
 
 

Szabászati Papírok 
 

A modern ruhagyártás egyik elengedhetetlen kelléke a papír. 

Gondoljunk bele, mennyi papírra van szükség terítékrajzok elkészítéséhez vagy csak egyszerűen egy-egy modell 
szabásmintájának elkészítéséhez!? Cégünk olasz gyártmányú papírokat forgalmaz, melyek között megtalálható az újra 
hasznosított, standard és prémium minőségű  is. A papírok többnyire 30-35 kg-os kiszerelésben  rendelhetők. 

Az ipar számos területén, így a papírgyártás területén is teret hódít az újra feldolgozott alapanyag. 
A legfontosabb előnye a környezetvédelem mellett az ára. 
Az újra feldolgozott papírok térhódítása, plotter papírok esetében, a  90-es évek közepétől számítva, 
50-60%-ra tehető a standard és a prémium minőséggel szemben. 

Az Európai Unió a prémium minőségű papírok gyártását 2007-től korlátozta. 
Raktárunkon  széles típus és méretválasztékkal állunk partnereink rendelkezésére. 

Árainkat Ft / kg-ban adjuk meg, így a vásárló tényleges vételárat fizeti. 
Későbbiekben folyamatosan raktáron tartjuk az Önök által használt papírokat, 

illetve biztosítjuk a termeléshez szükséges mennyiséget! 

 
Rendszerezzük a konfekció iparban használatos papírokat : 

 
Alátét papírok : 
Különösebb elvárások nincsenek ezekkel a papírokkal szemben. 

Széles méretválasztékban készülnek : 81-230 cm között, vastagságuk  35 – 110 g / m2 közötti, 2-3 féle színben gyártják 
Perforált alátét papírok : 
(Szabászati rendszerekhez)  Felülete perforált, hogy légáteresztő képessége jobb legyen. Széles méretválasztékban 

készülnek 81-230 cm között, vastagságuk 60-110 g / m2 közötti, színe lényegtelen. 
Kézi rajzpapírok: 
Modellezésnél, szerkesztésnél használják, munka megkönnyítése érdekében, a papír felületére nyomdai eljárással 

úgynevezett raszterpontokat nyomtatnak. A raszterpont 25*25 mm-es négyzetháló, mely támpont és  folyamatos segítség 
a szerkesztés során. Ragasztós illetve nem ragasztós változatban is létezik. 

Plotter papírok : 
CAD gyártáselőkészítő rendszereknél használják, ahol nyomtató plotterrel szabásmintákat illetve terítékrajzokat rajzolnak 
ki rá. Ragasztós illetve nem ragasztós kivitelben készülnek. Fontos szempont az egyenletes papír vastagság. 
Kartonok és plasztikok : CAD rendszerek előtt a terítékrajzokat ( méteres alapanyagok esetén) kézzel rajzolták fel. 
Ehhez használták a kartonból készült szabásmintákat. Jelenleg is használják, pl : bőrszabászaton vagy jelölőkhöz. 

Két méretben gyártják 100 cm illetve 150 cm széles változatban. 
Vastagságuk 175 g / m2 és 700 g / m2 között változik. 
Karton papíroknál érdemes odafigyelni a megfelelő papírkiválasztásra, hogy később elkerüljük a bosszúságot. Miért is ??? 
Szabásminta tárolásra és bőrszabásra 200 illetve 450 g / m2 közötti kartonokat használják. 

Minél vastagabb a karton annál biztosabb  a méret tartóssága, viszont ha nincsen megfelelő 
berendezésünk, amivel a kartont ki tudjuk vágni, akkor az ollóval történő kivágása nagyon nehéz. 
A 450g feletti kartonokat sablonok készítésére használják. 
A szabásminta kartonok mellett egyre nagyobb teret hódítanak a  műanyag plasztik lapok. 
Többféle méretben illetve vastagságban készülnek. 
Jellemzőjük : abszolút mérettartók, légnedvesség változás esetén sem változtatják meg méretüket. 

Létezik átlátszó, amely jelöléseknél az illesztéseknél jelent előnyt. 
Fénymásolható papírok: 

Léteznek egészen speciális szabászati papírok (fényérzékeny, fénymásolható), 

de miután a  CAD-CAM rendszerek térhódítása ilyen mértékű volt, ezek a fajták háttérbe szorultak. 

Többféle szélességben gyártják (76 – 202 cm között) de tekercsek hossza 50 illetve 100 méternél nem hosszabbak. 
Fajtától függően hőre, fényre rózsaszínre vagy kékszínűre változnak, és a szabásminta vonalak erős konturként láthatóak 
lesznek. Ügyelni kell a megfelelő tárolásra, és figyelembe kell venni, hogy az így elkészült szabásminta rajzok idővel 
kifakulnak. 

 
Amint láthatjuk a mai papírgyártás széles választéka áll a ruhaipari felhasználók rendelkezésére. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vagy kérdése lenne szabászati papírokkal kapcsolatban, 
kérem érdeklődjön  cégünk ügyfélszolgálatánál ! 
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