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05_19_SAMOLEPKY GRIPPER – splnia aj náročné požiadavky

Europapier Slovensko predstavuje kolekciu samolepiacich 
papierov značky Gripper ako exkluzívny partner skupiny 
Lecta na Slovensku. Značka Gripper priniesla do problematiky 
samolepiacich materiálov jednoznačný pohľad kvality 
a inovatívnych riešení.

„Lecta, nie je len výrobca samolepiacich materiálov, ale aj 
výrobca exkluzívnych papierov a práve zo svojich skúseností 
a zručností môže čerpať pri výrobe ďalších produktov. Tým 
sa radí do malej skupiny výrobcov samolepiacich papierov, 
ktorých všetky komponenty pochádzajú z ich vlastnej 
dielne. Výsledkom je kvalitný produkt, ktorý sa môže pýšiť 
súhrou všetkých častí a ponúka harmóniu celkového efektu,“ 
uvádza Peter Šabík, produktový špecialista pre samolepiace 
a dizajnové papiere.

Samolepiace papiere Gripper sú určené na označenie 
rozličných druhov produktov naprieč celou škálou trhových 
segmentov, ako sú nápoje, potraviny, maloobchodné produkty, 
logistika, farmácia ako aj produkty osobnej hygieny. Vynikajú 
excelentným tlačovým výsledkom a optimálnou adhéziou. 
Pre lepšiu prehľadnosť môžeme celé portfólio rozdeliť podľa 
povrchového materiálu do nasledovných skupín:

Biele nenatierané - pre štandardné 
označenie produktov

Offset - superkalandrovaný nenatieraný bezdrevný papier, 
vhodný na všetky druhy štandardnej tlače a kvality 

Laser - nenatieraný bezdrevný papier, vhodný na ofsetovú 
a laserovú tlač, ale aj do kopírovacích strojov

Natierané papiere - povrchová úprava im 
dodáva na hodnote

Matt - matný natieraný papier s dobrou belosťou, ideálny 
pre ofsetovú ale aj digitálnu tlač, vhodný na štandardné 
značenie

Gloss - lesklý natieraný bezdrevný papier, ideálny 
pre kvalitnú farebnú tlač

Art - vysokolesklý natieraný bezdrevný papier, ideálny 
pre viacfarebnú tlač na označenie kozmetických produktov 
a produktov v potravinárstve

High Gloss - lesklý, liatím natieraný bezdrevný papier, 
pre prémiové označenie produktov

Cardboard - lesklý natieraný kartón s vysokou belosťou 
a leskom, vhodný na značenie v reklame a na detské 
samolepky do albumov

Etiketové papiere - vhodné pre náročnejšie 
použitie 

Laid WS White - biely nenatieraný vodeodolný papier, 
so štruktúrovaným povrchom, vhodný na označovanie 
prestížnych nápojov a potravinárskych produktov

Laid WS Cream - krémový nenatieraný vodeodolný papier, 
so štruktúrovaným povrchom, vhodný na označovanie 
prestížnych nápojov a potravinárskych produktov

Vintack WS White - prírodný nenatieraný vodeodolný 
papier so štruktúrovaným povrchom, vhodný na označovanie 
prestížnych nápojov a potravinárskych produktov

Embossed Toile - jednostranne embosovaný vodeodolný 
papier s textilnou povrchovou úpravou

Snow Digital WS White - nenatieraný vodeodolný papier 
s vysokou belosťou
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História samolepiacich materiálov siaha do 19. storočia, kedy sa objavil prvý produkt, ktorý 
umožňoval označovanie tovarov týmto jednoduchým spôsobom. Odvtedy sa na trhu objavilo 
mnoho výrobcov, ktorí svojimi produktami ponúkajú rôzne riešenia tejto aplikácie.
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Thermal Eco Plus - povrchovo natieraný termálny papier 
so zadnou bariérou odolnou voči mastnotám, vlhkosti, 
plastifikátorom a UV žiareniu, vhodný na tlač čiarových kódov 
a pre štítky v supermarketoch

Thermal Eco Plus Opaque - povrchovo natieraný termálny 
papier so zadnou bariérou odolnou voči mastnotám, vlhkosti, 
plastifikátorom a UV žiareniu. Na zadnej strane so špeciálnym 
krycím náterom, vhodný na preznačovanie tovarov

Carbonless CF - spodný list (CF) samoprepisovacieho 
papiera, vhodný na logistické dokumenty

