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O preto que vai 
além do básico.



Black 
Collection
o preto que vai
além do básico

Leve seus consumidores a uma 
jornada elegante e luxuosa em 
direção ao escuro - e use a Black 
Collection para fazer com que 
vinhos, destilados e cervejas 
realmente se destaquem nas 
prateleiras.

Um icônico rótulo preto pode 
transformar uma marca, 
impactando diretamente 
os consumidores de 
maneira verdadeiramente 
premium. 

Os materiais incluem desde superfícies lisas até 
altamente texturizadas, frontais finos ou espessos 
e diferentes opções de tons. Convertedores não 
precisam mais imprimir duas vezes para criar 
rótulos pretos nobres e uniformes.

Você se beneficiará de rótulos pretos, sem bordas 
brancas, junto a uma estável laminação térmica 
necessária para potencializar sua criatividade.

Qualidade de execução    
é tudo, e a Black Collection 
da Avery Dennison 
oferece os materiais 
certos a convertedores 
e usuários finais - até 
nos mínimos detalhes.

A Black Collection é um 
amplo portfólio que entrega 
qualidade excepcional para 
proporcionar alto apelo 
em gôndola, mesmo 
quando se utilizam rótulos 
pretos texturizados. 

> Portfólio extenso
> Diferentes texturas e tonalidades
> Elimina a necessidade de imprimir 
   2 vezes para obter um preto total
> Rótulos pretos sem bordas brancas
> Boa capacidade de impressão
> Laminação térmica estável 
   em áreas não impressas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

> Cervejas 
   artesanais

> Destilados> Vinhos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



AVISO DE RESPONSABILIDADE -  todas as declarações, informações técnicas da Avery Dennison são baseadas em testes considerados confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennisonsão vendidos 
com o entendimento de que o comprador determinou de forma independente a adequação de tais produtos para seus propósitos. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sob os termos e condições gerais de vendas da 
Avery Dennison, consultar em http://terms.europe.averydennison.com. 

©2017 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. A Avery Dennison e todas as outras marcas Avery Dennison, esta publicação, seu conteúdo, nomes de produtos e códigos são propriedade da Avery Dennison. Todas 
as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Esta publicação não deve ser utilizada, copiada ou reproduzida no todo ou em parte para fins que não sejam o de marketing da Avery 
Dennison.

Acesse nosso website
label.averydennison.com.br 
ou contate seu representante de 
vendas Avery Dennison local.

Para mais informações sobre o desempenho 
técnico e recomendações de impressão, 
consulte as respectivas fichas técnicas 
dos produtos. Por favor, observe que o 
portfólio de produtos e serviços da Avery 
Dennison está sujeito a mudanças.
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CÓDIGO
DO PRODUTO

FAL409

FAR633

FBI441

FBI477

FBH341

FBI443

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

FASSON® PAPER NEW BLACK FSC S2047N-BG45WH IMP

FASSON® PP90 TOP BLACK S692N-BG45WH

FASSON® MARTELE BLACK FSC - S2047N-BG45WH

FASSON® MATT WINE BLACK FSC S2047N-BG45WH

FASSON® COTTON BLACK S2047N-BG45WH

FASSON® SOFT TOUCH BLACK FSC S2047N-BG45WH


