CHROŃ OPAKOWANIA
PRZED FAŁSZERSTWEM

COIN REACTIVE | HOLOGRAM | KOMBINACJA LAKIERÓW TWIN EFFECT
MIKRODRUK | DRUK UTAJONY | DRUK FARBAMI FLUORESCENCYJNYMI
LAKIERY PIGMENTOWE | ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE

Grupa Akomex oferuje szereg rozwiązań w zakresie ochrony opakowań przed fałszerstwem. Na życzenie
klienta przygotowujemy również dedykowane rozwiązania o najwyższym stopniu poufności.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wybrać zabezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

COIN REACTIVE
Polega na aplikacji niewidocznej farby
na powierzchni opakowania
Nie wymaga żadnych dodatkowych
operacji podczas produkcji
Utajony druk staje się widoczny dopiero po kontakcie
z przedmiotem zawierającym miedź (np. monetą)
Odczytanie zabezpieczenia nie wymaga
użycia aparatury pomiarowej

KOMBINACJA LAKIERÓW
TWIN EFFECT
Zabezpieczenie opakowania przez
nałożenie specjalnie dobranej
pary lakierów (mat – połysk)
Efekt widoczny dopiero po przechyleniu
opakowania pod odpowiednim kątem
Możliwość lakierowania nawet
bardzo drobnych treści (np. logo firmy)

Zabezpieczenie nie może być
zeskanowane ani skopiowane

HOLOGRAM
Podwójna funkcja: zabezpieczenie
i przyciągnięcie uwagi konsumenta
Łatwa identyfikacja autentyczności produktu

DRUK FARBAMI
FLUORESCENCYJNYMI
Zabezpieczenie opakowania przez nadruk
tekstu niewidocznego w świetle dziennym

Nie może być zeskanowany ani skopiowany

Zadrukowany tekst lub logo klienta
są widoczne tylko w świetle UV

Możliwość tłoczenia elementów graficznych
z użyciem folii multikolorowych

Łatwa weryfikacja autentyczności opakowania
(za pomocą lampy UV)

DRUK UTAJONY

MIKRODRUK

Polega na ukryciu tekstu lub obrazu
zabezpieczającego na dowolnym tle

Nadruk mikroskopijnych tekstów lub kodu
cyfrowego na powierzchni opakowania

Zabezpieczenie niewidoczne dla
standardowego użytkownika

Niedostrzegalny dla oka – widoczny
dopiero w dużym powiększeniu

Łatwa aplikacja nadruku zabezpieczającego
(na etapie przygotowania plików graficznych)

Metoda sprawdzona przy zabezpieczaniu banknotów

Nadruku nie można powielić za pomocą
urządzeń kopiujących

KOD UTAJONY
(ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE)
Dostępne na specjalne życzenie klienta
Zadrukowanie całej powierzchni opakowania
mikropunktami, które nie są widoczne gołym okiem
Schemat ułożenia punktów jest poufny
i definiowany bezpośrednio przez klienta
Praktycznie niewidoczne dla odbiorcy końcowego
Weryfikacja tylko za pomocą
specjalnej aparatury pomiarowej

Reprodukcja nawet najmniejszych informacji
Możliwość aplikacji w trudno dostępnych miejscach
(np. na klapkach zamykających kartonika)

LAKIERY PIGMENTOWE
Dedykowane pigmenty zabezpieczające
Pigmenty aplikowane wraz z lakierem
na powierzchnię opakowania
Indywidualne i poufne rozwiązanie
Weryfikacja za pomocą specjalistycznej
aparatury pomiarowej

