
Термозбіжна  
еТикеТка SLEEVE

Термозбіжна плівка після усадки щільно об-
лягає поверхню продукції, повторюючи в 
загальних обрисах конфігурацію виробу. 
Термозбіжний рукав широко застосовується 
для упаковки молочної продукції , побутової 
хімії, косметики, алкогольної та безалкогольної 
продукції. Метод термоусадки підходить для 
пластику та скла.

МаТеріал: плівка ПВХ, ПеТ 

ВласТиВосТі: 

- прозорість та еластичність
- вологонепроникність
- екологічна безпека
- висока механічна міцність

сторює непроникний 
шар для УФ променів

захищає від підробки 
та розкриття виробу

можливість застосування  
технології холодного  
тиснення (власна розробка)

приховує незначні 
дефекти тари 
складної форми



Винна еТикеТка

Винні етикетки виготовляються з високоякісних 
спеціальних матеріалів, які відрізняються 
оригінальною та неповторною текстурою. 
Крім цього, клей та лицевий матеріал 
повинні відзначатись стійкістю до води, 
наповнення, транспортування та охолодження. 
Використовується для вин, шампанського, 
вермутів та іншого алкоголю.

МаТеріал: винний папір 

ВласТиВосТі: 

- візуально непомітний захист від тертя
- вологостійкість
- збереження зовнішнього вигляду 
  при контакті з льодом

фігурна 
складна 
висічка

технологія 
гарячого тиснення 
фольгою

вибіркове лакування 
елементів  
об’ємним лаком

винний папір

конгревне
тиснення



іміТація сТрукТури  
Винного маТеріалу

оригінальні винні матеріали відзначаються  
високою ціною і тривалим терміном поставки. 
Тому наші спеціалісти, використовуючи складні 
технології , максимально відтворюють структуру 
цих матеріалів.

МаТеріал: самоклейкий папір 

ВласТиВосТі: 

- використання даних технологій гарантує  
дорогий зовнішній вигляд при помірній ціні

- зберігаються усі технічні властивості  
винних матеріалів.

технологія 
гарячого тиснення 
фольгою

конгревне
тиснення



іміТація 
складних сТрукТур  
за допомогою лаків та конгреву

різновидом візуального представлення 
продукції є етикетки з імітацією різних 
структур, таких як мішковина, льон.  
Таке дизайнерське рішення дає можливість 
виділити ваш продукт  серед інших і 
підкреслити його індивідуальність.

МаТеріал: самоклейка плівка/папір 

ВласТиВосТі: 

- візуальний тактильний ефект
- цікаве дизайнерське рішення
- механічна стійкість

конгревне
тиснення

об’ємне 
лакування

імітація 
мішковини



іміТація сТрукТури  
Винного маТеріалу

оригінальні винні матеріали відзначаються  
високою ціною і тривалим терміном поставки. 
Тому наші спеціалісти, використовуючи складні 
технології , максимально відтворюють структуру 
цих матеріалів.

МаТеріал: самоклейкий папір 

ВласТиВосТі: 

- використання даних технологій гарантує дорогий зо-
внішній вигляд при помірній ціні

- зберігаються усі технічні властивості  
винних матеріалів.

технологія 
холодного тиснення 
фольгою

конгревне
тиснення



іміТація сіТки

оригінальним рішенням представлення 
фронтальної етикетки є використання різних 
видів сіток, зображень, тематичних  
іконок та надписів.

МаТеріал: самоклейка плівка/папір 

ВласТиВосТі: 

- захист від підробок
- візуальний і тактильний ефект

тиснення 
фольгою

використання 
глітерів

конгревне
тиснення

вибіркове
лакування

фігурна  
складна висічка



дВосТороння 
еТикеТка

оригінальним способом представлення про-
дукції в скляній тарі є використання етикетки 
з двосторонній задруком. Дане технологічне 
рішення дає можливість застосувати цікаву 
дизайнерську розробку.

МаТеріал: Плівка Ультра Клір 

ВласТиВосТі: 

- поєднання цікавого візуального ефекту  
з інформаційним задруком

холодне 
тиснення  
фольгою

внутрішній  
задрук


