
Rótulos que 
redesenham uma 
história com 90 anos 
de tradição e sucesso.
Avery Dennison + Aurora
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Há mais de duas décadas, a Aurora é a maior 
vinícola do Brasil. Hoje, conta com cerca 
de 1.100 famílias associadas que recebem 
a assistência de técnicos especializados 
para auxiliar em todas as etapas, da videira 
até a taça, levando uma história de avanços, 
trabalho e paixão que se iniciou em 1931 e, de 
lá para cá, não para de alcançar conquistas 
cada vez maiores.

A nova linha comemorativa de espumantes 
terá apenas mil unidades. Ela traz um 
espumante em sua forma mais original, 
sem dégorgement e, consequentemente, 
sem dosagem pós-dégorgement de licor 
de expedição. Por não passar por este 
afinamento, a autólise das leveduras ocorre 
enquanto a garrafa mantém-se fechada, 
sendo o grande diferencial deste exemplar. 
O espumante continua envelhecendo 
por tempo indeterminado e a decisão 
de interromper esse processo é única e 
exclusivamente do consumidor, que decidirá 
o tempo de maturação da bebida, para 
apreciá-la conforme sua preferência.

A técnica conhecida pelo nome sur lie 
permite que a bebida permaneça em 
constante evolução, na presença de 
leveduras, até a abertura da garrafa, 
quando o espumante atinge sua plenitude.

O sabor e a qualidade 
de quem sabe o que faz

A linha exclusiva para 
celebrar 9 décadas 
de história
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Espumenta Gioia Sur Lie Nature I.P Pinto 
Bandeira 2016
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“A rainha das uvas brancas, a Chardonnay, 
representa 60% da composição deste sur lie, 
ao lado das variedades Pinot Noir e Riesling 
Itálico, formando uma trinca perfeita.
As cultivares se adaptaram extremamente
bem ao terroir de Pinto Bandeira, que já tem 
vocação natural e excelencia para elaboração 
de espumantes”, garante o enólogo-chefe
da Vinícola Aurora.

“Há mais de um ano e meio estamos desenvolvendo 
este projeto que levará produtos de extrema 
qualidade ao consumidor. É apenas o início 
do caminho que a Aurora está explorando e que 
deve ser ampliado com novos produtos ícones. 
São rótulos complexos, que carregam estilos 
diferentes de outras linhas da vinícola, 
mas que irão agradar a todos os públicos.”

ˆ



Para produtos 
tão especiais, 
materiais de
primeiríssima linha.
Fasson® Aqua Proof Orion S/S2047N/BG45WH
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Os rótulos da nova linha comemorativa da 
Aurora carregarão o material autoadesivo 
Fasson® Aqua Proof Orion S/S2047N/BG45WH 
da Avery Dennison, que tem uma excelente 
adaptação e adesão em uma larga quantidade 
de substratos, sendo projetado especialmente 
para rótulos de vinhos por apresentar uma 
excelente resistência à água até mesmo 
ao ser submergido em baldes de gelo.  Sua 
cor e opacidade também são resistentes à 
umidade, oferecendo alta resistência contra 
o aparecimento de bolhas. Os métodos de 
impressão podem ser variados, passando 
por screens, offset, flexografia e outros.

Aurora, Avery Dennison e Reúna: a união 
sinônimo de excelência. Todos os rótulos da 
linha Gioia são produzidos com a qualidade dos 
materiais da Avery Dennison sob os cuidados 
da Gráfica Reúna desde 1978, se faz presente 
em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, 
e leva o que há de mais novo em sofisticação 
de acabamentos e inovação tecnológica 
em impressões para todos os seus clientes 
e consumidores finais.

Spec: FAP997
Descrição: Fasson Aqua Proof Orion 
S/S2047N/BG45WH Imp

Características principais: Filme com aparência 

de papel. Seu principal atrativo visual é o efeito 

perolizado dos papéis, que oferece sofisticação e 

que têm a excelente resistência à umidade, sendo 

impermeável e opaco, características típicas de 

um filme plástico da Gráfica Reúna, que desde 1978, 

se faz presente em Veranópolis, no Rio Grande do 

Sul, e leva o que há de mais novo em sofisticação de 

acabamentos e inovação tecnológica em impressões 

para todos os seus clientes e consumidores finais.

“Em parceria da UNT e da Aurora, a gráfica Reúna
foi chamada para decidir o melhor material para 
o rótulo. Entendendo o projeto e por se tratar 
de um espumante Sue Lie, optamos pelo 
Fasson® Aqua Proof da Avery Dennison, por ser 
um material sintético, com uma textura elegante. 

Pelo espumante Sur Lie ser um produto sem 
degorgement, no momento que retira-se o plug 
plástico, a tampa salta longe, ocasionando a saída 
do líquido e fazendo com que ele escorra na garrafa. 
Dessa forma, foi crucial a escolha desse material, 
que no caso não é papel. Na minha opinião, 
o Fasson® Aqua Proof é um BOPP elegante, 
refinado, texturizado e muito resistente.”

Jamil Abraão Garib
Diretor Comercial da Gráfica Reúna

“Quando a Aurora nos procurou para desenvolver 
o Rótulo do Espumante Gioia, eles nos trouxeram um 
desafio: impactar o cliente com um rótulo inovador 
com cores vibrantes, mas ao mesmo tempo moderno e 
elegante. Não pensamos duas vezes em oferecer 
como solução para nos ajudar neste desenvolvimento,

o Fasson® Aqua Proof Orion S/S2047N/BG45WH com 
seu belo tom de branco perolizado e que quando 
trabalhado em conjunto com nosso conhecimento, 
fez com que tivesse a elegancia que precisava para 
que o produto pudesse circular em seu mais alto nível 
de sofisticação. 100% de nossas indicações são os 
produtos da Avery Dennison do Brasil pela qualidade 
e segurança que eles nos trazem.”

Fabiano (Sócio proprietário da UNT Design)



Termos e condições - Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações, visite label.averydennison.com. Todas as declarações 
da Avery Dennison, as informações e recomendações técnicas são baseadas em testes que se acredita serem confiáveis, mas não constituem garantia. Todos 
os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou, independentemente, a adequação desses produtos para 
seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sujeitos aos termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison 
Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca comercial registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, 
designs e códigos de antena ou programas de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Maio/2021.

label.averydennison.com Facebook | Instagram: averydennisonbrasil
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A Avery Dennison 
parabeniza a Aurora 
pelos 90 anos e se 
sente honrada por 
poder fazer parte 
de mais este capítulo 
da história.
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O espumante Gioia Sur está sendo 
vendido, exclusivamente, na Vinícola 
Aurora, na loja da unidade matriz, 
em Bento Gonçalves (RS), ou através 
do telefone (54) 3455.2095, 
com envio para todo o país.