Farebné a fluorescenčné papiere - ideálne 
pre odlíšenie, zviditeľnenie a zvýraznenie

Farebné papiere - natieraný matný bezdrevný papier, 
vo farbe červená, zelená, žltá a modrá, vhodný na dekoratívne 
značenie a pre promoakcie

Fluorescenčné papiere - matný natieraný bezdrevný 
fluorescenčný papier, vo farbe červená, zelená, žltá a oranžová, 
vhodný na všetky aplikácie, ktoré je potrebné zvýrazniť

Laminátové fólie a metalizované papiere 
- vhodné na luxusné značenie a vďaka 
hliníkovej fólii sú odolné voči vyšším 
teplotám

Silver Laminated Gloss - hliníková fólia laminovaná 
na satinovom 50g papieri, strieborná s lesklým povrchom

Gold Laminated Gloss - hliníková fólia laminovaná 
na satinovom 50g papieri, zlatá s lesklým povrchom

Silver Laminated Matt - hliníková fólia laminovaná 
na satinovom 50g papieri, strieborná s matným povrchom

Gold Laminated Matt - hliníková fólia laminovaná 
na satinovom 50g papieri, zlatá s matným povrchom

Silver Metallized Gloss - metalizovaný lesklý papier 
len s 0,08g hliníkovým strieborným povrchom

Filmové (plastové) povrchy:
Acetate Transparent Gloss 50 micron – priesvitný, lesklý, 

odolný voči roztrhnutiu, acetónový film, vhodný pre reklamné 
aplikácie a kozmetiku

PP Transparent Gloss 60 micron - lesklý priesvitný 
biaxiálne orientovaný polypropylénový film s vrchnou 
vrstvou upravenou pre tlač. Dobrá odolnosť voči teplotám, 
chemikáliám a bariérou voči vlhkosti, vhodný pre kozmetický 
priemysel a luxusné produkty

PP White Gloss 60 micron a PP Pearly Gloss - lesklý 
biely alebo perleťový biaxiálne orientovaný polypropylénový 
film s vrchnou vrstvou upravenou pre tlač. Dobrá odolnosť 
voči teplotám, chemikáliám a bariérou voči vlhkosti, vhodný 
pre kozmetický priemysel a luxusné produkty

PVC Transparent Glossa PVC White Gloss – 
monomérny plastifikovaný polyvinylchloridový film s dobrou 
rozmerovou stabilitou, vhodný pre vonkajšie aj vnútorné 
aplikovanie reklamy

PE White Gloss 100 micron a PE Transparent 
85 micron - biela lesklá polyetylénová fólia s vrchnou vrstvou 
upravenou pre tlač. Vysoká odolnosť voči vode, chemikáliám 
a UV svetlu, vhodná na označenie stlačiteľných kontajnérov

„Na začiatku si teda musíte premyslieť, čo od samolepiaceho 
papiera očakávate a čo je jeho cieľom. Len označiť tovar, alebo 
ho odlíšiť od konkurencie, či mu dodať pridanú hodnotu? 
Skladovať sa bude v chlade, suchu, alebo bude výrobok 
vystavený slnečnému žiareniu? Všetky tieto faktory je potrebné 
zvážiť pri výbere správneho typu povrchového materiálu,“ 
odporúča Peter Šabík.

Voľbou povrchového materiálu výber správnej samolepky 
ešte zďaleka nekončí. Podľa spôsobu aplikácie si môžete 
vybrať, ako sa bude zadná strana oddeľovať. Môže sa 
oddeľovať po častiach, t.j. splitovaná zadná strana alebo sa 
oddelí naraz, teda nesplitovaná. 

Ďalším dôležitým faktorom je výber lepidla, ktoré má byť 
v samolepiacom papieri použité. Výrobca ponúka široký rad 
lepidiel rozdelený podľa zloženia - solventné, hotmeltové 
alebo akrylové na vodnej báze, alebo z pohľadu doby 
potrebnej na aplikáciu - permanentné, odnímateľné, 
superlepivé alebo lepidlo na hlbokozmrazené potraviny.

Pôsobí to na vás až príliš komplikovane? My v Europapieri 
máme skvelý tím odborníkov, ktorí sú ochotní načúvať vašim 
požiadavkám a na ich základe vám navrhnúť správne riešenie 
samolepiaceho materiálu.
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