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Na ryn ku opa ko wa nio wym po ja wi ła się
atrak cyj na al ter na ty wa dla fo lii me ta li zo wa -
nych w po sta ci wy so ko ba rie ro wych prze zro -
czy stych fo lii zgrze wal nych do pro duk cji
opa ko wań gięt kich, któ re wy dłu ża ją świe -
żość za pa ko wa nych pro duk tów i ich przy -
dat ność do spo ży cia. Dru kar nia A -Z Co lor
jest jed nym z kil ku pro du cen tów opa ko wań
w Pol sce go to wych na roz po czę cie pro duk -
cji z uży ciem te go atrak cyj ne go roz wią za nia. 

A -Z Co lor 
sta wia na
trans pa rent ność

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Na kon ku ren cyj nym ryn ku, gdzie zdol ność wy róż nie nia swej

ofer ty wśród ma sy to wa rów o po dob nych wła ściwościach ma

klu czo we zna cze nie, prze zro czy sta fo lia o wła sno ściach ba rie ro -

wych wzglę dem wo dy i tle nu mo że sta no wić dla od bior cy istot -

ną war tość do da ną. Do nie daw na Klient nie miał du że go wy bo -

ru, się ga jąc na pół kę po pro dukt za pa ko wa ny w gięt ką fo lię ba -

rie ro wą: mógł wy brać opa ko wa nie z fo lii bia łej lub me ta li zo wa -

nej. Nowy ma te riał dostępny na rynku jest prze zro czy sty i moż -

na go za dru ko wy wać, a jed no cze śnie po sia da większość wła ści -

wo ści fo lii alu mi nio wej – tłu ma czy Łu kasz Go ła szew ski, kie -

row nik Dzia łu Sprze da ży w A -Z Co lor.

Po za atrak cyj nym wy glą dem (wzmac nia nym przez wie lo ko -

lo ro wy za druk), a tak że trans pa rent no ścią umoż li wia ją cą kon su -

men to wi oce nę za war to ści opa ko wa nia przed za ku pem, na le żą

do nich rów nież: ogra ni cze nie licz by warstw la mi na tu fo lio we go

z 3 do 2 oraz znacz nie niż szy koszt re cy klin gu (eko lo gia!), a tak -

że moż li wość kon tro li opa ko wań z uży ciem de tek to rów me ta li 

– me to dy bez piecz niej szej i tań szej od pro mie ni rent ge now skich.

Kon su men ci do ce nią rów nież „kom pa ty bil ność” tej fo lii z ku -

chen ka mi mi kro fa lo wy mi: w od róż nie niu od opa ko wań z fo lii

me ta li zo wa nej nie po wo du je ona iskrze nia, a tym sa mym umoż -

li wia od grze wa nie po traw w ory gi nal nym opa ko wa niu.

Prze zro czy sty la mi nat o pa ra me trach ba rie ro wo ści ty po -

wych dla kon struk cji z wy ko rzy sta niem alu mi nium ma wie le za -

sto so wań. Moż na w nie go pa ko wać pro duk ty spo żyw cze (m.in.

mu esli, chip sy, przy pra wy, ba to ni ki, ciast ka) oraz ko sme tycz ne

(uzu peł nia cze do my deł w pły nie, pły ny do my cia na czyń, ko -

sme ty ki itd.). Atrak cyj ny wy gląd za gwa ran tu je jed no z sze ro kiej

ga my wy koń czeń do wy bo ru pod po sta cią la kie rów/la mi na tów

Soft To uch, Pa per To uch, la kie rów ma to wych, a tak że srebr nej

far by, któ ra za pew nia efekt iden tycz ny jak la mi na ty CS. 

In nym przy kła dem na to, jak A -Z Co lor po dą ża w ślad za po -

trze ba mi swych Klien tów, są du że opa ko wa nia dla bran ży fit ness

z fo lii shrink sle eve. Ja ko jed na z pierw szych dru karń w Pol sce

mo że my dru ko wać oraz w peł ni kon fek cjo no wać sle eve pod opa -

ko wa nia o po jem no ści 2000 g i wię cej. Bran ża od ży wek dla spor -

tow ców roz wi ja się w bar dzo szyb kim tem pie, zaś opa ko wa nia

ter mo kurcz li we z po wo dze niem wy pie ra ją sto so wa ne do tych -

czas ety kie ty sa mo przy lep ne – do da je Łu kasz Go ła szew ski. Re -

ali za cja ta kiej pro duk cji jest moż li wa dzię ki zdol no ści do dru ku

sze ro kow stę go we go oraz naj now szym in we sty cjom A -Z Co lor

w park ma szy no wy umoż li wia ją cy kon fek cjo no wa nie sze ro kich

sle eve'ów przez skle ja nie rę ka wa do sze ro ko ści 400 mm. 

Dru kar nia A -Z Co lor jest do sko na le zna na na ryn ku ety kie to -

wym i opa ko wa nio wym. Spe cja li zu je się w dru ku ety kiet sa mo -

przy lep nych, shrink sle eve, fo lii OPP, la mi na tów sa szet ko wych

i opa ko wań gięt kich. Bar dzo dba o to, by naj wyż szy po zio m ja ko -

ści i bez pie czeń stwa jej pro duk cji oraz pro duk tów by ł po twier -

dzo ny sto sow ny mi cer ty fi ka ta mi. Po sia da m.in. stan dard ja ko ści

BRC P&PM, naj wy żej ce nio ny w bran ży opa ko wa nio wej, któ ry

po twier dza, że fir ma speł nia szcze gó ło we wy mo gi do ty czą ce

pro duk cji ma te ria łów i opa ko wań do kon tak tu z żyw no ścią. n
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