CATÁLOGO DE PRODUTOS

Muito simples,
rápida e segura.
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SOLUÇÕES
COMPLETAS
Impressão
Matéria
Prima
Máquinas

Desenvolvimento
de produtos
especiais

Consultoria
em Etiquetas
Autoadesivas

LOGÍSTICA
TERMOTRANSFER
São etiquetas produzidas em rolos para impressão por
termo transferência. Podem ser confeccionados em
papel ou material plástico para resistir a ambientes
externos e intempéries, ideal para identificação de produtos
e/ou expedição de mercadorias e tem por finalidade informar
dados e características do produto e/ou destinatário.

NOVELOPE
Etiqueta autoadesiva em formato
de envelope. Ideal para despacho
de Notas Fiscais/Documentos,
pois ficam protegidos dentro
desta etiqueta.
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L O G Í S T I C A

GHOST
O Ghost é uma solução inovadora
de rastreamento, que aprimora
a logística de seus produtos e ao
mesmo tempo impede a pirataria
e permite o reconhecimento de cargas
roubadas. Esta solução sofisticada
é invisível aos olhos do cliente, e desta
forma a arte dos rótulos fica intacta
sem comprometer a apresentação
visual dos produtos nas prateleiras.
Desenvolvido com uma solução
inteiramente módulas e customizável,
as informações que serão incluídas nos
servidores, como data, hora, operadores
que participaram da produção e lote,
podem ser ajustadas de acordo com
as suas necessidades.

Além de dar acesso local aos dados,
o sistema permite visualização remota
de toda a cadeia logística através de uma
rede segura. Se você tem a necessidade
de visualizar e ter controle do tráfego
de seus produtos ou tem interesse em
preservar a identidade de sua empresa,
o Ghost é a solução ideal.
Entre em contato com nossa equipe
de soluções e agende uma visita!
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PRIME LABEL
ALIMENTOS
Feitos com as mais variadas tecnologias
gráficas e materiais, os rótulos da Novelprint
trazem valor aos seus produtos alimentícios,
destacando-os no ponto-de-venda.

AUTOMOTIVOS
Pode ser produzido com adesivo
agressivo que evita remoção do rótulo
após a aplicação, blindagem para evitar
ataque da impressão pelo produto
e diversas estruturas especiais.
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Possuímos uma variedade extensa
de formas de aplicação, todas visando
a mais alta qualidade. “No Label Look”,
aplicações metalizadas e emborrachadas
são alguns exemplos das opções
disponíveis.

HOME & PERSONAL CARE
Produto desenvolvido para embalagens
com características semi squeezable.
Possui transparência e auto brilho, obtendo
o efeito de “No Label Look”, além de se moldar
à embalagem. Ideal para frascos de shampoos,
condicionadores, cremes, etc..

Além do apelo tátil, o relevo/emborrachado evita
que a embalagem escorregue da mão do cliente,
sem interferir na arte do rótulo.
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L A B E L

Para atender o exigente mercado de bebidas a Novelprint
investe fortemente na tecnologia e desenvolvimento de
soluções em rótulos e adesivos. Mais do que o produto
final, a Novelprint também é responsável pela fabricação
das aplicadoras, desenvolvidas de forma exclusiva
e personalizada, atendendo assim as necessidades
específicas de cada cliente.

P R I M E

BEBIDAS

SEGURANÇA
ADESIVOS DE AUTENTICIDADE E ANTIVIOLAÇÃO
A etiqueta recebe uma impressão
invisível que só pode ser visualizada
quando ativada por um metal.
Muito útil para o setor farmacêutico,
como prova de origem e autenticidade
do produto.

NOVELRASP
Etiqueta autoadesiva “Raspadinha “
que oculta informações até que sejam
raspadas assegurando a originalidade
de um produto.
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Solução autoadesiva que aplicada sobre
uma superfície lisa pode garantir a autenticidade
do produto. Na tentativa de remoção, o adesivo
e a tinta permanecem na superfície aplicada.

