm
rozmiar zewn.: 29x37 cm

index: 9051
format: I/19
rozmiar wewn.: 30x44,5 cm
rozmiar zewn.: 32x45,5 cm

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 50 szt.

CD/21

9055

9061

K/20

? cm

? cm

format: niestandardowy na zamówienie
index: 9055
format: K/20
rozmiar wewn.: 35x47 cm
rozmiar zewn.: 37x48 cm

index: 9061
format: CD/21
rozmiar wewn.: 18x16,5 cm
rozmiar zewn.: 20x17,5 cm

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 50 szt.

bez dziurek na plomby
ilość w kartonie: 100 szt.

zam. min. bez nadruku: 10.000 szt.
zam. min. z nadrukiem: 15.000 szt.
klapka zamykająca HK: od 2 cm do 6 cm
z dziurkami na plomby lub bez dziurek
ilość w kartonie i na palecie: dobieramy lub na życzenie
podaj: rozmiar wewn. lub zewn. koperty [cm],
nakład zamówienia oraz plik nadruku.
format min.: 10x17,5cm, format max.: K/20
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koperty rozszerzalne „RBD”

koperty do przesyłek

RBD

Koperty rozszerzalne zwane również RBD służą do przesyłania
korespondencji, instrukcji i książek oraz innych przedmiotów o dużej
grubości. Zapewniają wygodne pakowanie. Nadają się w 100%
do recyklingu, ponieważ wykonane są w całości z papieru.
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143
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8002

8004

8006

8005

8001

8003

koperty usztywniane

koperty do przesyłek

STIFFPAC

Seria wzmocnionych tekturą kopert usztywnianych do przesyłania
korespondencji wymagającej zabezpieczenia przed zgięciem.
- idealne do przesyłania zdjęć, pism oficjalnych czy umów;
- połączenie właściwości koperty i sztywnej teczki zabezpiecza przesyłkę;
- nadają się w 100% do recyklingu, koperta wykonane w całości z papieru.
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Tył kartonowy
229x324

10244
Tył kartonowy
176x250

100

90

10250

10254

09906

10245
90

100

Tył kartonowy
229x324

Tył kartonowy
176x250

10247

10242

10241
Tył kartonowy
162x229

Tył kartonowy
162x229

Tył kartonowy
250x353

Tył kartonowy
250x353
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koperty kartonowe, płaskie i 3D dwa w jednym

koperty do przesyłek

ColomPac

Seria ColomPac opakowania kartonowe do przesyłek kurierskich.
Uniwersalne, łatwe w użyciu opakowania z zamknięciem samoklejącym.
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CP 10.07
CP 10.07

CP 10.06

CP 10.06
koperta kartonowa z paskiem strunowym
wymiar zewnętrzny: 262x375 mm

koperta kartonowa z paskiem strunowym
wymiar zewnętrzny: 303x413 mm

dwa w jednym, na przesyłki płaskie i 3D !
wymiar na przesyłkę płaską: 250x360 mm
wymiar na przesyłkę przestrzenną: 212x305x46 mm

dwa w jednym, na przesyłki płaskie i 3D !
wymiar na przesyłkę płaską: 290x400 mm
wymiar na przesyłkę przestrzenną: 252x345x46 mm

CP 10.08

CP 10.08
koperta kartonowa z paskiem strunowym
wymiar zewnętrzny: 353x518 mm
dwa w jednym, na przesyłki płaskie i 3D !
wymiar na przesyłkę płaską: 340x500 mm
wymiar na przesyłkę przestrzenną: 302x450x46 mm

Paski
pasek HK czyli pasek samoklejący
Służy do zamknięcia koperty dzięki mocnemu klejowi.

pasek strunowy
Służy do szybkiego i wygodnego otwierania
zamkniętej koperty ColomPac.

Dwa w jednym - koperty na przesyłki płaskie i 3D !
dla przesyłki płaskiej

dla przesyłki przestrzennej - 3D

1. wsuń przesyłkę,
2. odklej sylikonowany pasek HK,
3. zamknij klapkę i delikatnie dociśnij.

1. delikatnie zduś boki by uformować pudełko dzięki nacięciom,
2. wsuń przesyłkę,
3. odklej sylikonowany pasek HK,
4. zamknij klapkę i delikatnie dociśnij.
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koperty foliowe mocne i nieprzemakalne

koperty do przesyłek

BEZPIECZNE

Praktyczne w zastosowaniu koperty bezpieczne, które są wykonane z
wysokojakościowych materiałów, zapewniających szczelność i
wytrzymałość podczas przechowywania oraz transportu danego towaru.
To artykuły, które chronią przesyłkę przed wilgocią i są dostępne w bardzo
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foliowe przylgi kurierskie

koperty do przesyłek

PRZYLGI

Koperty kurierskie "przylgi" wyposażone są w samoprzylepną kieszeń
foliową na dokumenty. Doskonale sprawdza się przy fakturach,
instrukcjach, listach przewozowych naklejanych na przesyłki.
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-6

-D

DL F
135x240 mm

-4

-5

135x175 mm

180x240 mm

230x320 mm
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