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Fasson® Cuvée Leather

Continuando com nossa aposta de Desenvolvimento 
de Soluções Inovadoras para o mercado de 
vinhos, cervejas e destilados, apresentamos 
o novo Fasson® Cuvée Leather/S0300/BG80b, 
um material especialmente criado para oferecer 
o maior destaque nas gôndolas, graças à sua 
textura única no mercado. 

Seu frontal apresenta um delicado padrão 
de linhas irregulares que recordam aspereza, 
característica especial do segmento 
de vinhos, permitindo preservar a elegância 
e a personalidade complexa.

Esta solução autoadesiva de alto valor 
nos recorda um vinho muito envelhecido, 
com notas e aromas únicos que ajudam a gerar 
um mundo de sensações a partir da gôndola, 
ligando-se ao consumidor de forma natural.

Além disso, possui excelente resistência 
à umidade (Wet Strength) e, graças ao liber 
BG80b, aceita todos os processos tradicionais 
de impressão e, por sua gramatura, permite um 
excelente dispensamento.
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Esta nova solução conta com nosso 
adesivo especial S0300, desenvolvido 
para oferecer grande resistência em 
condições reais de uso,  principalmente 
quando exposto à alta umidade. 
Sua estrutura permite reposicioná-lo 
durante os primeiros minutos e com 
excelente temperatura mínima de aplicação 
e serviço. 

Este novo material possui também 
Certificação FSC® (Forest Stewardship 
Council®) reforçando nosso compromisso 
em utilizar matérias-primas provenientes 
de fontes responsáveis e, como o restante 
do portfólio de Vinhos, também está 
disponível com liner PET.

Como todos os produtos que posuem 
o adesivo S0300, o Fasson® Cuvée 
Leather/S0300/BG80b é fabricado 
na nossa planta de San Luis, Argentina, 
permitindo maior flexibilidade 
em tempos de entrega e quantidades 
mínimas de compra.

Características principais

> Imagem de marca Premium
> Estilo visual inovador
> Oferece diferenciação e destaque no mercado

Para mais informações 
e atendimento sobre esse 
material, entre em contato 
com nossa equipe: 
ad.br@averydennison.com


