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Woda 300 ml z logo w
przeźroczystej puszce z
własnym nadrukiem na
etykiecie reklamowej
Cena

3,59 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 - 7 dni roboczych

Opis produktu
Naturalna Woda Źródlana niskosodowa NIEGAZOWANA/GAZOWANA.
Suma składników mineralnych: 384.49 mg/l pH: 7.46
Kationy: wapń 69.14, magnez 13.37, sód 5.10, potas 1.40
Aniony: wodorowęglany 204.40, siarczany 54.94, chlorki 13.10, fluorki 0.04
Opakowanie: puszka PET 300 ml
Rodzaj wody: niegazowana lub gazowana (zapytaj od dostępność)
Termin przydatności do spożycia: 11-12 miesięcy
Minimalna ilość zamówienia: od 72 szt.
Pakowanie: 12 szt. w zgrzewce foliowej (należ zamawiać wielokrotność 12 szt.)
Etykiety: BODY folia biała, BODY folia transparentna, BODY folia metaliczna, FULL folia termokurczliwa
Minimalny nakład:
od 72 szt. BODY CMYK na białej folii
od 216 szt. BODY CMYK+biały na transparentnej folii
od 2016 szt. FULL Premium - Pantony na transparentnej folii
Woda nadaje się do codziennego picia, gotowania i przygotowywania potraw. Dzięki niskiej zawartości sodu jest odpowiednia
także dla dzieci i niemowląt. Najlepiej spożyć przed datą podaną na górnej części puszki, do 12 godzin po jej
otwarciu. Przechowywać w chłodnym, zaciemnionym miejscu, nie dopuszczać do przemarzania. Wyprodukowano w UE dla: na
etykiecie muszą znajdować się dane adresowe dla kogo wyprodukowano.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
1. ETYKIETA: BODY Folia biała CMYK , BODY folia bezbarwna CMYK+biały (+ 0,12 zł ), BODY Wykrojnik (+ 0,36 zł ), FULL
Premium shrink - CMYK+biały (+ 0,61 zł )
3. ZAMÓW ILOŚĆ: 72 szt. (+ 3,07 zł ), 144 szt. (+ 2,33 zł ), 216 szt. (+ 1,96 zł ), 288 szt. (+ 1,84 zł ), 360 szt. (+ 1,78 zł ),
432 szt. (+ 1,66 zł ), 504 - 600 szt. (+ 1,41 zł ), 504 szt. (+ 1,53 zł ), 600 - 708 szt. (+ 1,45 zł ), 708 - 804 szt. (+ 1,29 zł ), 804
- 900 szt. (+ 1,21 zł ), 900 - 1008 szt. (+ 1,04 zł ), 1008 - 1308 szt. (+ 0,86 zł )

Etykieta i nadruk
Nazwa etykiety
Atuty

wygenerowano w programie shopGold

BODY Standard

BODY Premium

już od 100 szt. nadruk CMYK z - idealna jakość naklejenia na
efektem metalicznym i/lub
całym obwodzie puszki z

FULL Premium

- bezpośredni nadruk!!!
- 100% zadruk puszki od g
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białym podkładem wybiórczo
NIE MA kosztów matryc!

Termin realizacji(dni
roboczych)
Minimalna ilość szt.

Nadruk
Technika

Efekty nadruku

7 - 12 d
2000 szt.

7 - 12 d
2000 szt.

100 zł/kolor

500 zł/CMYK+biały

Folia samoprzylepna
biała, bezbarwna, metaliczna
CMYK+biały
Digital INK
imitacja PANTONE
Biały wybiórczo
Metaliczny efekt

Folia samoprzylepna
biała lub bezbarwna
CMYK+biały
Flexo HD / Dital HD
PANTONE
Biały wybiórczo
Wysoka przeźroczystość folii

115x182 mm

120x170 mm

Rozmiar etykiety i nadruku
Jak przygotować projekt?

do dołu
- Najniższa cena od 3000
- Efekty: Pantony, biały
wybiórczy, najwyższa
przezroczystość folii

5-7d
72 szt.
0 zł

Koszty matryc
Etykieta

nadruk CMYK i/lub Pantony,
efekt metaliczny i/lub białym
podkład wybiórczo

Folia termokurczliwa
bezbarwna
CMYK+biały
Flexo HD / Digital HD
PANTONE
Biały wybiórczo
Bardzo Wysoka przeźroczys
folii

140x183 mm

PDF / AI / CDR (zamienione na krzywe), CMYK (bez osadzonych dodatkowych profili),
Rozdzielczość: 300 dpi, Maksymalne nafarbienie kolorów CMYK 250%. Maksymalne
nafarbienie dla druku czarnych apli - C:30 M:30 Y:30 K:100, Kolor czarny w drobnych
elementach np. skład napoju, zwłaszcza w czcionkach C:0 K:0 M:0 K:100.
Na projekcie muszą znajdować się informację dotyczące składu napoju, jego pojemności.
Wszystkie niezbędne informację są już osadzone na naszych makietach z których można
skorzystać w celu stworzenia projektu graficznego. Makiety są dostępne do pobrania w
linkach powyżej.
-BIAŁY podkład jako osobny
-PSD sugerowany plik, na
-PSD sugerowany plik, na
kolor (Warstwa lub Strona)!!! warstwach otwarty
warstwach otwarty
-BIAŁY podkład jako osobny
-BIAŁY podkład jako osob
-SPAD rozmiar netto +1 mm
kolor (Warstwa lub Strona)!!! kolor (Warstwa lub Stron
-PANTONE osadzony w pliku
-PANTONE osadzony w pl
-SPAD rozmiar netto +2 mm