LACRE TERMOENCOLHÍVEL AUTOADESIVO
Trata-se de um rótulo autoadesivo com lacre termoencolhível que
permite decorar e lacrar a embalagem numa única operação.
Além da parte decorativa (inferior) que pode ser elaborada em material
plástico ou papel, este rótulo possui um lacre (superior) que evidencia
qualquer tentativa de violação da embalagem no ponto-de-venda.
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S E G U R A N Ç A

TINTAS ESPECIAIS
E DE SEGURANÇA

FUNCIONAL
BULA ADESIVA
Solução autoadesiva multi-páginas que pode conter
as informações existentes numa bula, eliminando
a necessidade do cartucho, cuja finalidade principal
é o acondicionamento da bula solta.

FECHO RESSELÁVEL
Ideal para lacrar embalagens depois de abertas, mantendo
a qualidade e integridade dos produtos até o final do consumo.
Pode ser manuseado várias vezes, sem perder a aderência.
O sistema também agrega valor à embalagem, diferenciando
o produto dos concorrentes no ponto-de-venda.

FORM-A-LABEL
Rótulo que pode conter até 16 dobras, expandindo
assim a área para inserção de informações adicionais,
sem descaracterizar a embalagem original do produto.
Na versão resselável, o usuário pode abrir e fechar
o sistema quantas vezes quiser.
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F U N C I O N A L

HANG-TAG
Direcionado para exposição vertical
de produtos, o Hang Tag propicia maior
visibilidade e comunicação com o consumidor.
As principais vantagens desse sistema são
o impacto visual e a redução nos custos
da embalagem. O Hang Tag é ideal para
acondicionar balas, escova de dente, pilhas,
baralhos, condimentos, temperos, materiais
escolares, entre outros.

LACRE COM FITILHO
Solução autoadesiva confeccionada
em material plástico com picote
especial e fitilho.
O fitilho facilita e evidencia
a abertura do lacre.

RÓTULO BULA & BOOKLET
Solução autoadesiva com
várias páginas para aumentar
a área de comunicação
do produto.

TWOLAYER
Solução autoadesiva promocional, que triplica o espaço para
divulgação de informações sobre o produto a que foi aplicada.
No canto inferior direito possui uma aba, que facilita a abertura
da etiqueta e desperta a curiosidade do cliente para as
informações nela contidas. Uma camada de verniz especial,
garante a abertura e fechamento por diversas vezes.
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PROMO LABEL
FIGURINHAS

NOVELPROTECT

As figurinhas autoadesivas
podem ser plastificadas,
laminadas ou holográficas.
Podem ser aplicadas sobre
o produto ou dentro da
embalagem. Os adesivos
são atóxicos.

Etiqueta plastificada com dupla
camada, ideal para contato com
alimentos e outros produtos.

ROLL LABEL
Solução autoadesiva promocional, que triplica o espaço para
divulgação de informações sobre o produto a que foi aplicada.
No canto inferior direito possui uma aba, que facilita a abertura da
etiqueta e desperta a curiosidade do cliente para as informações
nela contidas. Uma camada de verniz especial, garante a abertura e
fechamento por diversas vezes.

CUT STACK
Rótulo de papel com figurinhas
autoadesivas posicionadas no verso
do rótulo na região central.
Os rótulos podem ser aplicados
no mesmo equipamento que coloca
os rótulos comuns, sem necessidade
de qualquer modificação ou perda
de produtividade.

FORM-A-LABEL
Rótulo que pode conter até 16
dobras, expandindo assim a área
para inserção de informações
adicionais, sem descaracterizar
a embalagem original do produto.
Na versão resselável, o usuário
pode abrir e fechar o sistema
quantas vezes quiser.

DRY PEEL
Etiqueta autoadesiva impressa em 02 camadas de papel
sobrepostas com adesivo seco, ou seja, uma vez retirada
a película superior, não pode mais ser recolocada.
Ideal para promoções, principalmente as que envolvem
premiação.
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TWOLAYER
Solução autoadesiva promocional,
que triplica o espaço para divulgação
de informações sobre o produto
a que foi aplicada. No canto inferior
direito possui uma aba, que facilita
a abertura da etiqueta e desperta
a curiosidade do cliente para as
informações nela contidas.
Uma camada de verniz especial,
garante a abertura e fechamento
por diversas vezes.

