
              PREMIUM STINGRĀS KASTES

Druka

-

Materiāli

-

Piederumi 

Pēcdrukas apdare

Premium kastes tiek izgatavotas un 
piegādātas 2–3 nedēļu laikā. 

Izpildes laiks 

.

Pēc pasūtījuma izgatavotās augstas kvalitātes stingrās kastes ir kas vairāk nekā tikai iesaiņojums. Mūsu 
ekskluzīvās kastes pievieno vērtību iesaiņotajam produktam. Ar mūsu izgatavotajām kastēm jūsu klienti-
em būs neaizmirstams izsaiņošanas piedzīvojums, pilnības un kvalitātes raisītas emocijas. Izgatavojam 
augstākās kvalitātes stingras kastes visās formās un izmēros, sākot no tikai 100 gab. Vienā pasūtījumā. 

Premium klases kastes pārsvarā tiek 
pārklātas ar dekoratīvo papīru un apstrādā-
tas ar karstas folijas štancēšanu, UV laku, 
izceltu vai iespiestu reljefu. Kastes var 
pārklāt arī ar dažādu ofseta drukātu papīru, 
dažus tostarp sietspiedes druku.

Augstas kvalitātes stingrās kastes var 
apstrādāt ar UV laku, karstu folijas iespie-
dumu dažādās krāsās, ar iespiestu vai 
izceltu reljefu, rokturiem, plastmasas 
logiem, atvilktnēm, magnētu aizdarēm, 
ielīmētām lentēm utt. Apdarei pieejams 
matēts, spīdīgs, nesaskrāpējams, vai lina 
tekstūras laminēts materiāls.

Augstākās kvalitātes dāvanu kastes var 
izgatavot ar magnētisko aizdari vai lentēm, 
tajās var ievietot gredzenu mehānismus, 
putas, kartona ieliktņus.

Lielākā daļa no mūsu luksusa un stingra-
jām kastēm ir izgatavotas no augstas 
kvalitātes 1,5 mm, 2 mm. 2,4 mm., 3 mm. 
“greyboard” vai iesienamā kartona un 
laminētas ar matētu vai dekoratīvu papīru, 
tekstilu vai mākslīgo ādu. Dažas no tām ir 
100% roku darbs.
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PREMIUM RIGID BOXES CONSTRUCTIONS 

0302

Kaste – PAMATNE/VĀKS

Kods: 0302 (pamatne)  + AIZSEGS

Kaste – ATVILKTNES TIPA KASTE

Kods:

Kods:

+0302 + FEFCO 0503  (ietvars)

Kaste – AMATNE/IETVARS Kods – TRĪSSLĀŅU KASTE

0310Kods:.

Materiāls: šīs kastes ir ražotas no 1-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu. Kastes tiek 
piegādātas gatavas lietošanai. 

Pamatnes materiāls: Ražota no 1-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu.

Ietvara materiāls: Kastes ir ražotas no 
~250-400 g/m2 kartona. 

Šīs kastes sastāv no divām daļām un tiek 
piegādātas gatavas lietošanai.

Materiāls: šīs kastes tiek izgatavotas no 1-3 mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai līdzīgu materiālu. Kastes tiek piegādā-
tas gatavas lietošanai. 
Šīs kastes sastāv no trīs daļām un tiek piegādā-
tas gatavas lietošanai.

Materiāli: šīs kastes tiek izgatavotas no 1-3 mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai līdzīgu materiālu. Kastes tiek piegādā-
tas gatavas lietošanai. 
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PREMIUM STINGRĀS KASTES UZBŪVE

363 – AKods:

363 – BKods:

363 – CKods:

362Kods:

Vāka aizmugure nav
pielīmēta kastei. 

Vāka aizmugure ir
pielīmēta kastei. 

Kaste ar trīs malām 

364Kods:

.

Materiāls: šīs kastes ir ražotas no 1,5-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu. Kastes tiek 
piegādātas gatavas lietošanai. Kastes ir 
aiztaisāmas ar magnēta aizdari vai 
satīna/kokvilnas lenti.

Materiāls: šīs kastes ir ražotas no 1,5-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu. Kastes tiek 
piegādātas gatavas lietošanai. Kastes ir 
aiztaisāmas ar pogu vai satīna/kokvilnas lenti. 

Materiāls: šīs kastes ir ražotas no 1,5-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu. Kastes tiek 
piegādātas gatavas lietošanai. Kastes ir 
aiztaisāmas ar pogu, magnēta aizdari vai 
satīna/kokvilnas lenti. Tām var būt saistītājgre-
dzeni.

Materiāls: šīs kastes ir ražotas no 1,5-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu. Kastes tiek 
piegādātas gatavas lietošanai.

