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ETYKIETY
samoprzylepne

F O L I E
W O R K I
E T Y K I E T Y
O S ŁO N K I

F.H.P. PAK sp. z o.o. posiada wieloletnie do-
świadczenie w produkcji etykiet. Zgromadzona 
przez ten czas wiedza i ciągła modernizacja par-
ku maszynowego umożliwia nam utrzymanie 
pozycji lidera na rynku identyfikacji produktu. 
W tym obszarze w swojej ofercie posiadamy 
etykiety: ozdobne, termiczne, foliowe, przeźro-
czyste „no label look”, logistyczne.
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Etykiety termiczne Etykiety ozdobne
Etykiety 
foliowe

Etykiety 
logistyczne

Zastosowanie

do wszystkich rodzajów 
wag i drukarek termicz-
nych (np. typu Bizerba, 
Medesa, Zebra)

funkcja informacyjna, 
ozdobna lub 
termotransfer

funkcja 
informacyjna, 
ozdobna

identyfikacja 
produktu, 
funkcja 
informacyjna

Podłoże papier: thermal TOP
papier powlekany 
półbłysk

folia PP, PE
papier 
typu ECO

Klej akrylowy, kauczukowy
dobór kleju w zależności 
od oczekiwań odbiorcy

akrylowy,
kauczukowy

akrylowy,
kauczukowy

Opcje
niezadrukowane lub 
częściowo zadrukowane

nadruk, lakierowanie, 
laminacja, złocenie, 
srebrzenie, 
sztancowanie, opaska

nadruk, 
sitodruk

nadruk

Efekty fluorescencyjne
fluoroscencyjne,  
metalizowane, 
powlekane

matowe, 
półbłyszczące, 
etykiety typu 
„no label look”

brak

 Bardzo wysoka jakość uzyskiwanych nadruków 
do 10 kolorów jest w stanie zaspokoić najbar-
dziej wybredne gusta klientów. Pełna mobil-
ność w zakresie konfiguracji kolorów na maszy-
nie stwarza olbrzymie możliwości druku.

 Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszy-
nowym, który zapewnia wysoką jakość druku.

 Wykonujemy nadruki na foliach, papierach sa-
moprzylepnych, osłonkach wielowarstwowych, 
laminatach wielowarstwowych w technologii 
UV. Przy druku na papierze posiadamy możli-
wość laminacji, złocenia, srebrzenia oraz wy-
cinania etykiet z podcięciem od spodu (tzw. 
sztanca).

Nadruk flexograficzny metodą UV


