GIẤY BÌA CỨNG

Giấy bìa cứng là một loại giấy được cấu tạo từ một hay nhiều lớp giấy tạo thành. Được sử dụng thông
dụng trong các ngành điện tử, may mặc, gỗ, bìa sách nhật ký đế bánh kem.

Giới thiệu giấy bìa cứng

Giấy bìa cứng là một loại giấy có độ dày, cấu tạo từ 1 lớp hay nhiều lớp với nhau, có một mặt mịn, 1
mặt nhám.
Màu sắc: Trắng, xám hoặc nhiều màu khác nhau do công ty yêu cầu sản xuất.
Được dùng thông dụng trong việc đóng gói, đóng bìa lịch, bìa sổ nhật ký, đế hộp bánh kem, bìa lưng áo,
cắt rập ….

Giấy bìa cứng trong ngành may mặc:
Giấy bìa cứng còn gọi là bìa lưng áo. Những chiếc áo sao khi may xong cần phải đóng gói đẹp nhằm tăng
tính mỹ quan và giá trị sản phẩm khi đến người tiêu dùng.
Giấy bìa cứng có thể bế hoặc dập cắt thành nhiều hình dạng khác nhau: Dạng bìa lồi, bìa lõm, hoặc bo góc
với những quy cách theo chiếc áo cần đóng gói.

Thông số kỹ thuật:
Định lượng: 250G-400G/m2
Tùy theo nhu cầu công việc mà chọn lựa độ dày hay còn gọi là định lượng khác nhau.
Giấy bìa cứng có hai dạng: dạng cuộn và dạng tờ.
Dạng cuộn thông dụng là khổ 1.3m
Dạng tờ thường là 65*86cm hoặc 79*109cm.
Ngoài ra có thể cắt theo quy cách khách hàng yêu cầu.

Phương thức đóng gói:
Giấy bìa cứng được đóng gói thành 500 tờ trong một xấp. Nhỏ vừa đủ tiện cho người thao tác trong quá
trình đóng gói.
Bên ngoài được bao bọc bằng một lớp giấy hoặc túi PE, nhằm tránh bụi bẩn hoặc va chạm trong quá trình
lưu kho và sử dụng.
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