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Фабрика етикетки Lileya представляє вашій увазі нову технологію друку для малих 
накладів / тиражів самоклейної пивної етикетки, надрукованих офсетним способом (в рулон). 
Нижче наведені наші переваги перед традиційним флексодруком.

Це єдиний вид друку, на який розроблені світові стандарти.
Наше обладнання запам’ятовує колір першого друку та зі 100% -ю точністю 

відтворює його при наступних тиражах. Усі етикетки однакові, незалежно від 
величини накладу / тиражу.

Відсутність кліше. Будь-які зміни в написах або зображенні при наступних 
повтореннях друку не потребують додаткових витрат замовника на нові кліше. 
Окрім економії грошей, це ще економія часу, який у флексодруці затрачається 
на виготовлення кліше.

Відносно короткі тиражі. Ми можемо об’єднувати короткі тиражі етикетки з 
однаковим контуром висічки в один, тим самим зменшуючи вартість друку. Це 
дає можливість замовнику мати абсолютно більший асортимент продукції і 
випускати її відносно меншими партіями для дослідження попиту або для 
задоволення вузького сегменту споживачів. 

100%-й контроль якості. «Електронне око» окремої інспекційної машини не 
пропустить жодної етикетки з найменшими дефектами.

«Живе зображення». Це означає, як бачить людське око навколишні 
предмети, так ми їх переносимо на матеріал: дрібні деталі, напівтони 
кольорів, зрештою, і самі кольори. Це можливо на 100% відтворити на 
самоклейній етикетці тільки при нашому способі друку. Тут дуже залежить від 
дизайну. Мало хто з дизайнерів знає про існування в Україні таких 
можливостей. Тому більшість дизайнів етикеток «заточені» під флексодрук. Це 
все одно, що дивитися на світ через запітнілі окуляри....

Наші фарби не потребують додаткового захисту від стирання або впливу 
зовнішнього середовища (температура, волога і т.п.). Фарби захищаємо 
за допомогою лаку або плівки способом ламінування/холодного тиснення. 
Це суттєво покращує споживчу вартість етикетки.

Друкуємо на папері і на полімерних плівках. Маємо власну креативну студію 
дизайну. Зазвичай, доставка продукції за наш рахунок. Ціни конкурентні.

P.S. Також друкуємо аркушеву пивну етикетку на традиційних матеріалах 
(металізований, водолугостійкий папір і т.п.).

З повагою,
Мирослав Павловський,
власник фабрики
+380 97 547 14 44
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