MATER]Ai,Y

Fusion: wiecej
ni? rnohesz zobaczye
TLI.]L/iACZENIE TOL,''IASZ KR.AJ\CZAK

Projektantom nowego wzornika
z papierami Sappi Fusion przy6wiecala
idea gory lodowej: pod powierzchniE kryje
siq znacznie wiqcej niz moglbyS siq
spodziewa6. Firma Knappe + Lehbrink
Promotion GmbH, kt6ra u?ywa papieru
na warstwy pokryciowe tektury falistej
marki Sappi, moze potwierdzie, 2e ten
jasnobialy top liner oferuje zr::acztlie wiqcej,
niz sugeruje na pierwszy rzut oka.

Gory lodowe majq charakterystycznE cechq: imponujqce
szczyty
nir2A

i mezwykle formacje lodowe wystajece ponad poziom
ti

nio rnrqzrrctLn Przanirnrnio

ieh nairariaLqTa azaaa iael
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ukrlta pod wodq Firmie Sappi tak bardzo spodobala siq ta

,,1o-

dowa" koncepcja i
brala jq jako przewodni motyw swego najnowszego wzornika

zwi4zany z niq element zaskoczenia, ze \ t-y-

papierow Fusion Podlo2e opracowane z my6lq o stosowaniu
z

tekturE falistq posiada jednq kluczowq wlasnosc, ktora jest uni-

kalna na rynku: wryjqtkowq jasnosc bieli i niepowtarzalnq powierzchnig, tak jak gora lodowa blyszczqcaw riwietle polarnego
slonca To doskonale podloze o bezprecedensowym wsrod top h-

ner6w poziomie jako6cl oraz jasnosci, doskonale nadajqce siq
do zadruku w technologu offsetowej, fleksograficznej i cyfrowej,

alakie do wszelkiego rodzaju wly'konczen po druku
Fusion jest papierem wykonanym w 100% z wlokien pierwotkryje wiele innych zalet Przy kaszerowamu nim tektury
falistej zrrZycie kleju spada do dotychczas nienotowanego poziomu Dzlqki precyzyjny'rn zlamom nie pojawiajq siq widoczne
nych

1

pqkniqcia, a Lo oznacza, 2e tektura oklejona papierem Fusion

doskonale nadaje siq do produkcjl jednorodnych opakowan
i displayow Co wigcej, otwiera drzwi do nornrych pomyslow

i koncepcji dziqki swoim wlasno6ciom takim jak: znakomrta zadrukowalnos6, przystosowame do kontaktu z 2ywnosciq, certyfikacja ISEGA oraz zredukowane koszty transportu i logistyki
Te wszystkie zalety mo2na obejrzed w no\ t-ym pr6bniku Sap-

pi Fuston Bqdziemy go uzy,wa6

zar6wmo

w celu

edukowania

klient6w z sektor6w technicznych, jak i przyci4ganla uwagi profesjonalistow zaangazowanych w projektowanie opakowan z tek-

tury fdistej

-

mowr Wiebke Perrey, specjalista ds. komurrikacji

marketingowej w dziale Speciality Papers Sappi Europe

Noury zestaw na displayu
Firmie

spodobata srq

ta ,,iodowa" koncepcja izwt4zany zniq
element zaskoczenia,2e wybrala jq jako
przewodni motyw swego najnowszego
wzornika papierow Fusion

Teczka z materialami reklamorvymi Sappi, kt6re przygotowa-

]a iirma Knappe Lehbrink Promotion GmbH z niemieckiego
Bunde, jest kolorowa i poslada wn/konczenia naju,ryzszej lakoSci 6-stronicowy folder zawiera sze5c wkladek z arkuszami papjeru, umieszczonych na co drugiej i co trzeciej stronie Kazda
seria arkuszy zostala zadrukowana fotografiami zwierzqt o 2y-
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MATERIALY

niedZwiadka mozna w prosty spos6b wryjEc i rozlo2yc, uzyskujqc w efekcie przyjemny biurkowy display. Mo2na bawic siq ma-

terialem

i tym bardziej

docenic, 2e na zlamtwanych krawq-

dziach nie dochodzi do pgknigc

- wlzjasnia z dumq

Webke Per-

rey z Sappi

GD2,

w ktorych sklad wchodzi domieszka papier6w z recyklin-

gru, Sappi Fusion jest wyjqtkowo biatym materialem skladajq-

cym siq wylqcznie
ze jest nie tylko

z

bielonych wlokien pierwotnych To oznacza,

w pelni recyklowalny, ale dodatkowo posiada

certy'fikacjq ISEGA i zosta] dopuszczony do bezpo6redniego kon-

Kolejnym bonusem jest kod OR nadrukowany z tyfu teczki,

ktory kieruje u2ytkownika na firmowq mikrostrong Sappi Fusion Podobnie jak w przypadku zestawlr probnikow, r6wme2

taklu z suchq i tlustq 2y'wno6ciq

w przypadku strony www kluczowy element graficzny stanowi

Jednym z wa2nych element6w wsp6lczesnego wzornictwa
opakowari jest stosowanie materialow i metod przetw6rstwa
przyjaznych dla portfela Wobec rosnqcej w3rod klientow rlwia-

motyw gory lodowej Osoby, ktore jq odwiedzq, mogq zaledwie

domodci znaczenia zr6wnowazone go rozwoj u, producenci kon-

kilkoma kliknigciami myszki uzyskac informacje na temat korzyscl zapewnianychprzez top liner Fusion

centrujE sie na dostarczaniu rozwiqzan umo2llwiajqcych ograniczenie zu2ycia material6w Top liner Fusion jest dostqpny w

w14-

jEtkowo niskich gramaturach, dlatego nadaje siq do kaszerowania tektury falistej bez potrzeby kompromis6w w zakresie jako-