1. OPIS NA ETYKIECIE:

Logistyka i pakowanie
Pojemność

300 ml puszka

Ilość puszek w
zgrzewce
(19x18x17 cm)
12

Ilość zgrzewek na
palecie

Ilość puszek na
palecie

252

2520

Ilość zgrzewek w
poziomie na
palecie
21

Ilość warstw na
palecie
10

Skład i opis wody
Wariant opisu 1
Naturalna Woda Źródlana niskosodowa NIEGAZOWANA/GAZOWANA
Suma składników mineralnych: 362,48 mg/l
Kationy: wapniowy Ca²⁺ 68,14, magnezowy Mg²⁺ 10,33, sodowy Na⁺ 5,50, potasowy K+ 1,30
Aniony: wodorowęglanowy HCO₃⁻ 220,58, siarczanowy SO₄²¯ 31,68, chlorkowy Cl⁻ 8,10, fluorkowy F¯ 0,11
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, zaciemnionym miejscu, nie dopuszczać do przemarzania.
Spożyć: Najlepiej spożyć przed datą podaną na górnej części puszki, do 12 godzin po jej otwarciu.
Wyprodukowano w UE dla: na etykiecie muszą znajdować się dane adresowe dla kogo wyprodukowano.
Wariant opisu 2
Naturalna Woda Źródlana niskosodowa NIEGAZOWANA/GAZOWANA.
Najlepiej spożyć przed datą podaną na górnej części puszki, do 12 godzin po jej otwarciu.
Przechowywać w chłodnym, zaciemnionym miejscu, nie dopuszczać do przemarzania.
Suma składników mineralnych: 384.49 mg/l pH: 7.46 Kationy: wapń 69.14, magnez 13.37, sód 5.10, potas 1.40
Aniony: wodorowęglany 204.40, siarczany 54.94, chlorki 13.10, fluorki 0.04
Wyprodukowano w UE dla: na etykiecie muszą znajdować się dane adresowe dla kogo wyprodukowano.

Projekt i pliki do pobrania
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MAKIETY DO POBRANIA:

BODY
Standard

•
•
•
•
•

wysoka intensywność kolorów imitujących Panotny
100% obwodu zadrukowanej puszki
dobra przeźroczystość folii samoprzylepnej
nadruk CMYK+biały
możliwość użycia metalicznej folii samoprzylepej

BEZBARWNA
folia samoprzylepna
BIAŁA
folia samoprzylepna
BODY Wykrojnik

POBIERZ

gazowana

POBIERZ

niegazowana

POBIERZ

gazowana i
niegazowana

POBIERZ

• wysokiej jakości nadruk szczególnie polecany na Pantony 1-3 kolorowe
projekty
• wysoka przeźroczystość folii samoprzylepnej
• nadruk CMYK+biały, Pantony, Max 6 kolorów
• możliwość użycia metalicznego efektu zdobienia puszki

bezbarwna i biała folia samoprzylepna
FULL Premium

POBIERZ

• możesz bezpłatnie zaprojektować dowolny kształt wykrojnika i
wytniemy go na białej lub metalicznej folii (wzór do zatwierdzenia)

Bezbarwna i Biała
folia samoprzylepna
BODY
Premium

gazowana
niegazowana

•
•
•
•
•

gazowana i
niegazowana

POBIERZ

100% zadruk puszki
bezpośredni nadruk na folii termokurczliwej
najwyższa przeźroczystość folii bezklejowej
nadruk CMYK+biały, Pantony, Max 8 kolorów
możliwość użycia metalicznego efektu zdobienia puszki

bezbarwna folia termokurczliwa

niegazowana i
gazowana

POBIERZ

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT:
- PDF / AI / CDR (zamienione na krzywe),
- CMYK (bez osadzonych dodatkowych profili),
- Rozdzielczość: 300 dpi,
- Kolor czarny w drobnych elementach np. skład napoju, zwłaszcza w czcionkach C:0 K:0 M:0 K:100.
- BIAŁY podkład jako osobny kolor (Warstwa lub Strona)!!!
- Istnieje możliwość otrzymania czcionki składu lub przesłania projektu nie zamienionego na krzywe
- Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli dla FULL i BODY PREMIUM - C:70 M:70 Y:70 K:100, dla etykiet BODY
Standard C:0 M:0 Y:0 K100
Dodatkowe informacje dla etykiet BODY Premium i FULL Premium
-PSD sugerowany plik, na warstwach otwarty
-PANTONE osadzony w pliku
Wymagania do opisu i składu:
- Na projekcie muszą znajdować się informację dotyczące składu napoju, jego pojemności.
- Wyprodukowano w UE dla: należy podać dane dla kogo wyprodukowano.
- Minimalna wysokość czcionki składu i opisu - mała literka x: 1,2 mm
- Minimalna wysokość piktogramów i pojemności: 5 mm
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