GIẤY BÌA LƯNG

Giấy Bìa lưng là loại giấy bìa cứng, đó là một tấm bìa đặt ở phần lưng áo, giúp chiếc áo được gấp theo
chuẩn quy định, dễ dàng tạo dáng chuẩn khi đóng gói.

Giới thiệu giấy bìa lưng

Giấy bìa lưng dùng để lót vào bên trong chiếc áo khi đóng gói, giúp cho chiếc áo trong phẳng phiu hơn và
cũng dễ đóng gói vào túi PE bảo quản. Quan trọng nhất là giúp chiếc áo không bị nhàu nát trong quá trình
vận chuyển, đảm bảo đến tay khách hàng là một chiếc áo hoàn hảo nhất.

Thông số kỹ thuật:
Giấy cứng dày từ 0.3mm trở lên thì độ cứng tốt nhất cho sản phẩm
Các loại giấy hay dùng: giấy Duplex, giấy Ivory
Định lượng: 250G-400G/m2
Kích thước thông dụng: 23x34cm, 22x34cm, 24.5x35cm…
Kiểu dáng: bìa lưng lồi, bìa lưng lõm, bìa bo góc, bìa vuông.

Mô tả sản phẩm:
Giấy bìa lưng là một loại giấy cứng, có độ dày từ 0.3mm trở lên.
Loại thông dụng dùng làm bìa lưng là giấy Duplex hoặc giấy Ivory.
Yêu cầu giấy phải đạt các yêu cầu như: bề mặt láng mịn, dai, không bị ra màu trong quá trình bảo quản.

Phương thức đóng gói:
Mỗi xấp giấy bìa lưng thường khoảng 400-500 tờ, được bảo vệ bằng 1 lớp giấy gói bên ngoài, giúp giấy
luôn sạch sẽ không bị rách trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.
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