...bo szyjemy worki!
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AleWorek bo szyjemy worki :)
AleWorek bo mamy wór pomysłów i chęci do działania.
AleWorek bo wiemy, co naturalne więc i dobre.
AleWorek to marka działająca od 2012 roku pod szyldem firmy „Pracownia
ADKA Adrianna Wołczyk”. Naszą przygodę z szyciem zaczęliśmy z potrzeby
nowoczesnych, świadomych gospodyń domowych, które szukały
przydatnych rozwiązań przechowywania produktów spożywczych.

Dlaczego naturalne tkaniny?
Z miłości do piękna i prostoty. W naturze nic nie ginie - roślina,
przekształcona w włókno zostaje utkana w tkaninę, a ta służy
ludziom. Po wielokrotnym użyciu tkaninę można oddać do recyklingu,
jest biodegradowalna, a więc nietoksyczna dla środowiska.
Lubimy cenić to co piękne, korzystać z właściwości bez nadmiernego
wpływu na środowisko naturalne.
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»»
Juta – do przechowywania w niej nadają się
większe elementy np. cukierki z racji tego, że jest
rzadko tkana (LUB zioła, ale dodatkowo w folii).
Doskonała, by ozdobić opakowania np. kawy. Włókna
gubiące nieco drobnych nitek, nadaje się do sitodruku
wzorów mało skomplikowanych, większych elementów;
tani, naturalny surowiec, zdobywający na świecie coraz
większą popularność.

»»
BAWEŁNA – surówka bawełniana
w
kolorze
ecru
spakuje
m.in.
cukierki i osłoni produkty spożywcze.
Można prać, haftować i nadrukowywać
bardziej
skomplikowane
nadruki.
Tańsza,
mniej
trwała
niż
len,
ale równie wytrzymała co juta.
Bawełna barwiona w szerokiej palecie barw
dostępna także na zamówienie.

»»
LEN – mogą być przechowywane
zarówno duże elementy jak i drobne, te
spożywcze. Można haftować i nadrukowywać. Nadruki wychodzą dokładnie.
Wysoka jakość, stosunkowo mała kurczliwość w praniu, naturalność, wyższa cena,
wysoka wytrzymałość.
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Korzyści z wyboru worków AleWorek
AleWorki, oprócz tego że są praktyczne, to jeszcze świetnie wyglądają. Możesz
im nadać kształt, kolor, wymiar według Twoich indywidualnych potrzeb. Gwarantujemy
jakość, solidność oraz chęć tworzenia niebanalnych rozwiązań. Wspólnie dopasujemy
tkaninę do produktu, by finalnie móc zaskoczyć konsumenta.

Nie bez powodu powstała także nazwa pracowni:
A - artystyczna
D - dokładna
K - kreatywna
A - Adka
			Pozdrawiam,
				Adrianna Wołczyk,
					właścicielka
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Z kim współpracujemy?
By sprostać najwyższym wymaganiom na codzień współpracujemy z:
»»
zespołem doświadczonych krawców i szwaczek,
»»
polskimi producentami tkanin,
»»
drukarniąmi sitodruku,
»»
pracowniami haftu komputerowego i laseru,
»»
drukarniami zawieszek, wizytówek, czy ulotek,
»»
producentami kawy, herbaty, krówek reklamowych,
»»
agencjami reklamowymi,
»»
piekarniami oraz sklepami ze zdrową żywnością
»»
Tobą?
Dzięki kompleksowemu podejściu możesz liczyć na
multum rozwiązań i kreatywnych propozycji
oraz umiaru w wycenie :)
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LNIANE WORKI DO CHLEBA
Len znany jest ze swych antybakteryjnych i antyalergicznych właściwości. Właśnie
dlatego używany był w gospodarstwach domowych już od wielu wieków.
Co właściwie sprawia, że len posiada tak szerokie zastosowanie?!
Do właściwości lnu zalicza się: dużą odporność na tarcie i rozciąganie,
wytrzymałość, działanie antybakteryjne i antyalergiczne (tkanina doskonała
dla alergików), przewiewność, brak efektu elektryzowania, wysoką higroskopijność,
biodegradowalność.
Świeży chleb tylko w odpowiednich warunkach przechowywania będzie dłużej
i lepiej służył. Im więcej otrąb i zdrowych ziaren oraz wysokiej klasy mąki,
tym dłużej chleb zachowuje świeżość. AleWorki uszyte z grubego 100% lnu,
wykorzystując właściwości tkaniny, zabezpieczają przed pleśnią, spowalniają
proces wysychania i chronią pieczywo.
Dla kogo?
Amatorów AleWorków nie zabraknie
wśród
zapracowanych
Pań
domu,
które
nie
mają
czasu
kupować
codziennie
chleba,
czy
domowych
piekarzy, przez EKO-zwolenników dbających o to, jak i co jedzą, po piekarnie, które
jakość swych wypieków stawiają na pierwszym
miejscu.

Aleworek -

pomysł na prezent!

