
Nome

Wine

500 5 000

1,300 €

1,300 €

1,429 €

1,429 €

2,059 €

2,059 €

1,572 €

Entrega a partir de

Localização

exterior do

saco

ref./quantidade 500 1000 2000 5000

72886 0,548 € 0,362 € 0,262 € 0,220 €

72896 0,548 € 0,362 € 0,262 € 0,220 €

72887 0,622 € 0,435 € 0,326 € 0,286 €

72897 0,622 € 0,435 € 0,326 € 0,286 €

72888 0,854 € 0,655 € 0,539 € 0,492 €

72898 0,854 € 0,655 € 0,539 € 0,492 €

72899 0,639 € 0,454 € 0,342 € 0,297 €

223 dias úteis
72888/72898              72899

11 dias úteis 13 dias úteis 18 dias úteis

0,888 €

72886/72896 72887/72897
8 dias úteis 10 dias úteis 13 dias úteis 18 dias úteis

1,022 €1,249 €

72896

72897

72898

0,689 €

0,940 € 0,788 € 0,689 €

0,823 €

1,079 € 0,900 € 0,823 €

1,220 €

1,611 € 1,342 € 1,220 €

1,611 €

Vertical - 320x420x120 mm

Horizontal - 415x320x140 mm72888

72898

350x6 mm

350x6 mm

Vertical - 230x320x100 mm

Horizontal - 250x250x80 mm72887

72897 300x6 mm

300x6 mm

72886

72896

300x6 mm

300x6 mm

Ref./quantidade

72899

Horizontal - 248x198x88 mm

Vertical -180x230x80 mm
Small

1 000

0,940 €

1,079 €

Preços e prazos de entrega

300x6 mm

2 000

0,788 €

Tabela de preços - PAPER BAGS

72899

72888

100x380x100 mm

Verniz UV

1,342 €

0,900 €

Medium

Papel couché mate 170gr/m

Plastificação brilhante

Fundo em cartolina

Cordão em algodão preto ou branco

Impressão até 4 

cores ou em CMYK

72886

Large

Personalização

Tipos Observações

No caso da ref. 72888/72898, os preços incluem a 

impressão da mesma imagem nas 2 faces do saco; se a 

imagem for diferente, o preço unitário aumenta 30%.

Impressão de cores metalizadas: preço sob consulta.

72887

Preço

gratuito!

Para aplicação de verniz UV, a plastificação do saco é 

obrigatoriamente mate (alteração de acabamento já 

incluído no preço).

No caso da ref. 72888/72898, se a imagem das 2 faces do 

saco for diferente, acresce 95€ por encomenda.

2 faces do saco

Tab. preços Paper Bags

Nome Ref Formatos/Dimensões Cordão Características



Plastificação mate: acresce 20% ao preço unitário do saco

▪ 
▪ 

▪ Quantidade mínima da encomenda: 500 unidades

Condições Gerais

Preços: Eur. Não incluem IVA

Amostra física, se solicitada: 50€. Produção em 4 dias úteis
Logos/Imagens e artes finais: 
Apenas se aceitarão encomendas com personalização, desde que acompanhadas das respetivas maquetes e logos em formato vetorial (Corel Draw, AI);
As fontes das letras deverão ser convertidas em curvas/vetores;
O ficheiro final deverá ser um PDF de alta resolução, em que as imagens deverão ter uma resolução mínima de 300 dpi;
Antes da produção, faremos uma maquete de produção, a qual ser-lhe-á remetida para aprovação final;
Após aprovada a maquete, não é possível fazer alterações à imagem de impressão. Caso o cliente o faça, terá de pagar todos os custos incorridos até esse momento;
Caso decida cancelar a encomenda, após encomenda e execução de maquete, aplica-se o custo de 50€ + IVA;
Depois de aprovada a maquete, não se aceitam cancelamentos.

▪

Extras

Cordão:
Tipo de Cordão Imagem Preço Cores disponíveis

Cordão em poliéster
colorido

Fita em poliéster

0,046€

72886/72896 72887/72897/72899- 0,254€
72888/72898 - 0,283€

Observações: a opção por alguns dos extras, origina um aumento do prazo de entrega até mais 2 dias úteis


