
címkék lehetőségei



A Codex Zrt. által gyártott kibővített, öntapadós 
alapú címkeszerkezet, melybe jellemzően 
kihajtható vagy lapozható füzet van integrálva

ECL® Extended Codex Label



– felhasználásától függően a kívánt
 anyagspecifikációban rendelhető

– kiválóan nyomtatható
– tekercsben címkézőgéppel címkézhető

Hagyományos öntapadós címke

Hordozó

Szilikonos liner

 anyagszerkezete



Sikere határtalan

A csomagolás minden területén jelen van Felhasználása évről évre növekszik



Mikor van a probléma?
MÉG MÉG MÉG MÉG MÉG MÉG MÉG MÉG 

SZÜKSÉGES
FONTOS ÉS HASZNOS

INFORMÁCIÓââ
?

TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB
TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB
TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB
TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB
TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB
TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB ÉS TÖBB



A probléma előfordulásának valószínűsége

– az információ és annak szerepe folyamatosan nő
– egyre több a kötelező információ
– globális eladások a helyi piacokon = többnyelvű szöveg igénye
– minimális betűnagyság jogszabályi meghatározása

az általános trendek alapján



A probléma előfordulásának valószínűsége

– logisztikai, raktározási költségek csökkentésének igénye

– több hasznos információ = kevesebb reklamáció
– vásárlók figyelmet felhívó címkék jelentősége
– újszerű marketingmegoldások keresése
– kommunikáció igénye a Megrendelővel 

a megrendelők felől



„HELYSZŰKE” megoldása

Amit az építőiparban 
egyszer már jól kitaláltak ...

az talán a nyomdaiparban
is használható ...



„Emelet ráépítés” az ECL® címkék gyártása során

Lamináló öntapadó

Lamináló öntapadó

Kihajtható füzetrész

Kihajtható füzetrész

Lapozható füzetrész

Füzetlapok rögzítése
– tűzéssel
– élragasztással
– varrással

Öntapadó alap

Ragasztás
– hot-melt kenéssel
– kétoldalú ragasztóval
– nyomtatott PSA-val

Öntapadó alap

Öntapadó alap

Öntapadó alap

Kihajtható füzetrész

Füzetlapok rögzítése
– tűzéssel
– élragasztással
– varrással

Ragasztás
– hot-melt kenéssel
– kétoldalú ragasztóval
– nyomtatott PSA-val

LAMINÁLT, KIHAJTHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

LAMINÁLT, LAPOZHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

NEM LAMINÁLT, KIHAJTHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

NEM LAMINÁLT, LAPOZHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

Lamináló öntapadó

Lamináló öntapadó

Kihajtható füzetrész

Kihajtható füzetrész

Lapozható füzetrész

Füzetlapok rögzítése
– tűzéssel
– élragasztással
– varrással

Öntapadó alap

Ragasztás
– hot-melt kenéssel
– kétoldalú ragasztóval
– nyomtatott PSA-val

Öntapadó alap

Öntapadó alap

Öntapadó alap

Kihajtható füzetrész

Füzetlapok rögzítése
– tűzéssel
– élragasztással
– varrással

Ragasztás
– hot-melt kenéssel
– kétoldalú ragasztóval
– nyomtatott PSA-val

LAMINÁLT, KIHAJTHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

LAMINÁLT, LAPOZHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

NEM LAMINÁLT, KIHAJTHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)

NEM LAMINÁLT, LAPOZHATÓ változat szerkezeti vázlata
(egyszerű alapkivitel)



Funkcionális ECL®, iparági megoldásaink

Promóciós ECL® eladást ösztönző lehetőségek

ÉLELMISZERIPAR
KOZMETIKUMOK

HÁZTARTÁSI VEGYIPAR
GYÓGYSZERIPAR

AGROKÉMIA
 AUTÓIPAR

P r o ó c i m i n d e nho lm ó



Egyedi megrendelői igények, 
egyedi megoldások



Extra kisméretű szerkezet
A legkisebb méretű termék is annyi információval látható el, 
amennyi éppen szükséges

Alkalmazás:
Kisméretű termékek

Előnyök:
Jogszabályi követelmények betartása



Hagyományos címkére integrált változat
A hagyományos címke külsejének megváltoztatása nélkül 
helyezhető el a szükséges pluszinformáció a terméken

Alkalmazás:
A korábbi hagyományos címkéhez nagyobb mennyiségű 
kiegészítő információ elhelyezése esetén

Előnyök:
A vásárlók által ismert címke látható módon 
nagy részben megmaradhat



Zárt tasakos megoldás
Különleges szerkezet, mely lehetővé teszi a hajtogatott 
tájékoztatók önálló címkeszerkezetté alakítását

Alkalmazás:
A tájékoztató zárt tasakban védetten, kivehető és 
visszahelyezhető formában kerül elhelyezésre

Előnyök:
– gépi címkézésre alkalmas kivitel
– széles mérettartományban elérhető
– különböző formai lehetőségek



