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Etiketter
TILFØJER VÆRDI TIL DIT PRODUKT. 
Ny teknik og fleksible løsninger til information, 
personifikation, varemærkebeskyttelse og sporbar-
hed bidrager ikke bare til øget værdi til produktet. 
Intelligente og holdbare etiketløsninger bidrager 
også til øget værdi til produktet på en effektiv og 
smartere måde. 

Digitaltryk
Med den nyeste teknologi fra HP Indigo tilbyder vi tryk af højeste 
kvalitet. Vi kan samkøre flere typer uden dyre omstillinger. Hurtig, 
pæn og helt variabel. Nogle PANTONE®-farver er vanskelige at gen-
give i CMYK. Derfor kan vi udvide toneområdet med HP IndiChrome 
Plus, som er baseret på CMYK plus orange, violet og grøn.

Flexotryk
Højdeforskelle overfører farven til etikettematerialet. Det kræver gum-
miklichéer, som vi fremstiller til en engangspris, en meget økonomisk 
trykkemetode ved store mængder.

FSC-certificeret 
Boxon er en af de få FSC-certificerede etiketproducenter i Norden. 
Med dette certifikat kan vi garantere, at vores etiketter og vores 
produktionsaktiviteter overholder FSC-standarderne. Etiketter med 
FSC-mærkning garanterer, at produktet kommer fra en skov, der 
forvaltes ansvarligt.

Production and Converting
En global tjeneste, hvor vi tilbyder udskrivning. Ud over at trykke selve 
grundetiketten kan vi udskrive den ønskede information og levere kom-
plette etiketter. Det kan være tekstilbåndetiketter, ophængsetiketter, 
selvklæbende etiketter, ryttere eller hyldekantetiketter.



Ryttere
Ryttere fremstilles i karton og forsegler plastemballager, enten med 
eller uden en rytter på langs på den ene side. Rytterne kan varmefor-
segles, hvilket giver en mere effektiv pakkeproces. Boxon er førende i 
Sverige inden for ryttere.

Blisterkort
Et udstanset kartonkort omgivet af en blisterboble af plast. En meget 
holdbar emballage, der viser hele produktet. Trykt på to sider med fuld 
understøttelse af variable data. Boxon er totalleverandør af blister- 
emballager.

Tekstiletiketter (f.eks. vaskeråd)
Stofetiket, der kan fortrykkes eller leveres på en rulle sammen 
med en udvalgt folie. Vi har materialer og tryk, der klarer vask op 
til 90°C/194°F.

Specialmateriale med barske 
krav
Netop dit produkt skal måske håndteres, pakkes eller 
anvendes i barske miljøer. SÅ er det vigtigt, at etiketten 
også kan klare det. I dag har Boxon løsninger, der opfyl-
der de fleste krav. Her er et par eksempler:

Etiketter til kemikalier kræves normalt at kunne læses 
i hele produktets levetid. Det kan betyde, at papirkvalite-
ten skal kunne klare UV-lys, fysisk slitage, vand og salt-
vand, samt at tekstpåtrykket kan klare væskespild og ek-
strem varme eller kulde.

Dæketiketter kræver et klæbemiddel med ekstrem 
vedhæftning. Med vores unikke kompetence er vi en 
blandt meget få svenske producenter, der kan tilbyde 
dæketiketter. 

Fryselim etiketter der skal sættes på frosne produkter, 
kræver et særligt sammensat klæbemiddel. 



DIGITALTRYKT SØLVFARVE. En nyhed fra HP, der åbner op for helt nye 
muligheder. Giver en fin sølvfarve, som danner underlag for guldfarve og 
metalfarver. Økonomisk proces, der får din etiket til at skille sig ud.

VINETIKETMATERIALE. De tykke, stærkt strukturerede papirkvaliteter 
kaldes vinetiketmateriale. Velegnet til mange typer af produkter. Den ru 
overflade giver en eksklusiv oplevelse.

HOLOGRAFISK MATERIALE. Et stærkt forædlet materi-
ale, der bryder alle regnbuens farver og giver produktet et 
unikt udseende for hver eneste vinkel og belysning.

COLD FOIL. Eksklusiv effekt, hvor vi folierer dele af etiketten. 
Kan trykkes med sølv- eller guldfolie.

LAMINAT. Giver en meget ridsebestandig 
overflade og er desuden en fin effekt. Fås i 
kvaliteterne blank, mat og soft touch.

LAK. Giver ekstra beskyttelse og en flot effekt. Lakér hele 
etiketten eller dele af den for at fremhæve bestemte dele. Vælg 
mellem flere niveauer af mat og blank. Fås både som printbar og 
silikonebaseret.

VAREMÆRKEBESKYTTELSE. Kopiering er et voksende 
problem. Vi har forskellige alternativer/muligheder der gør det 
sværere at kopiere etiketterne.

Adding value beyond the box

PERSONALISERET TRYK.  Skabe et unikt design til hver 
emballage. Udnyt fordelene med forskellig grafik, tekst og koder. 
Med vores værktøj er mulighederne ubegrænset.


