
safety
cap

ZAPEWNI 
BEZPIECZEŃSTWO
TWOIM KLIENTOM!

Wieczko safety cap jest połączone
z górną częścią puszki za pomocą HSL
(zgrzewu, który jest bardziej bezpieczny 
w użytkowaniu dla klientów). 

safety cap nie pozwala na gromadzenie się 
wilgoci na powierzchni puszki, zapobiega 
tworzeniu się pleśni i proliferacji flory bakteryjnej. 

Napoje z wieczkiem safety cap mogą być 
chłodzone w wodzie, lodówkach, naczyniach 
z lodem oraz mogą być dystrybuowane 
w automatach „na gorąco” i „na zimno”.

Do naszego rozwiązania
safety cap używamy

folii aluminiowej 38 μm
o zwiększonej sile

zgrzewu HSL

www.formika.com.pl



www.formika.com.pl

Druk widoczny 
dopiero po oderwaniu
wieczka safety cap

Duża powierzchnia
promocyjna

safety
cap

MOŻLIWOŚĆ
NADRUKU
REWERSOWEGO

PRINT PROTECTION
LACQUER

9 COLORS

PRIMER

ALUMINIUM*

HEAT SEAL LACQUER

Rysunek przekrojowy
budowy wieczka safety cap:

*93,5% pure aluminium
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Aluminiowe puszki sprzedawane na sztuki, nie zapakowane w multipacki,
niosą z sobą ryzyko, że były już wcześniej dotykane przez innych klientów. 

Dlaczego może to być niebezpieczne? Za każdym razem, gdy dotykamy jakiejś 
powierzchni (np. blat biurka, klamka, puszka), pozostawiamy część naszych bakterii 
i wirusów i przyjmujemy nowe i dlatego wzrasta ryzyko zarażenia się chorobą zakaźną. 

Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie takie
jak wieczka aluminiowe safety cap 
na puszki, które dzięki specjalnemu zgrzewowi
HSL stanowią idealne zabezpieczenie higieniczne
oraz mogą być wykorzystane jako dodatkowa 
powierzchnia reklamowa i promocyjna. 

Produkt zapewnia higienę i bezpieczeństwo 
od momentu opuszczenia magazynu 
do momentu wypicia go przez użytkownika 
końcowego.

Przy wdrożeniach tego ciekawego rozwiązania 
współpracujemy z dostawcami maszyn do nakładania 
safety cap na puszki, do pracy w linii produkcyjnej 
lub o�ine:

Zapraszamy do współpracy!
Nie chcemy wytwarzać opakowań, chcemy ułatwiać codzienne życie.

Rozwiązanie w pełni recyklingowalne

Adoptowalne do każdej średnicy
wieczka puszki

Doskonałe zabezpieczenie higieniczne
przed zanieczyszczeniami, wilgocią 
oraz bakteriami dzięki rozwiązaniu HSL

Ochrona dla wieczka puszki podczas
transportu (safety cap)

Dodatkowa powierzchnia reklamowa
z pełnymi możliwościami zadruku

Idealne narzędzie promocyjne i konkursowe 
dla Działów Marketingu dzięki możliwości
nadruku dwustronnego (rewersowego) 

Rozwiązanie pozwalające klientowi 
na szybką identyfikację marki w sklepach 
przy ekspozycjach produktu na najniższych 
półkach

Opakowanie mono-materiałowe

Aluminium jest jednocześnie jedynym 
materiałem na świecie, który może podlegać 
niekończącemu się recyclingowi

Aluminiowe wieczko safety cap
na puszki to przede wszystkim:


