
КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Скотч з логотипом



                       

 ПРАЙС ЛИСТ

Ціни за умови стандартних фонів скотчу - білий/прозорий. 

Заливка фону іншими кольорами - + 10%

ФорматФормат К-кість
кольорів

Ціна/грн з
ПДВ

Тираж Кліше

48мм х 50м х
40мкм

1 колір 17,06 144 безкоштовно

48мм х 50м х
40мкм

2 кольори 18,48 144 безкоштовно

48мм х 50м х
40мкм

3 кольори 20,11 144 безкоштовно

48мм х 66м х
40мкм

1 колір 20,47 144 безкоштовно

48мм х 66м х
40мкм

2 кольори 22,17 144 безкоштовно

48мм х 66м х
40мкм

3 кольори 24,13 144 безкоштовно

48мм х 50м х
45мкм

1 колір 18,12 144 безкоштовно

48мм х 50м х
45мкм

2 кольори 19,54 144 безкоштовно

48мм х 50м х
45мкм

3 кольори 21,17 144 безкоштовно

48мм х 66м х
45мкм

1 колір 21,74 144 безкоштовно

48мм х 66м х
45мкм

2 кольори 23,44 144 безкоштовно

48мм х 66м х
45мкм

3 кольори 25,40 144 безкоштовно



          

 Скотч  з  нанесенням  логотипу  (бренд-скотч)  -  це

клейка стрічка, яку використовують з метою реклами.

Цей  вид  скотча  завоював  велику  популярність  в

різних сферах промисловості і все більше виробників

звертаються  до  даного  пакувального  матеріалу.

Затребуваність скотчу з логотипом пояснюється тим,

що  він  одночасно  виконує  дві  важливі  функції:

упаковка  товару  і  просування  Вашого  бренду  на

ринку.  Бренд-скотч  -  це  зручний,  надійний  і

недорогий  вид  реклами.  На  клейку  стрічку  можна

нанести будь-яку потрібну Вам інформацію, як наприклад: логотип компанії,

контактну інформацію, характеристику товару, повідомлення про проведення

акції і т. д. Скотч з логотипом це недорогий спосіб підвищити впізнаваність

Вашої  продукції  на  ринку,  захистити  Вашу  продукцію  від  підробок  і  від

несанкціонованого розкриття коробок при транспортуванні. 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

 Виробництво скотчу з логотипом за технологією 

поверхневого нанесення друку .

        Для виробництва скотчу з нанесенням поверхневого друку використовуються роли

поліпропіленової плівки з уже нанесеним клейовим шаром. Ширина таких ролів - 144мм,

вона розрахована на одночасну друк трьох роликів скотчу шириною 48мм або двох - 72мм.

Товщина плівки + клейовий шар - 45мкм - 50мкм. Стандартні кольори плівки - прозорий,

білий і жовтий. Можлива заливка фону скотчу  іншими кольрами, однак, це призводить до

збільшення  витрат  фарби  і  подорожчання  скотчу.  Естетичний  вигляд  -  це  одна  з

найважливіших  характеристик  скотчу  з  логотипом.  Для  нанесення  високоякісного,

яскравого,  барвистого  друку  ми  використовуємо  фарби  від  кращих  європейських

виробників.



Кліше. Виготовлення  кліше  одна  з  важливих  і
відповідальних  стадій  виробництва  скотчу  з
логотипом,  від  якої  суттєво  залежить  якість
нанесеного зображення.

Кліше одягається на формні вали і  закріплюється
за допомогою двостороннього скотчу. Для кожного
індивідуального замовлення кліше виготовляється
один  раз  і  використовується  багаторазово. При
дбайливому зберіганні кліше може служити кілька
років. Кількість кліше відповідає кількості кольорів макету. При нанесенні поверхневого
друку максимально допустима кількість кольорів - 3.

Поверхня плівки, безпосередньо перед подачею на друк піддається активації за допомогою
коронатора,  для  поліпшення  адгезії  лакофарбових  матеріалів.  Нанесення  друку
проводиться за допомогою трьох флексодрукарських установок на всю ширину полотна.

Після нанесення фарби полотно пропускається через сушильну камеру і надходить на лінію
нанесення лаку. Нанесення лаку забезпечує захист скотчу від різних зовнішніх впливів і
стирання друку, а також надає йому естетичний блиск. Потім полотно ще раз просушується
і потрапляє на секцію порізки.

Останньою  стадією,  є  упаковка  готової  продукції  і  передача  на  склад  для  подальшої
доставки замовнику.

     Ми здійснюємо друк на скотчі на новому високотехнологічному обладнанні

відомого італійського бренду "Siat". Використання даного обладнання, а також

фарб і  лаків  відомих  світових  виробників,  дозволяє зробити друк на скотчі

яскравим, насиченим і барвистим.  Суттєвою перевагою даного обладнання, є

те, що скотч вкривається подвійним шаром лаку, що робить друк максимально

захищеним від стирання і пошкодження. 

    При виробництві скотчу з логотипом з верхнім нанесенням, видрукуваний

скотч покривається  подвійним  шаром  лаку,  що  робить майже  неможливим

стирання фарби, без застосування розчинника або інших хімічних реактивів. 

У штаті наших співробітників ми маємо дизайнерів і фахівців з виготовлення флексоформ

і не вдаємося до послуг інших компаній по розробці макета і виробництва кліше. Завдяки

цьому, при замовленні бренд скотча у нас, розробка макета та виробництво кліше - ми

надаємо абсолютно безкоштовно!



Ми виготовляємо скотч будь-яких форматів. Шириною від 24мм до 72мм., та 

довжиною від 50 до 990м. 

                                                                             

Звертайтесь до наших спеціалістів і Вони, з 

задоволенням допоможуть Вам зробити 

вибір по якості скотчу. Підготують 

індивідуальну пропозицію залежно від 

Ваших потреб, форматів та об'ємів.  

 Задайте нам питання        -         info@grandpack.com.ua

                     

Телефони консультантів             38(067) 553 99 09 

відділу  скотчу                             38(066) 400 88 14

з логотипом                                  38(067)552 12 19

www.grandpack.com.ua  

               

                  

         Безкоштовна доставка по Україні