Materiāls: šīs kastes ir ražotas no 1,5-3mm 
kartona, kas pārklāts ar personalizētu noklātu 
papīru vai citu līdzīgu materiālu. Kastes tiek 
piegādātas gatavas lietošanai. Kastes ir 
aiztaisāmas ar satīna vai kokvilnas lenti. 
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              APDRUKĀTAS KARTONA KASTES

Druka

Materiāli

Pēcdrukas apdare 

Izpildes laiks 

Apdrukātas kartona kastes ir ekonomiska alternatīva stingrajām premium kastēm. Izgatavotas no 
apdrukāta 150-350 gsm kartona, tās kalpo vairumam mazumtirdzniecības preču iesaiņošanai. Mēs 
izgatavojam dažādu formu un izmēru apdrukātās kartona kastes, sākot no 1000 gab. vienā pasūtījumā.

Kartona kastes ir apdrukātas ar ofsetu, 
pieejama apdare ar ultravioleto starojumu, 
karstu foliju, iespiestu vai izceltu reljefu.

Lielākā daļa no mūsu izgatavotajām kartona 
kastēm tiek ražotas no augstas kvalitātes 
150–350 gsm ofseta apdrukāta kartona, 
bieži laminētas ar matētu vai spīdīgu 
laminēšanas plēvi.

Apdari var veikt ar UV laku, dažādu krāsu 
karstu folijas štancēšanu, reljefa iespiešanu, 
izcelšanu utt. Piedāvājam matētu, spīdīgu, 
nesaskrāpējamu, mīkstu vai lina teksturētu 
laminētu virsmas apdari. Kastē vai ievietot arī 
vairāku veidu logus.

Apdrukātās kartona kastes tiek izgatavotas 
un piegādātas 2-3 nedēļu laikā. 
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PRINTED CARDBOARD BOXES CONSTRUCTIONS

FEFCO 0210Kods: FEFCO 0211Kods:

FEFCO 0215Kods: FEFCO 0713Kods:

 FEFCO 0427Kods: 169Kods:

305Kods:

.

Materiāls: kastes ir ražotas no 
~250-400 g/m2 
kartona. Šīs kastes ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātas. 

Materiāls: ~250-400 g/m2 
kartons. Šīs kastes ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātas, taču ir 
gatavas lietošanai.

Materiāls: ~250-400 g/m2 
kartons. Kastes ir vienā 
gabalā, tiek piegādātas 
saplacinātas un jums 
pašiem jāieloka pamatne 
un vāks.

Materiāls: ~250-400 
g/m2 kartons vai 
speciāls papīrs. Kastes 
tiek piegādātas 
saplacinātas.

Materiāls: kastes ir ražotas no 
~250-400 g/m2 
kartona. Šīs kastes ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātas, taču ir gatavas 
lietošanai.

Materiāls: ~250-400 g/m2  
kartons. Kastes ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātas. Pamatne ir 
pielīmēta.

Materiāls: ~200-300 g/m2  īpaši plāns pārklāts 
un nepārklāts kraftpapīrs vai mākslas darbu 
papīrs. Kastītes aiztaisāmas ar satīna lentēm.
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              APDRUKĀTAS KARTONA KASTES

Druka

Materiāli

Pēcdrukas apdare

Izpildes laiks

FEFCO 0210Kods: FEFCO 0215Kods:

FEFCO 0215Kods: FEFCO 0713Kods:

FEFCO 0427 Kods:

.

Apdrukātās gofrētās kastes pārsvarā kalpo pasūtījumu iepakošanai vai kā lētāka iepakojuma alternatīva 
dažādām precēm. Gofrētās kastes ir izgatavotas no 1mm bieza gofrēta kartona un tiek pārklātas ar 
apdrukātu papīru. Ražojam apdrukātās gofrētās kastes dažādās formās un izmēros, sākot no 100 gab. 
vienā pasūtījumā. 

Gofrētās kastes ir apdrukātas ar ofsetu, tās 
var apstrādāt ar ultravioleto starojumu vai 
pārklāt ar karstu foliju. 

Gofrētās kastes ir ražotas no 1mm bieza 
gofrēta kartona, pārklātas ar apdrukātu 
papīru un apdarītas ar matētu vai laminētu 
polietilēna plēvi. laminēšanas plēvi. 

Kastes var apstrādāt ar UV laku vai dažādu 
krāsu karsto folijas štancēšanu. Var izman-
tot matētu, spīdīgu, nesaskrāpējamu, gludu 
vai lina teksturētu laminēšanas plēvi. 
Kastēm var pievienot logus, plastmasas 
rokturus un citas detaļas.

Apdrukātās kartona kastes tiek izgatavotas 
un piegādātas 2-3 nedēļu laikā. 

Materiāli: Kastes ir ražotas no 
gofrēta kartona. Tās ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātā formā. 

Materiāli: Kastes ražotas un 
gofrēta kartona. Tās ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātā formā, taču ir 
gatavas lietošanai.

Materiāli: Kastes ražotas no 
gofrētā kartona. Tās ir vienā 
gabalā un tiek piegādātas 
saplacinātas – jums pašiem 
jāieloka kastes pamatne un 
vāks. 

Materiāli: Kastes ražotas 
no gofrēta kartona. Tās ir 
vienā gabalā un tiek 
piegādātas saplacinātā 
formā. 

Materiāli: Kastes ražotas 
no gofrēta kartona. Tās ir 
vienā gabalā un tiek 
piegādātas saplacinātas, 
taču ir gatavas lietošanai.
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