Etiketter

funksjon og
effekt

Etiketter

TILFØR MERVERDI TIL DITT VAREMERKE.
Ny teknikk og fleksible løsninger for informasjon,
personlige tilpasninger, varemerkebeskyttelse og
sporbarhet bidrar ikke bare til økt verdi på produktet. Intelligente og holdbare etikettløsninger
bidrar også til øke verdien av varemerket på en
mer effektiv og smartere måte.

Digitaltrykk

Med den nyeste teknologien fra HP Indigo, tilbyr vi trykking av høyeste kvalitet. Kombiner flere varianter uten kostbare justeringer. Raskt,
flott og helt variabelt. Enkelte PANTONE®-farger er vanskelige å få
til i CMYK. Vi kan da utvide toneområdet med HP IndiChrome Plus,
som er basert på CMYK pluss oransje, fiolett og grønt.

Flexotrykk

Med nivåforskjeller overføres fargen til etikettmaterialet. Dette krever
gummiklisjeer som vi produserer til en engangskostnad, og er en meget
kostnadseffektiv utskriftsmetode for store volumer.

FSC-sertifiserte

Boxon er en av få FSC-sertifiserte etikettprodusenter i Norden. Med
dette sertifikatet kan vi garantere at våre etiketter og vår produksjonsvirksomhet oppfyller FSC-standarder. Etiketter med FSC-markeringer garanterer at produktet kommer fra en skog som forvaltes på en
ansvarlig måte.

Production and Converting

En global tjeneste der vi tilbyr utskriftstjenester. I tillegg til å trykke
den grunnleggende etiketten, kan vi skrive ut ønsket informasjon og
levere komplette etiketter. Det kan handle om tekstilbåndetiketter,
hengetiketter, selvheftende etiketter, ryttere eller hyllekantetiketter.

Ryttere

Ryttere produseres i kartong og forsegler plastemballasje, enten
med eller uten langryggryttere på den ene siden. Rytterne kan lukkes
med varme, noe som gir mulighet for en mer rasjonell pakkeprosess.
Boxon er ledende på ryttere i Sverige.

Blisterkort

Et utstanset kartongkort omsluttet av en blisterboble av plast. En
meget solid forpakning som viser hele produktet. Trykkes tosidig med
full støtte for variabeldata. Boxon er en helhetsleverandør av blisterforpakninger.

Tekstiletiketter (f.eks. vaskeanvisninger)

Stoffetikett som kan trykkes på forhånd eller leveres på rull
sammen med en utvalgt folie. Vi har materiale og trykk som tåler
opptil 90°C/194°F.

Spesialmateriale med tøffe krav

Produktet ditt håndteres, pakkes eller brukes kanskje i
krevende miljøer. Da er det viktig at etiketten også tåler
det. Boxon har i dag applikasjoner som oppfyller de fleste krav. Noen eksempler:
Det er ofte et krav at etiketter for kjemikalier skal være
leselige i hele produktets levetid. Dette kan innebære at
papirkvaliteten må tåle UV-lys, fysisk slitasje, vann og
saltvann, og at tekstutskriften må tåle væskesøl eller ekstrem varme eller kulde.
Tyre labels require an extremely resistant adhesive.
Thanks to our unique expertise, we are one of the few
Swedish manufacturers to offer tyre labels.
Freezer grade adhesive labels that are applied to frozen
products require a special composite adhesive.

VAREMERKEBESKYTTELSE. Piratkopiering er et voksende problem. Vi har ulike alternativer for å gjøre etiketter
vanskelig å kopiere.

DIGITALTRYKKET SØLVFARGE. En nyhet fra HP som åpner helt nye muligheter. Gir en fin sølvfarge som er grunnlaget for gull og metalliske farger.
En kostnadseffektiv prosess som får etiketten din til å skille seg ut.

COLD FOIL. En eksklusiv effekt der vi folierer deler av etiketten. Kan trykkes med sølv- eller gullfolie.

VINETIKETTMATERIALE. Tykke og kraftig strukturerte papirkvaliteter
kalles vinetikettmateriale. De passer til mange forskjellige typer produkter. Den ru overflaten gir et eksklusivt preg.

HOLOGRAFISK MATERIALE. Et meget raffinert materiale
som bryter i alle regnbuens farger og tilfører produktet et
unikt utseende fra alle vinkler og i all belysning.

PERSONLIG TILPASSET TRYKK. Skap et unikt design til hver
emballasje. Dra nytte av fordelene med variabel grafikk, tekst eller
koder. Med våre verktøy er mulighetene ubegrenset.

LAKK. Gir en ekstra beskyttelse og en fin effekt. Lakker hele
etiketten eller deler av den for å fremheve enkelte deler. Velg
blant flere nivåer av matt og blank. Finnes både som utskrivbar
og silikonbasert.

LAMINAT. Gir en skrapebestandig overflate
og en fin effekt. Finnes i kvalitetene blank,
matt og soft touch.

Adding value beyond the box

