
Alcance 
um destaque 
único com 
rótulos 
autoadesivos 
diferenciados.

Inovação, 
sustentabilidade e  
produtividade.
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Soluções mais 
sustentáveis:

Se você já busca por materiais e designs mais 
eficientes, melhorando a cadeia de 
suprimentos e reforçando seu compromisso 
com o meio ambiente, podemos ajudá-lo a 
alcançar suas metas de sustentabilidade sem 
deixar de lado a qualidade e performance que 
você necessita.

Na Avery Dennison oferecemos uma grande 
variedade de produtos com papéis de fontes 
certificadas pelo Forest Stewardship Council® 
(FSC®). 

Rótulos que fazem a
diferença:

O nosso portfólio de soluções texturizadas é 
especialmente desenvolvido para segmentos 
premium, como vinhos e destilados, onde 
pequenas diferenças de cor, texturas e 
contrastes podem grantir a estética para 
destacar sua marca nas gôndolas.

Nesse sentido, entendemos que o acesso a uma 
ampla gama de materiais é essencial, e por isso 
queremos compartilhar com você nosso portfólio 
de materiais, onde inovação, desempenho e 
sustentabilidade se entrelaçam para oferecer 
soluções de alto nível. e atender todas as 
necessidades que você possa ter.

Grande parte dos nossos rótulos autoadesivos 
texturizados são produzidos em San Luis, 
Argentina, o que permite flexibilidade nos prazos 
de entrega e quantidades mínimas de compra.

Além disso, contam com nosso renomado adesivo 
Fasson® S0300, desenvolvido para proporcionar 
grande resistência em condições reais de uso, 
como a alta umidade ao entrar em contato com 
baldes de gelo. Sua estrutura permite que o rótulo 
seja facilmente aplicado ou reposicionado nos 
primeiros minutos de aplicação, bem como uma 
ótima temperatura de serviço.
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Texturas que 
despertam os sentidos
Fasson® Cuvée Leather / S0300 / BG80b 

Este é um material especialmente desenvolvido 
para dar maior destaque na gôndola, graças a 
sua textura única no mercado.

Seu frontal apresenta um delicado padrão de 
linhas irregulares que lembram a rugosidade 
característica do couro, fazendo referência à 
vinhos envelhecidos por muito tempo, com 
notas e aromas únicos que ajudam a gerar um 
mundo de sensações, conectando-se com o 
consumidor de forma natural.

Características principais

– Imagem de marca premium
– Perfil inovador no mercado
– Proporciona diferenciação visual
– Alta resistência à umidade (Wet

Strength)
–

–

Liner glassine BG80b disponível
também em liner PET30
Certificação FSC® (Forest
Stewardship Council®)

– Quantidades mínimas de compra
mais acessíveis

– Flexibilidade de prazo de entrega
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Sutileza e diferenciação 
em um só frontal
Fasson® Cuvée Agrelo / S0300 / BG80b 

Seu frontal extra branco apresenta uma intensa 
textura martelada que remete às terras 
arenosas da cidade de Agrelo, localizada em 
Mendoza, Argentina, onde as uvas alcançam 
aromas intensos garantindo um grande 
equilíbrio de sabor.

Este frontal é ideal para produtos onde se 
pretende manter um estilo tradicional e a sua 
versatilidade permite-lhe adaptar-se a todo o 
tipo de design.

Características principalis

– Textura sutil com sensação tátil
– Imagem de marca premium
– Alta resistência à umidade (Wet 

Strength)
– Liner glassine BG80b disponível 

também em liner PET30
– Certificação FSC® (Forest 

Stewardship Council®)
– Quantidades mínimas de compra 

mais acessíveis
– Flexibilidade de prazo de entrega
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Inovação sustentável 
que faz a diferença
Fasson® Cuvée Estate #100 / S0300 / 
BG80b

O desenvolvimento de um bom rótulo excede a 
necessidade de se conectar com o consumidor 
por meio de designs, gráficos ou imagens 
chamativas. Soluções autoadesivas sustentáveis 
confirmam nosso compromisso em oferecer 
sempre o melhor, impulsionandos pela 
sustentabilidade. Tendências e inovações em 
constante demanda por parte dos consumidores.

Seu frontal branco fosco sem revestimento, com 
textura delicada é feito de fibras de papel 100% 
pós-consumo (PCW: Post Consumer Waste), o 
que torna esta, a solução ideal para produtos de 
alta qualidade e marcas premium que precisam 
destacar seus produtos usando materiais 
sustentáveis e de qualidade.

Características principais

–  Imagens nítidas e cores vivas

– Feito com fibras de papel pós-

consumo

– Alta resistência à umidade (Wet 

Strength)

– Liner glassine BG80b disponível 

também em liner PET30

– Certificação FSC® (Forest 

Stewardship Council®)

– Quantidades mínimas de compra 
mais acessíveis

– Flexibilidade de prazo de entrega
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O branco perfeito para 
cores mais vibrantes
Fasson® Cuvée Sablé Extra Blanco / S0300 / BG62

Esta é uma solução especial que apresenta um 
frontal com acabamento extra branco e uma 
textura muito sutil. 

Versátil para todos os tipos de designs, sua 
suavidade amplia as opções de criação e seu 
acabamento extra branco garante cores mais 
marcantes para destacar sua marca.

Características principais

–  Frental com acabamento "extra 

branco"

– Imagens nítidas e cores vivas

– Alta resistência à umidade (Wet 

Strength)

– Liner glassine BG80b disponível 

também em liner PET30

– Certificação FSC® (Forest 

Stewardship Council®)

– Quantidades mínimas de compra 
mais acessíveis

– Flexibilidade de prazo de entrega
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Não importa o desafio, 
nós temos a solução!

As soluções da Avery Dennison ajudarão você a 
atrair a atenção do consumidor com rótulos 
autoadesivos que foram projetados 
especialmente para uma grande variedade de 
superfícies e aplicações.

Nosso portfólio de materiais autoadesivos 
pode melhorar seu desempenho de 
produtividade, adicionar funcionalidade, 
aumentar o apelo em gôndola ou ajudar sua 
marca a se tornar mais sustentável.

Se você precisa de um material de alto 
desempenho, nossos especialistas técnicos 
estão sempre aqui para ajudar.

Termos e Condições: Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes considerados 
confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador 
determinou independentemente a adequação de tais produtos para seus propósitos. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos de acordo 
com os Termos e Condições Gerais de Venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery 
Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. As marcas comerciais, nomes de produtos, designs de antenas e códigos de 
serviço ou programa da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Janeiro/2022.

label.averydennison.com Facebook | Instagram: averydennison

Se deseja ter mais informações sobre 
algum de nossos produtos autoadesivos, 
entre em contato com seu representa de 

vendas ou fale com 
ad.br@averydennison.com
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