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Innowacyjny wygląd – wprost olśniewający

Wrażenie jakości premium uzyskuje się nie tylko dzięki samemu produk-
towi, ale też poprzez jego opakowanie. Etykiety termokurczliwe wizualizują  
wartości kojarzone z produktem zamkniętym w butelce – może to być 
na przykład jakość, siła, nowość lub innowacyjność. Niekonwencjonalne 
kształty butelek przykuwają uwagę konsumentów, podkreślają pozycjono-
wanie marki i zachęcają do zakupu towaru.

Etykiety termokurczliwe wizualizują wartości kojarzone z produktem zamknię-
tym w butelce – może to być na przykład jakość, siła, nowość lub innowa-
cyjność.  Efektowny wygląd przyciąga wzrok i podnosi znaczenie marki.

 
Innovative Outfit - Simply Stunning

A premium quality image is not only being realised by the product itself but 
also by its packaging. Shrink Sleeves visualise the values of the contents 
of a bottle - class, power, freshness or innovation. Unconventional bottle 
shapes grab consumer attention, communicate the brand positioning and 
trigger an additional purchase.

The Sleeve fits perfectly and gives your product the maximum shelf stand 
out. The Brilliance that catches the eye and lets your brand shine.
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Zrozumienie rynku,  
wyznaczanie standardów
Klienci oczekują, że rozwiązania zastosowane przy dekorowaniu 
butelek będą modne i aktualne oraz że przy ich pomocy będzie 
można ozdabiać butelki nawet o bardzo wymyślnym kształcie. 
Dekoracja 360° może być pełna lub częściowa i dopasuje się  
do każdego kształtu butelki. Oczywiście stosuje się w niej efekty 
wizualne i dotykowe, a rękawy termokurczliwe charakteryzują się 
wysokim poziomem przejrzystości i doskonałą jakością druku.

Cechy techniczne:

 Edycje – to innowacyjne podejście do promocyjnych  
 kampanii marketingowych napojów. Dostępne są też   
 opakowania kontraktowe i możliwość wykorzystywania  
 interesujących koncepcji. Druk offsetowy jest dość tani,  
 o niskich kosztach początkowych. Rękawy termokurczliwe  
 charakteryzują się wysokim stopniem nieprzezroczystości  
 dzięki zastosowaniu rotograwiurowego druku w kolorze  
 bieli kryjącej.

 Częściowe dekorowanie butelek PET o innowacyjnych  
 kształtach. Można tu wykorzystywać zautomatyzowaną,  
 zaawansowaną technicznie aplikację o wydajności do  
 40 000 butelek na godzinę. Posiadamy referencje od  
 renomowanych producentów maszyn.

 Szeroka gama rodzajów, krótkie serie produkcyjne  
 i wysoka elastyczność – to wszystko można łatwo osiągnąć  
 dzięki naszej łączonej technologii druku offsetowego  
 z rotograwiurowym. Z łatwością można produkować  
 do 600 rodzajów w seriach już od 5000 rękawów  
 termokurczliwych.

 Wysoka transparentność pomaga przekazywać zalety  
 produktów – materiał 2P Clear lub systemy specjalnych  
 powłok zapewniają wykończenie bez smug i zacieków.  
 Dzięki bliskiej współpracy z naszym działem rozwoju  
 technicznego spełniamy najwyższe standardy techniczne.

Understand Markets,  
Set Standards
The customer demands a  shape  independent  solution to deco-
rate bottled products being both, trendy and up-to-date. 360° 
decoration, full-body or partially, fitted   to unique bottle shape. 
Optic and haptic effects, high transparency Sleeves and brilliant 
printing quality are mandatory.

 
Technical Features:

 Editions - innovative approaches for promotional marketing  
 campaigns for beverages. Contract packaging available.  
 Interesting concepts are possible. Cost-efficient offset  
 printing with low initial costs. The high opacity of the  
 Sleeve through rotogravure printing of opaque white.

 Partial decoration of PET bottles with innovative shapes.  
 Automated high-end application with up to 40,000 bottles/h  
 realisable. References from well-known machinery  
 manufactures available.

 A wide range of SKU‘s, small production runs and high  
 flexibility are easily achieved  by  our  combined  offset/ 
 rotogravure printing technology. Up to 600 sorts -  
 production runs starting at 5,000 Sleeves - not a problem.

 High transparency lets your products shine - 2P Clear  
 material or  special  coating  systems  ensure  smear-free  
 finishing without water stains. The highest technical  
 requirements will be matched in close cooperation with  
 our technical development department.

www.ccllabel.com

pkasperuk@cclind.com

+48 513 792 715

www.ccllabel.com | sleeve@cclind.com |         @LabelCcl |         @CCL Label |         @CCL Label Sleeve Solutions