Rejtett kódos (Jackpot) ECL®

Egyénileg fejlesztett címkeszerkezet, melyet nem csak Megrendelőink, 
de az ő vásárlóik is kedvelnek

Alkalmazás:
Nyereményjátékok esetében, de akár hamisítás elleni védelemként is szolgálhatnak

Előnyök:
Sérülésmentesen nem lehet hozzáférni a rejtett információhoz



Akasztófüles ECL®

Az euro-lyuk integrálása a címkeszerkezetbe a csomagolás 
egyszerűsítése és a kívánt funkció biztosítása érdekében

Alkalmazás:
Kis méretű és súlyú termékek esetében, melyek az eladási pontokon kiakasztásra kerülnek

Előnyök:
Egyszerűbb csomagolás, annak standardizálása



C

Felülnyomtatható anyagszerkezet
Ink-jet, thermotranszfer vagy thermonyomtatással kompatibilis 
címkeanyag és szerkezet kialakítása

Alkalmazás:
Gyártási adatok, szavatossági idő felvitele a termék csomagolása során

Előnyök:
Automatizált feldolgozási folyamat biztosítása, jogszabályi előírásoknak való megfelelés,
változóadat feltüntetése

CODEX 1234



Víz- és vegyszerálló alkalmazás (34 oldalas kivitel)
Különleges alapanyag-konstrukciója megfelel 
az egyedi felhasználási igényeknek

Alkalmazás:
Víz- és vegyszerálló termékeken (pl. gépjárműemelő)

Előnyök:
A címke és azon lévő információ nem sérül a felhasználás során



Alkalmazás:
Többnyire promóciók esetén

Előnyök:
– felhívja a címkézett termékre a figyelmet, megkülönbözteti a versenytársak termékeitől
– kívánt mennyiségű információ elhelyezhető benne
– gépi címkézésre alkalmas kivitel

Wobbler típusú kialakítás
Figyelemfelkeltő megoldás, mely bármilyen címkézés tekintetében problémás 
felületre nyújthat egyszerű feldolgozási lehetőséget, valamint megnövelt 
információmennyiség közlésére is alkalmas a címkeszerkezetbe integrált 
füzet segítségével



Megnövelt oldalszámú ECL®

A gyártás akár 120 oldal terjedelemben is lehetséges

Alkalmazás:
Bármely iparágban, jellemzően többnyelvű címkék esetén

Előnyök:
Az ECL® segítségével csak a gyártón múlik, hogy mennyi információt helyez el a termékén



Hajtogatott tájékoztatóból készített ECL® (36 oldal)
Párhuzamos és kereszthajtással történő kialakítás: 
a hajtogatott tájékoztató egy felhasználóbarátabb,  
öntapadós címkeszerkezetté történő kialakítása

Alkalmazás:
– agrokémia
– gyógyszeripar

Előnyök:
A korábbi tájékoztató nyomtatvány formája megmaradhat, viszont az öntapadós rész segítségével 
dobozra, termékre ragasztható, így azoktól nem különül el, mindig kéznél van. Gyártósorba integrált 
címkézőgépen automatikusan címkézhető, lehetővé téve a gyorsabb és pontosabb feldolgozást.

Címkeméret: 50×55 mm Kihajtott füzetmétet: 297×150 mm



Biztonsági ECL®

Hamisítás ellen védett grafika, biztonsági alapanyagok, nyomtatási megoldások, 
hologram, valamint különböző sorszámozási megoldások, RFID alkalmazása zárt 
láncú biztonsági nyomdánkban

Alkalmazás:
Minden olyan területen, ahol a termékhamisítás gondot jelent

Előnyök:
Termékvédelem, presztízsnövelés, fogyasztóvédelem, vásárlói bizalom erősítése



Matricás ECL®

Mind promóciós, mind funkcionális célra felhasználhatók: a füzetrészbe 
gyűjthető vagy logisztikai célt szolgáló matricák helyezhetők el

Alkalmazás:
Promóciós projektek (nyereményjáték, vásárlói kedvezmény), 
logisztikai területen történő felhasználás

Előnyök:
Vásárlásösztönzés, kreatív promóciós lehetőségek, új logisztikai megoldások



A hagyományos címke külsejének megváltoztatása nélkül helyezhető el 
a kívánt pluszinformáció a terméken

Alkalmazás:
A vásárlók által ismert és kedvelt márkák esetén – akár standard, 
akár különleges belső címkeszerkezet kialakítással

Előnyök:
Dizájnváltás nélküli információnövelés

Hagyományos címkébe rejtett ECL®



ECL®-ben rejlő lehetőségek

Felhívja magára és a termékre a figyelmet

Kreatív megoldások

Csökkentheti a logisztikai, csomagolási költségeket

Szinte korlátlan információ olvasható betűméretben

F+P Funkcionális és promóciós előnyök

Többsége címkézőgéppel címkézhető

Tökéletes rugalmasság a címkeszerkezet kialakításában



Eredményeink

WORLDSTAR
WINNERS 2017



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Orbán Károly
igazgatóság elnöke

CODEX Zrt.
orban@codex.hu