FLAG
RASPADINHAS
Raspadinha autoadesiva que permite ser aplicada
sobre uma região pré-determinada ocultando
informações até que sejam raspadas.
Pode ser utilizada como peça promocional
contendo premiações e/ou dados variáveis
aleatórios para sorteios.

É uma solução que permite o
aumento de área para informações
e pode ser totalmente retirado,
deixando apenas uma película
transparente, sem necessidade de
alterações na arte do produto.

NOVELCODE
MULTI-PACK
Fecho Resselável - Ideal para lacrar
embalagens depois de aberta, mantendo
a qualidade e integridade do produto até
o final do consumo.

Etiqueta / Cartela com código
escondido. Deve-se retirar
a película do verso do rótulo,
posicioná-la sobre uma área que
possua luz vermelha para revelar
a palavra ou código escondido.

AROMATIZADA
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L A B E L

É uma solução que
permite o aumento de área
para informações e pode
ser totalmente retirado,
deixando apenas uma
película transparente, sem
necessidade de alterações
na arte do produto.

P R O M O

NOVELPAGE

MÁQUINAS
APLICADORAS

Um dos tipos de decoração de embalagens que mais cresce no mundo, os autoadesivos
oferecem uma grande flexibilidade de formatos e materiais, trazendo aos produtos
um importante destaque no ponto-de-venda.
Além de possuir a mais completa linha de produtos na América Latina, sendo
reconhecida como sinônimo de autoadesivo, a Novelprint foi pioneira na fabricação
de equipamentos para aplicação de rótulos e etiquetas adesivas. Desta forma, você
pode contar com a segurança e apoio de um fornecedor único que reúne não só a
tecnologia de fabricação do adesivo como também o projeto, instalação e manutenção dos equipamentos de rotulagem.

NovelTech Básica
É um equipamento versátil composto de
cabeçote NovelTech, motor de passo e
painel eletrônico. O cabeçote pode ser
afixado em embaladoras, enchedoras,
encartuchados e form fill seal. O painel
eletrônico e o motor de passo permitem
maior precisão e confiabilidade.
Aplica rótulos e etiquetas autoadesivas
com até 20mm de largura e com velocidade de até 60 metros lineares por minuto em latas, caixas de papelão, filmes,
plásticos e vidros.

Com projeto totalmente desenvolvido pela Novelprint, as rotuladoras NovelTech
oferecem precisão de aplicação, velocidade de trabalho e robustez para trabalhos
em regimes contínuos, garantindo confiabilidade e precisão de rotulagem para os
mais diversos produtos.
São equipamentos projetados para rotular frascos e produtos cilíndricos, ovais,
quadrados e retangulares cujas velocidades vão desde 40 a 1000 produtos por
minuto, além de ser um equipamento robusto, compacto, fácil de operar e de baixíssima demanda de manutenção.
Vários de nossos equipamentos estão instalados no CTR - Centro Técnico de Rotulagem - em nossa sede. Agende uma visita e conheça a tecnologia da NovelTech.

NovelTech para bebidas
com posicionador
Esta rotuladora permite a aplicação
de rótulo, contrarrótulo e gargalheira
simultaneamente em frascos diversos
(com estudo prévio do material e formato) com posicionamento prévio dos itens
a serem aplicados e posicionamento dos
frascos através da estrela posicionadora.
Foi desenvolvido devido à demanda de solicitações de clientes que utilizam frascos
com design diferenciado, onde o local de aplicação do item tem que ser feito em
área específica.
A proteção de acrílico previne contaminações durante o processo e é opcional.
Trabalha com 9.000 frascos por hora e pode ser fixado na linha de produção após
análise técnica.

NovelTech com túnel
de aquecimento
Produto patenteado pela Novelprint
que permite a aplicação de rótulo e a
lacragem simultânea de embalagens
cilíndricas, permitindo a otimização da
linha de produção uma vez que não exige
uma segunda esteira para instalação do
equipamento, podendo ser inserido diretamente na linha de produção, sempre após análise do corpo técnico. Este equipamento aplica até 9.000 embalagens por hora.

NovelTech para
galões de água

NovelTech para bebidas
Equipamento versátil permitindo aplicação de rótulos, contrarrótulos e/ou
gargalheiras em frascos com diversos
tipos de tamanho e material, bastando
trocar a estrela posicionadora de acordo com o tamanho da embalagem (é
necessário estudo prévio do material
e formato da embalagem).
Permite a aplicação de até 6.000 frascos por hora e pode ser fixada na linha de
produção existente mediante análise técnica.
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Aplicadora desenvolvida especialmente
para galões de água com esteira que gira
o galão na hora da aplicação por barra
que permite uma adesão perfeita e com
alta precisão.
O equipamento é compacto e de alta produtividade, podendo ser utilizado tanto em
galões cheios como vazios, rotulando até 4.000 galões por hora.
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Rotuladora NovelTech pode ser acoplada
ao sistema de embalagem à vácuo já
existente e aplica o rótulo autoadesivo
simultaneamente no mesmo processo.
O painel de comando possui visor de
cristal líquido e tem comando independente indicando todas as funções
do equipamento permitindo desta forma maior controle e confiabilidade.
O sistema também permite a aplicação de rótulos, figurinhas, etiquetas promocionais além de efetuar o fechamento dos pacotes na própria máquina à vácuo
dentro do sistema sequencial da linha de produção.
Capacidade de rotulagem de até 200 produtos por minuto dependendo das dimensões da etiqueta e da embalagem.

NovelTech Inspect
Sistema de inspeção que pode ser utilizado para verificação de problemas
de rotulagem, problemas como o envase, lacramento, entre outros defeitos.
Também é utilizada em conjunto com
sistema de rastreabilidade e segurança
- Ghost, para leitura de tintas especiais
invisíveis impressas no rótulo autoadesivo visando a não falsificação dos
produtos. O uso de códigos Datamatrix na impressão dos rótulos possibilita o rastreamento, ações promocionais, entre outros. A câmera faz leitura destes códigos e
envia as informações em tempo real.
Pode ser adquirido tanto com parte de uma NovelTech nova, ou pode ser adquirida
separadamente e acoplada em linha de produção existente.

NovelTech Speed Non-stop

NovelTech Ampolas

O sistema Speed Non-Stop é um acessório
diferenciado e inovador com barra destacadora
dupla, patenteada pela Novelprint, que permite
maior velocidade de aplicação e alta precisão.
Sua principal vantagem é o sistema alternado de
aplicação sem necessidades de paradas e seu
sensor de final de bobina.
O cabeçote NovelTech pode ser afixado em embaladoras, enchedoras, encartuchadoras e form
fill seal aplicando rótulos ou etiquetas autoadesivas, caixa de papelão, filmes, plásticos e vidros.

Desenvolvido para ser acoplado dentro da linha de produção.
Permite a aplicação de rótulos em
ampolas de 0,5ml até 20ml, com velocidade de aplicação de até 18.000
ampolas por hora, com precisão de
aplicação de até 1mm com sistema
de alimentação e saída non-stop, e
pode vir com sistema de visão integrado para detecção de falhas (opcional).

Características dos equipamentos
Acessórios
NovelTech PC
Produtos cilíndricos

Montagens Possíveis
Aplicação de topo

Arranjo lateral para
produtos cilíndricos

Equipamento com motor de passo microprocessado;
Painel com visor LCD com comando independente
indicando todas as funções;
■ Largura da etiqueta: mínima 20mm e máxima até 200mm;
■ Comprimento de etiqueta: mínima 10mm e máxima
sem limite;
■ Peso da etiquetadora: 32kg (cabeçote e painel);
■ Pintura em epóxi e anodização dura;
■ Detectação de etiqueta através de fotocélula com ajuste
automático por software ou microswitch com rolamento;
■ Detectação do item a ser etiquetado através de fotocélula;
■ Aplicação sincronizada via encoder;
■ Aviso de fim de bobina sonoro ou luminoso (opcional);
■ Alarme de quebra de liner;
■ Contador de itens rotulados;
■ Permite fixar o cabeçote sobre a esteira ou a mesa em
qualquer posição, com a utilização de um suporte especial;
■ Necessita apenas de 2mm de espaçamento entre etiquetas.
■
■

NovelTech Jet
Aplicação com
jato de ar

NovelTech HS
Hot Stamping

NovelTech Básica

NovelTech Matic
Produtos retangulares
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N O V E L T E C H

NovelTech para embalagens à vácuo

w5.com.br
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