
Повне кольору та оформлення – 
досконалість у склі



Скляна упаковка від Ветропак. Скло – це 

міцний, герметичний, гігієнічний, пластичний та 

натуральний матеріал, що має естетичний зовнішній 

вигляд. Саме тому воно залишається пакувальним 

матеріалом номер один для харчових продуктів 

та напоїв. У компанії Ветропак форма, колір, 

оздоблення та призначення завжди поєднуються 

та утворюють одне ціле. Саме ця взаємодія різних 

аспектів робить кожен дизайн упаковки унікальним 

та ідеально гармонійним зі вмістом. Від цього 

користь отримують не лише клієнти – це також добре 

і для навколишнього середовища.



Створення кольорів в печі та фідері

Світ скла Ветропак переповнений кольором. Для того, щоб забезпечувалася 
гнучкість виробництва, необхідна для створення широкого спектру відтінків, використовуються 
різноманітні процеси фарбування.

Вісім стандартних кольорів. Шихта для скла переважно готується із чотирьох основних 
компонентів: кварцового піску, соди, вапна, доломіту та допоміжної  сировини, використаного 
скла. Частка використаного скла, склобою, може доходити до 90%, в залежності від 
потрібного кольору. Скло фарбується безпосередньо в печі, традиційним процесом, відомим 
як «фарбування в печі». Ветропак використовує цей метод для отримання восьми стандартних 
відтінків: безкольоровий, світло-зелений, зелений, «Vetro-зелений», оливковий,  колір сухого 
листа, кюве та коричневий.

Широкий спектр кольорів за індивідуальним замовленням. Ветропак також може 
виконувати індивідуальні замовлення з підбору кольору. Для невеликих обсягів виробництва в 
спеціальних кольорах концентрат барвника додається тільки в останню зону живильника, тобто 
саме перед формуванням краплі скломаси. Різноманітні відтінки створюються на хорватському 
заводі Vetropack Straža: від темно-синього та світло-блакитного до ніжного світло-зеленого.

Хороший захист. Колір скла не лише підвищує естетичність зовнішнього вигляду упаковки, 
він також впливає і на її функціональність. Наприклад, деякі продукти вимагають підвищеного 
захисту від впливу світла і тому для них необхідно використовувати скло темніших відтінків. 
Незалежно від навколишньої температури світло може викликати зміни кольору, втрату 
вітамінів, появу неприємного запаху, а також скорочення термінів зберігання вмісту упаковки.

Хоча безсумнівною істиною є те, що діапазон світлового випромінювання для харчових 
продуктів та напоїв різний, однак, найбільш сильний негативний вплив на більшість продуктів 
робить енергетично багатий УФ-діапазон. Саме з цієї причини напівпрозорість особливо 
важлива, коли потрібно вибрати правильний колір скла.

Темний чи світлий? Чим темніший колір, тим сильніше він захищає від впливу світла. 
Однак, для багатьох категорій продуктів саме природна прозорість скла забезпечує успішність 
продажів. Це протиріччя не є проблемою: відповідна зовнішня упаковка, відповідне зберігання 
або зміна рецептури продукту можуть виявитися корисними для захисту чутливих до світла 
продуктів, упакованих в прозоре або злегка забарвлене скло. Захист від світла також може 
забезпечуватися шляхом застосування рукавної етикетки або нанесення покриття.

безкольоровий світло-зелений зелений «Vetro-зелений» оливковий «сухий лист» кюве коричневий



Надання продукту ще кращого вигляду

Незалежно від форми і кольору, Ветропак може підвищити якість будь-якої упаковки шляхом 
нанесення рельєфних малюнків або застосування спеціальних ефектів, які можуть бути 
досягнуті за рахунок використання різних етикеток, покриттів, трафаретного друку або 
упаковки у вигляді рукава. Покупцям пропонуються вичерпні консультації, щоб допомогти 
обрати бажане оздоблення.  Тому Ветропак тісно співпрацює з фахівцями, щоб гарантувати 
найвищу якість робіт.

Презентуючи профіль. Рельєфне скло надає упаковці характерний і особливий вигляд.  
Воно допомагає продукту виділитися із загальної маси і підвищити свою цінність як товару,  
що впізнають та схвалюють.

Застосування логотипи компаній, фірмові назви, герби чи інші емблеми.
Вимога власний формокомплект.
Розмір партії ексклюзивні моделі замовника можуть вироблятися одноденним 
 виробничим циклом або більшими партіями.
Придатність пляшки одноразового та багаторазового використання.
Сегменти для всіх сегментів.



Етикетки – від класичного дизайну до практично невидимих

Класика. Класична паперова етикетка пропонує безліч можливостей для підвищення якості  
скляної упаковки і надає продуктам виключно індивідуального вигляду. Широке розмаїття кольорів  
і форм у поєднанні з інтегрованими засобами захисту від підробок - ось невелика частина  
тих численних переваг, які роблять цей традиційний метод обробки постійним гравцем на ринку.

