www.intersam.com.tr

HAYATIN İÇİNDE
DOKUNDUĞUNUZ

HER YERDE

Gıdadan otomotive, kozmetikten metal
sanayiine kadar birçok farklı sektöre
etiket veren firmamız ulusal markaların
onaylı tedarikçisi olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.

1998’den günümüze...

Herkes kaliteden, tecrübeden söz eder.

Kalite tecrübe,
tecrübe zaman ister...

Yenilikçi fikirlerle uluslararası standartlarda
üretim
yaparak,
gıdadan
otomotive,
kozmetikten metal sanayiine kadar, birçok
farklı sektöre etiket hizmeti veren İntersam
Etiket, kurulduğu 1998 yılından bu yana
makine ve teknoloji yatırımına önem vererek
etiket sektöründe söz sahibi firmalardan biri
olmuştur.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan,
2000 metrekarelik kapalı alana sahip
fabrikamızda, son teknoloji makine parkurumuz,
geniş ürün yelpazemiz ve deneyimli kadromuz
ile ulusal markaların onaylı tedarikçisi olarak
faaliyetlerimizi sürdürüyor, müşterilerimize
modern tasarımlarla başından sonuna kadar
aynı kaliteyle hizmet sunuyoruz.

Müşterilerimizin talepleri ve memnuniyeti
bizim en büyük yol rehberimizdir. Ülkemize
ve
çevremize
karşı
sorumluluklarımızı
unutmadan dünya standartları kalitesinde
ürünler tasarlayıp, sektördeki pazar payımızı
günden güne arttırmaktayız.
Üretim parkurumuzda bulunan, 2 adet 9 renk
UV Flexo, 5 Renk Flexo, 5 Renk Ofset baskı
makinelerimiz ile çok renkli etiketler, soğuk
yaldız uygulamaları, yapışkan yüzeye baskı
(ters baskı), kısmi lak uygulamaları, rotary
kesim (yaprak bıçak), her iki yüzeye çok renkli
çift katlı etiketler üretebildiğimiz gibi baskısız
etiket üretim parkurumuzda bulunan çok
sayıda laterpres ve rotary kesim makineleri
ile sanayinin kullandığı baskısız etiketleri de
üretmekteyiz.
İntersam Etiket çeyrek asrı aşkın süredir
sizinle ve bundan sonra da kalitesinden taviz
vermeden daha iyiye, en iyiye sizinle yürümeye
devam edecek.
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Etiket Ürünün
Kimliğidir
Reklamın ve sunumun ürün
satışlarında yüksek önem arzettiği
günümüzde, İntersam Etiket olarak
hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızın
etiketlerini benimseyerek kendi
ürünlerimize etiket hazırlıyor gibi
özenle altyapı ve tasarım
çalışmalarını yapmaktayız.

Her yeni etiketinizde, hangi yüzeye
yapışacağı, yapıştığı yüzeyde ne kadar
sürede deforme olmadan duracağı, dış
ortam etkilerinden nasıl etkileneceği,
ürünün nerede kime hitap edeceği gibi
birçok sorunuza cevap vermekte, doğru
etiket malzemesi, doğru tasarım ve
doğru baskı ile ürünleriniz için daha etkili
daha dikkat çekici etiketler üretmekteyiz.

Çift Katlı
Etiket Baskısı
Çift katlı etiketlerin üst
yüzeylerine renkli baskı
yapabilirken aynı anda
yapışkanlı yüzeylerine
de iki renk baskı
yapabilmekteyiz.
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Etiket Tercihi
Etiketler; üzerine yapışacağı ürünün
yapısına, kullanım alanına, saklama
koşullarına ve süresine bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Baskı öncesi
doğru malzemenin seçimi, ürünün
kalitesi, dayanıklılığı ve maliyeti
açısından çok önemlidir.
Konularında uzman olan firma
personelimiz, müşterilerimizden
gelen her siparişi değerlendirerek,
gerektiğinde uygun etiket
kullanımı konusunda tavsiyelerde
bulunmaktadır.
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Baskısız - Zemin Baskılı Etiketler
• Ürün portföyünüzde çok fazla mı çesit var?
• Her ürün için ayrı etiket mi yaptırmak
zorunda kalıyorsunuz?

• Bastırdığınız etiketlerin üzerindeki bilgiler

değişti ve etiketleri kullanamıyor musunuz?

İntersam bu tarz kullanımı olan firmalar için
baskısız veya yarı bitmiş etiketleri önermektedir.
Yarı bitmiş etiketler, ürün markası, firma ismi
ve üretim yeri gibi değişmeyen bilgilerin etiket
üzerinde basılı olarak geldiği ve sadece değişken
bilgilerin firmanız tarafından yazdırılabileceği
etiketlerdir.
Etiket çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sayfamızdan
ulaşabilirsiniz.

Flexo Baskı Makinesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 renk full UV baskı
Tek geçişte dokuz renk baskı
Yapışkan yüzeye 2 renk baskı
Soğuk yaldız
Rotary kesim (Online kesim)
Çok renkli çift kat etiket
Yüksek hız
Klişe baskı
Her ünitede UV kurutma
Laminasyon ünitesi

Ofset Baskı Makinesi
•
•
•
•
•

5 renk full UV baskı
Çift geçiş özelliği
Düşük adetlerde baskı imkanı
Kısmi lak uygulaması
Her ünitede UV kurutma

Ribonlar

Ribon, termal transfer baskı yöntemi
ile barkod yazıcılarında kullanılan rulo
halindeki şerit filmlerdir. Bir yüzeyinde
belirli ısıda eriyen mürekkep bulunur,
diğer yüzeyinde ise koruyucu ve
taşıyıcı
katman
vardır.
İntersam
markası ile piyasaya sunduğumuz Wax
Ribonlar, Wax-Resin Ribonlar ve Resin
Ribonlar Amerikan menşeli olup tüm
barkod yazıcılarında sorunsuz olarak
çalışmaktadır.

Dijital Baskı Makinesi
•
•
•
•

Rulodan ruloya dijital baskı
Düşük adetli baskı imkanı
Klişe ve kalıp olmadan baskı
Çok daha canlı renkler

Renkler Kontrol Altında
Baskı aşamasında renk değerleri
Spektrofotometre ile ölçülerek her
baskının doğru renk değerleri ile
basılması sağlanmaktadır.
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ETİKET SANAYİ
Ürün etiketlerinin, tüketici ve
imalatçı arasındaki
en güçlü görsel iletişim
araçlarından biri olduğuna
inanıyoruz ve işimizi,
“Yapacaksan en iyisini
yap, olacaksan en iyisi ol”
ilkesi ile yapıyoruz.

İNTERSAM
ETİKET VE BARKODLAMA
SİSTEMLERİ
SAN.TİC ve LTD.ŞTİ.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
Zeytin Cd. No:2
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
Tel : 0 224 261 25 05 Pbx
Fax : 0224 261 25 08
E-mail: info@intersam.com.tr
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