
KATALOG 
OPAKOWAŃ

Opakowania

2021/2022



,



6

6







Wzory okienek na opakowaniach DNS oraz ŚNS w wypadku 
zastosowania ich jako opakowanie na zestaw (wino + dodatki) 

Przy pomocy naszych urządzeń jesteśmy w stanie
wyciąć w opakowaniach dowolne grafiki lub okienka

Opakowania duże DNS

Opakowania średnie ŚNS
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Przykłady okienek



Wzory wycięć świątecznych na opakowaniach
Możliwe na opakowaniach typu STOŻEK oraz NA SZNURKU



Opcje logowania produktów

logo wycięte 
w opakowaniu

logo wydrukowane
podklejone w wyciętym
w opakowaniu kształcie

Logo grawerowane na 
materiale grawerskim
Stal szczotkowana lub
stal złota.
Wlepione w strukturę 
opakowania

logo grawerowane
(dostępne na wybranych kolorach
oznaczonych w wzorniku)

Logotyp można nanieść na opakowanie kilkoma różnymi technikami.
Ich wybór jest zależny od wymagań klienta a także od stopnia skomplikowania jego znaku.
Wszystkie logotypy grawerują się na drewnianych i stalowych wklejkach oraz opakowaniach kolorowych.
Większość logotypów daje możliwość wycięcia ich w opakowaniu.

W wypadku dużego stopnia skomplikowania znaku mieszamy techniki zastosowując podklejki.

Dowolna grafika świąteczna wycięta w opakowaniu.
Grafikę można podkleić w kolorze



Opcje logowania płatne  zgodnie 
z cennikiem.

Podklejenie wyciętego logotypu kolorowym wydrukiem.
Wydruk z palety CMYK w pełni oddaje kolorystykę z księgi logotypu klienta.
Daje możliwość nanoszenia na opakowania logotypów w pełni kolorowych.

Logo grawerowane na drewnianej wklejce przylepiane do opakowania (BIMS)
lub wlepiane w opakowanie (sigma wein)

Przykład wykorzystania wielu technik przy produkcji opakowania z logo.

wycięcie logotypu

grawerowany
napis

podklejenie logotypu
wykorzystanie druku w celu 
naniesienia znaku 
(czerwone pole)

Wklejenie dwóch
drewnianych elementów
w strukturę opakowania.

Podklejenie wyciętego logo wydrukiem CMYK (FST) lub wybranym kolorem z wzornika
o identycznej strukurze materiału co opakowanie.



Realizacje
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WARUNKI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWY:

-do zamówienia należy dołączyć logo w wektorach format cdr lub eps
-do zam wienia należy dołączyć  wytyczne klienta co do:ó
Koloru, rodzaju opakowania oraz określonej grafiki świątecznej

Na ich postawie tworzymy wizualizacje graficzną którą przed realizacją 
prześlemy Państwu do akceptacji

-realizujemy zamówienia od 30szt z logo 
- dostawa na nasz koszt dla zamówień pow 700 netto
-wykonujemy 1% zamówionych opakowań więcej minimum 1 sztukę.

MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI - 7 DNI ROBOCZYCH 

V-ZAG Sp. z o.o.       47-320 Gogolin ul. Urocza 10

biuro @ gustusvini . com          tel 795411616     502093004
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