GIẤY DUPLEX

Giấy Duplex là loại giấy được sản xuất dựa trên công nghệ tráng phủ bề mặt, có bề mặt trắng và láng, gần
với giấy Bristol, một mặt không phủ bóng và có đặc điểm tương tự giấy bồi.

Giới thiệu giấy Duplex

Giấy Duplex với ưu điểm có độ mịn bóng cao, có khả năng bám mực tốt cho màu sắc đẹp. Giấy duplex
dùng để in hộp giấy là chủ yếu như: mỹ phẩm, hộp bánh kem, hộp dược phẩm, hộp đựng quà, bìa hồ sơ,
bao thư,….
Ngoài ra giấy duplex còn dùng trong lĩnh vực in hôp carton cứng. Hầu như tất cả sản phẩm bao bì in
offset yêu cầu độ cứng cao, ta có thể gia công cán màng sau in để giữ sản phẩm đẹp bền hơn.

Thông số kỹ thuật:
Định lượng: từ 200g/m2 - 210/m2 - 230g/m2 - 250g/m2 - 300g/m2 - 350g/m2 - 400g/m2 - 450g/m2 500g/m2
Giấy có 2 dạng: cuộn và tờ.
Quy cách giấy: cắt theo quy cách khách hàng yêu cầu.

Mô tả giấy Duplex:
Giấy có độ dày từ 0.2mm, có bề măt láng mịn và dai, khả năng hút mực cũng tốt.
Có 2 loại duplex thông dụng:
Giấy Duplex 1 mặt: là một mặt trắng một mặt xám.
Giấy Duplex 2 mặt: là cả 2 mặt đều trắng.

Phương thức đóng gói:
Giấy Duplex dạng cuộn: từ 350-500kg/cuộn
Giấy Duplex dạng tờ: mỗi xấp có 100 tờ. Bên ngoài được bảo vệ bằng 1 lớp giấy krap dày và dai bên
ngoài, giúp cho giấy chống được bụi bẩn trong quá trình vận chuyển và lưu kho.
========================================
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Hotline: 0918 920 639
Email: Sale@GiayHongPhat.com
Địa chỉ: 363 Nguyễn Chí Thanh, Tương Bình Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Website: Http://GiayBiaLung.net– http://GiayNganhMayMac.com
Facebook: https://www.facebook.com/GiayHongPhat/

Thông tin liên quan

GIẤY KRAFT

GIẤY BÌA CỨNG

GIẤY BỒI

GIẤY ĐỤC LỖ

GIẤY BÌA LƯNG

GIẤY CHIPBOARD

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

