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előnyei



Egy kutatás alapján* a fogyasztók

elvárja, hogy a világmárkák 

felelősségteljes viselkedést 

mutassanak a környezettel 

szemben

inkább vásárolna szociális 

és környezetvédelmi 

szempontból is

fenntartható módon 

előállított terméket

szociális és környezetvédelmi 

szempontból felelős márkát 

választana ugyanolyan 

árfekvésben és 

minőségben.

A környezetünk védelme a mi felelősségünk. 

Ezért bevezettünk egy új, újrahasznosítható címkehordozó anyagot.

91%-a 89%-a 90%-a

* Az adatok forrása: 2015 Cone Communications / Ebiquity Global CSR Study
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  Ha az új PET címkehordozókat választja

Felelősen dönt 

a környezettel 

kapcsolatban

Megnöveli 

a címkézési eljárás 

produktivitását, 

mivel a címke 

vékonyabb és

ellenállóbb, mint 

a szilikonozott 

papír

Csökkennek 

a hulladékkezelési 

költségek

Anyagvastagság

PET címkehordozó

23 mikron

poliészter fólia

Szilikonozott papír címkehordozó

50 mikron

Papír

Szilikon

Anyagfelület

PET címkehordozó

Ragasztó

Nyomtatás
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  A PET címkehordozó előnyei

A PET címkehordozó újrahasznosítása 

alacsonyabb költségekkel jár, mint a 

szilikonozott papír címkehordozóé.

Az automatikus címkézési 

folyamat nem szakad meg:

_ A tekercseket ritkábban kell cserélni - 

a PET címkehordozó alapú címketekercsek 

esetében 25%-kal több címke állítható elő 

ugyanolyan külső méretű címketekercsből.

_ Jelentősen csökken a hordozó anyag 

elszakadásának veszélye - a PET 

címkehordozó erősebb.

A címkézőgép sebessége növelhető, 

még a nehéznek számító nedves 

vagy speciális hőmérsékletű 

közegekben is.

A címketekercsek szállításához és 

tárolásához szükséges tér minimum 

10%-kal kisebb, mivel az anyag sokkal 

vékonyabb.

Az átlátszó anyagra nyomtatott címkék 

kevésbé homályosak, mivel a PET 

címkehordozó kompakt felülete a 

klasszikushoz képest a szilikon és a 

ragasztó egyenletesebb felvitelét 

biztosítja.

Az öntapadós címkék leválás közben 

nem deformálódnak, mivel a PET 

címkehordozóra egyenletesebben 

vihető fel a szilikonréteg.

A PET CÍMKEHORDOZÓT AZ ALÁBBI 

ÖNTAPADÓS CÍMKÉK ESETÉBEN AJÁNLJUK: 

TERMO TOP, FEHÉR PP VAGY ÁTLÁTSZÓ PP.

Tudjon meg többet a PET címkehordozóról

lépjen kapcsolatba Rottaprint-tanácsadójával. 
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