Produkty
Produktyz oferty
z oferty
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Co nas wyróżnia?
- Dbałość o detale
- Staranność wykonania
- Ręczny malunek
- Ozdobny haft
- Wysokiej jakości tkaniny
- Pojedyncze, unikalne wzory
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Woreczki z juty
Juta jest włóknem produkowanym
z łodyg rośliny juty.
Zastosowanie tej naturalnej tkaniny to np.
worki dla przemysłu, czy ogrodnictwo. Ostatnio
popularność znajduje także w dekoracji wnętrz
i ozdobnych opakowaniach na różnego rodzaju
produkty.
Najczęściej
wykorzystywana
do
produkcji worków gramatura waha się między
240 g/m2 a 335 g/m2.
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Woreczki z juty to prosty
i estetyczny sposób na ozdobne
opakowanie. Kontrastowa nitka
czy tasiemka wraz z nadrukiem
logo to przydatny gadżet
i
uzupełnienie
produktu,
upominku.

Wśród naszych produktów można znaleźć:
»»
worki
»»
worki przemysłowe
»»
torby na zakupy
»»
poduszki
»»
plecaki
»»
pojemniki
»»
torby z juty podklejanej folią
Na zamówienie realizujemy
z juty podklejanej folią lub
wykorzystując up-cykling - nadajemy
drugie życie produktom przez szycie
ozdobnych rzeczy z worków po kawie.
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Woreczki z bawełny
Bawełna to włókno otaczające nasiona rośliny bawełny, mające
wiele zastosowań. Służy m.in. do wytwarzania miękkiej tkaniny
–
najpopularniejszej
w
przemyśle
tekstylnym,
a także, ze względu na silne własności absorpcyjne,
do produkcji opatrunków. Woreczki z bawełny to naturalny
design. Sprawdzą się tam, gdzie zależy nam na dobrej jakości
w stosunku do ceny. Szyjemy z bawełny surowej,
pościelowej, czy drelichowej - w zależności od zapotrzebowania.
Najpopularniejsza gramatura to ok. 145 g/m2.
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Możliwe zakończenia woreczków
Sakiewka $
sznurek luzem dołączony $
sznurek wszyty w bok woreczka $-$$
sznurek przeplatany pprzez jutę $$-$$$

Tunel $$
sznurek z jednej strony $$
sznurek z dwóch stron $$$

Kryza $$$
sznurek z jednej strony $$
sznurek z dwóch stron $$$

Legenda

$ - najtańsze rozwiązanie
$$ - średnia cena
$$$- najdroższe rozwiązanie
Wiązanie ozdobą woreczka....
Sznurek z juty $
Sznurki poliestrowe $
Sznurki bawełniane $$
Tasiemki satynowe $$
Sznury plecione i inne$$$
Do wyboru spośród szerokiej gamy
kolorystycznej.
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Ogólne warunki handlowe
1.
Jeśli masz pomysł, ale chcesz go jeszcze sprecyzować, zadzwoń lub wyślij do
mnie mail na kontakt@aleworek.pl.
2.
Zapytaj o konkrety przesyłając maila z prośbą o wycenę i przygotowanie
propozycji.
3.
Pamiętaj w mailu podać wymiar i ilość potrzebnych produktów.
4.
Odpowiadam na maile jak szybko to możliwe, ale jak nie masz ode mnie
odpowiedzi po 3 dniach, skontaktuj się ze mną najpierw telefonicznie, bo coś mogło
pójść nie tak.
5.
Jeśli interesuje Cię haft lub nadruk, prześlij od razu plik do wglądu
w dobrej jakości np. w pdf do edycji. Przesłane pliki wykorzystujemy tylko na
potrzeby Twojego zapytania i wizualizacji. Jeśli nie zrobisz tego od razu,
w kolejnym mailu z pewnością Cię o to poprosimy.
6.
Nie masz pliku graficznego? Nasz grafik przygotuje w ramach odpłatnej usługi
propozycje nadruku według Twoich sugestii.
7.
Jeśli chcesz standardowe próbki z produktów, które mamy na magazynie,
prześlemy je Tobie na nasz koszt.
8.
Próbki pod wymiar, na życzenie to koszt z przesyłką od 30 do 150 zł netto
w zależności od stopnia skomplikowania i ilości próbek płatne za pobraniem.
9.
Koszt próbek odlicza się od kwoty zamówienia hurtowego, jak tylko
do takiego dojdzie.
10.
Zaczynając współpracę spodziewaj się prośby o przedpłatę.
11.
Symbolem zaufania i sprawnej współpracy będą faktury z ustalonym
terminem płatności :)
12.
Koszt transportu kurierem paczki do 30 kg to 15 zł netto.
13.
Dla zamówień hurtowych przy znacznych ilościach koszty transportu na
terenie kraju są po naszej stronie.
14.
Wysyłam produkty za granicę po urzednim ustaleniu sposobu i kosztów
transportu.
15.
Wystawiam faktury VAT.
16.
Termin realizacji zamówienia zależy od ilości pracy w danym terminie
i podawany jest on indywidualnie w zależności od okresu.
17.
Po realizacji poprosimy Cię o rekomendacje.
18.
Przecież wiesz, że wszystko jest kwestią dyskusyjną, więc pytaj!

www.aleworek.pl
Wiemy,
że
spodobała
się
Tobie
nasza
oferta,
więc
możesz
przelać
na
papier
wszystkie
pomysły!
Miejsce na notatki

