Etiketter
funktion
och effekt

Etiketter

ADDERA VÄRDE TILL DITT VARUMÄRKE.
Ny teknik och flexibla lösningar för information,
personifiering, varumärkesskydd och spårbarhet
bidrar inte bara till ökat värde på produkten.
Intelligenta och hållbara etikettlösningar bidrar
också till att öka värdet på varumärket på ett
effektivare och smartare sätt.

Digitaltryck
Med senaste tekniken från HP Indigo erbjuder vi tryck av
högsta kvalité. Samkör flera sorter utan kostsamma omställningar.
Snabbt, snyggt och helt variabelt. Vissa PANTONE®-färger är svåra
att nå i CMYK. Vi kan då utöka tonomfånget med HP IndiChrome
Plus som bygger på CMYK plus orange, violett och grönt.

Flexotryck
Med nivåskillnader överförs färgen till etikettmaterialet. Detta kräver
gummiklichéer, som vi tillverkar mot en engångskostnad. En mycket
kostnadseffektiv tryckmetod vid stora volymer

FSC-certifikat
Boxon är en av få FSC-certifierade etikettproducenter i Norden.
Med detta certifikat kan vi garantera att våra etiketter och vår
produktionsverksamhet uppfyller FSC-standarder. Etiketter med
FSC-märkning garanterar att produkten kommer från en skog
som förvaltas ansvarsfullt.

Production and Converting
En global service där vi erbjuder printningstjänster. Förutom att trycka
grundetiketten, kan vi printa önskad information och leverera kompletta
etiketter. Det kan handla om textilbandsetiketter, hängetiketter,
självhäftande etiketter, blister, ryttare eller hyllkantsetiketter.

Ryttare
Ryttare tillverkas i kartong och förseglar plastförpackningar,
antingen med eller utan långryggsryttare på ena sidan.
Ryttarna kan värmeförslutas vilket möjliggör mer rationell
förpackningsprocess. Boxon är ledande i Sverige på ryttare.

Blisterkort
Ett stansat kartongkort som omsluts av en blisterbubbla i
plast. En mycket tålig förpackning som visar hela produkten.
Trycks tvåsidigt med fullt stöd för variabeldata.
Boxon är en helhetsleverantör av blisterförpackningar.

Textiletiketter (t.ex. tvättråd)
Tygetikett som kan förtryckas eller levereras på rulle tillsammans
med en utvald folie. Vi har material och tryck som klarar tvätt i
upp till 90 grader.

Specialmaterial med tuffa krav
Just din produkt kanske hanteras, packas eller används
i tuffa miljöer. Då är det viktigt att etiketten klarar det
också. Boxon har idag applikationer som klarar de flesta
krav. Ett par exempel är:
Etiketter för kemikalier har oftast krav att vara läsbara
under produktens hela livstid. Detta kan innebära att
papperskvaliteten ska klara UV-ljus, fysiska nötningar,
vatten och saltvatten samt att textpåtrycket ska klara
vätskespill, extrem värme eller kyla.
Däcketiketter kräver ett lim med extrem vidhäftning.
Med vår unika kompetens är vi en av få svenska producenter
som kan erbjuda däcketiketter.
Fryslim, etiketter som ska appliceras på frysta produkter
kräver ett speciellt sammansatt adhesiv.

VARUMÄRKESSKYDD. Piratkopiering är ett växande
problem. Vi har olika alternativ för att göra etiketterna
svåra att kopiera.

DIGITALTRYCKT SILVERFÄRG. En nyhet från HP som öppnar helt nya
möjligheter. Ger en fin silverfärg som utgör grunden för guld och metalliska
färger. Kostnadseffektiv process som får din etikett att sticka ut.

COLD FOIL. Exklusiv effekt där vi folierar delar av etiketten.
Kan tryckas med silver- eller guldfolie.

VINETIKETTSMATERIAL. De tjocka, kraftigt strukturerade
papperskvalitéerna kallas vinetikettsmaterial. Passar till många
typer av produkter. Den sträva ytan ger en exklusiv känsla.

HOLOGRAFISKT MATERIAL. Ett högförädlat material som
bryter regnbågens alla färger och ger ett unikt utseende till
produkten i varje vinkel och ljussättning

PERSONIFIERAT TRYCK. Skapa en unik design till varje
förpackning. Dra nytta av fördelarna med variabel grafik, text
eller koder. Med våra verktyg är möjligheterna obegränsade.

LACK. Ger ett extra skydd och en fin effekt. Lacka hela etiketten
eller partiellt för att lyfta fram vissa delar. Välj bland flera nivåer
av matt och blank. Finns både som printbar och silikonbaserad.

LAMINAT. Ger en riktigt skraptålig yta
plus en fin effekt. Finns i kvalitéerna
blankt, matt och soft touch.

Adding value beyond the box