Nie daj siq zwie56 malej masie
Sappi Fusion lqczy jasno6c i zalety papieru do zadrukow wrysokiej jako6ci ze znakomltymi wlasno6ciami powierzchni i stabil-

sci, stabilno6ci lub walorow uzytkowych

no6ciq wielowarstwowego papieru pokryciowego tektury fali-

sztywno6ci tektur falistych bez straty wtasno6ci uzytkowych,
nawet w przlrpadku gramatur 90 g/mz Nornry pr6bnik spelnia

stej Spelnia w1-rnagania zar6wno dostawc6w markowych produktow jak i du2ych firm handlowrych w zakresie wyjqtkowej
prezencji i jako6ci, ale r6wnocze6nie odpowiada na potrzeby
przemysh,r opakowaniowego poszukujEcego materialow o opty-

Papiery Fusion firmy Sappi gy/arantujE wysoki poziom

doskonalq funkclg demonstrujqc, 2e Fusion

- niczym gora lodo-

wa - nie mo2e byc oceniany wylqcznie po tym, co wystaje
nad powierzchniq

malnych wlasnoSciach przelw6rczych. W odro2nieniu od tektur

Czteroprocentowy wzrost Lrczby zamkniqc do 2019
o

w przlpadku

zamkniqcia powinno zwqkszai siq

gospodarki sq najbardziej ekspanslm,me,
jak i rozwinigte, ale stojqce w obliczu sta-

r osiqgnq6 warw kategoriach ilo-

gnacji rlmki USA oraz Europy Zachodniej.
Najwiqkszym odbiorcq zamkniqc jest

to odpowiednio roczny

sektor napoj owy, a zwlaszcza producenci
piwa, bezalkoholowych napojow gazowa-

nie2 bqdq siq rozwijac w tempie szybszym

nych oraz butelkowanej wody O ile

ni2 dotychczas. Wynika to z rosnqcego zu-

Swiatowe zapotrzebowanie na nakrqt-

ki i

r.

5,6o/o

rocznie

iw

2019

to6c 58 mld dolarow;
6cior,n;ych oznacza

wzrost w wysoko6ci 4% i produkcje na poziomie 2,2 bln jednostek w 2019 r - takie

szczeg6lnie popularne

konsumpcji Korki slmleLyczne takZe
umocnity swojq rynkowq pozycjg

Rlnki

w

zpn'mo5ci i farmaceutykow r6w-

dane w raporcie ,,World Caps & Closures"

w pierwszych dw6ch przl,padkach popyt

2ycta

opublikowala amerykanska firma badaw-

dozujqcych oraz inlych zamkruqc

zamkniqc w rodzaju nakrQtek z tworzyw

ulegl spowolnieniu (piwo) lub spada (napoje gazowane), to konsumpcja wody
znaczEco ro6nie, wplywajqc na zwigkszenie produkcji plastikowych nakrQtek sto-

sztucznych oraz meLalowych kapsli,

sowanych w butelkach z PET

cza The Freedonia Group

Choc gros zamowien dotyczy tanich

wzrost warto6ci rlmku bqdzie napqdzany
przez coraz wiqkszy udzial bardziej wyra-

T^j^,,- ryf
Jeul

r

|z-

-^i1.,-^^
I raJ|Jy

rrarflIczruel rozw'rjalE-

bia-

tych win oraz win stolowych do szybkiej

sektorze spo2ywczym zamkniqc
,,2 gor-

nej polki" cenowej Z kolei wyZsze ni2 do
tychczas zu2ycte zamkniqc w sektorze far-

maceutycznym ma wlmikai nie tylko ze
zwigkszenia produkcji lekow ale rownie2
ze zmian

w

przepisach, ktore faworyzujq

finowanych produkt6w przeznaczonych

cych siq segmentow napojow sq wina i to mimo generalnego spadku skali ich

jqce otwarcie przez dztect lub przyjazne

na opakowania farmaceutyczne i kosme-

produkcji Zdominowane niegdy6 przez

dla ludzi w starszyrn

tyczne Jak twierdzE autorzy raportu,

zamknigcia korkowe, w ostatnich dwoch

na wzro6cie popytu skorzystajq wszyscy

dekadach przeszly pod tym wzglgdem re-

Na po<lsr.i.rii:

-

wolucjq MeLalowe zakrqtki staly

The Fleedoiriil Gttstzp t:ptat:awal T

zar6wno kraje rozwijajqce siq, ktorych
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