Вимога відповідна поверхня упаковки. Ветропак дасть вам рекомендації щодо 
 вибору або рідкого клею для етикеток, або самоклеючих етикеток.
Розмір партії може використовуватися для партій будь-яких розмірів.
Придатність пляшки одноразового та багаторазового використання.
Сегменти для всіх сегментів.

Вигляд «без етикетки». Зовнішнє оздоблення «без етикетки», що виконується за допомогою 
прозорих етикеток, пропонує виняткове різноманіття та яскравість кольорів, а також гнучкість 
їх застосування. Створений цим методом ультрасучасний зовнішній вигляд імітує якість, яка 
забезпечується трафаретним друком.

Вимога  оформлення типу «без етикетки» повинне наноситися на скляні 
 об'єкти, не залишаючи пузирів.
Розмір партії підходить для малих та трохи більших партій, тому також ідеально 
 підходить для виробництва продукції для особливих заходів чи спеціальних 
 виробничих циклів.
Придатність одноразові пляшки.
Сегменти для всіх сегментів.

Покриття плюс етикетка. Покриття, що наноситься на всю скляну упаковку або тільки на її 
частину, створює враження продукту вищої якості. Етикетки або трафаретний друк, що наносяться 
на таке покриття, додають завершальний елемент до цього витонченого вигляду.

Застосування як часткове або повне рішення для візуального покращення 
 продукту і виділення його із загальної маси.
Вимога  замість миття рекомендується застосовувати ополіскування; повинна бути 
 можливість наповнення тари без дотику пляшок, щоб уникнути подряпин на 
 покритті. Якщо використовується зовнішня упаковка (коробки), рекомендується 
 застосовувати картонні перегородки, щоб не допустити контакту пляшок 
 одна з одною при транспортуванні.
Розмір партії в принципі, метод може використовуватися для невеликих партій, однак, він 
 дає більш економічний ефект при середніх і більших виробничих циклах.
Придатність одноразові пляшки.
Сегменти алкогольні напої, ігристі вина, іміджеві напої, пиво.



Трафаретний друк як альтернатива етикеткам

Ця технологія може використовуватися для створення шести яскравих кольорів або 
натуральних золотистих та сріблястих відтінків, щоб покращити скляну упаковку. Ветропак 
пропонує трафаретний друк в якості комплексної послуги, тому єдине, про що вам слід 
потурбуватися, - це кришки для пляшок.

Вимога  трафаретний друк жодним чином не обмежує методи наповнення тари 
 або застосування додаткової упаковки.
Розмір партії  підходить для малих та трохи більших партій, тому також ідеально 
 підходить для виробництва продукції для особливих заходів чи 
 спеціальних виробничих циклів.
Придатність пляшки одноразового і багаторазового використання.
Сегменти мінеральна вода, пиво, безалкогольні напої, ігристі вина, алкогольні 
 напої, вино.

Рукав як друга шкіра

Рукава – це упаковки циліндричної форми, виготовлені з пластикової плівки. Вони  
надягаються на пляшки і щільно облягають їх в результаті термоусадки, і таким чином надають 
упаковці вражаючий вигляд з одним безперервним дизайном від горла до дна пляшки.

Вимога рекомендується проводити тестовий прогін, щоб забезпечити 
 максимальну точність (плівка може деформуватися).
Розмір партії  ідеально для великих партій.
Придатність одноразові пляшки.
Сегменти для всіх сегментів.



Ветропак: найвища якість для Ваших цінностей

Група Ветропак – один із провідних європейських виробників скляної тари. Більше трьох 
тисяч співробітників працюють на восьми заводах в Швейцарії, Австрії, Чехії, Хорватії, 
Словаччині, Україні та Італії. На склозаводах групи Ветропак, які відповідають стандартам 
ISO 9001, налічується 18 скловарних печей з сумарною виробничою потужністю 4000 тон 
скляної тари на добу. 

Скло для найвищих вимог. Група Ветропак забезпечує своїх клієнтів в галузі напоїв  
та продуктів харчування скляною тарою найвищих стандартів. Така упаковка зберігає  
вміст в безпеці та забезпечує належний  рівень якості для реалізації маркетингових стратегій. 
Послуги Ветропак варіюються від дизайну упаковки до виробництва, від логістики до  
технічних консультацій. 

Лідер в галузі охорони навколишнього середовища. Ще в 1970-х роках компанія 
Ветропак впровадила у Швейцарії систему переробки використаного скла, ставши таким 
чином піонером в скло переробці. При запровадженні утилізації склобою разом з постійними 
інвестиціями в сучасне виробниче обладнання, група Ветропак суттєво знизила за останні 
десятиріччя споживання сировини й енергоресурсів, а також викиди шкідливих речовин. 
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