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MİSYONUMUZ
Endüstriyel Baskı
Endüstriyel baskı işlerinizde profesyonel ekibimizle
istenilen etiket, matbaacılık ve diğer baskı hizmetlerini
zamanında, kaliteli ve ekonomik olarak üretiyoruz.

kurumsal

Bilinçli Müşteri

2009 Yılında etiket üretim ve matbaacılık hizmetlerine www.urunetiketi.com markası ile
başlamıştır. İlerleyen yıllar içerisinde pazar payını genişleterek Türkiye’nin dört bir yanında müşteriler edinmiş ve Etik Basım A.Ş. olarak hizmet kalitesini artırarak devam etmektedir.
Alanında profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla birlikte etiket ve matbaa sektöründeki tecrübe ve
birikimini ahlaklı bir kalite anlayışıyla artırarak devam etmektedir.
KOZMETİK, SAĞLIK, LOJİSTİK ,HİZMET SEKTÖRÜ İLAÇ, OTOMOTİV, KİMYA, PLASTİK, TEMİZLİK, GIDA,
MARKET ve TEKSTİL sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmalar potansiyel müşterimizdir.
Amacımız sizleri potansiyel müşteri görmek yerine, kalıcı ve ilkeli ilişkiler üzerine üretim yapan
çözüm ortağınız olmaktır.
ETİK BASIM A.Ş evrensel değerleri önemseyen bir kuruluş olarak; hedeflerini kalite standartlarının
üzerinde tutan uzman grafik departmanımız ve ekibimizle birlikte kaliteli, güvenilir ve hızlı teslimat
konusunda sizlere çözüm üreterek destek olmaktır.

www.etikbasim.com

Bilinçli müşteriler oluşturarak doğru ürün tercihi
konusunda müşterilerimizi yönlendiriyoruz.Bu sayede
maksimum müşteri memnuniyetini sağlamayı
hedefliyoruz.
Kaliteli Ürün
Kaliteli ürünler için; 1. sınıf malzemeler kullanarak, kaliteli
baskı yapıyoruz. Bu sayede bastığımız etiket ve baskılı
diğer materyaller ürün üzerinde ürünün tamamlayıcı bir
parçası oluyor.

vİZYONUMUZ
Baskı teknik ve teknolojileri her geçen
gün dahada gelişmektedir. Bu gelişimi

Profesyonel Ekipman

yakından takip ederek hem kendimizi

Baskı teknolojilerini yakından takip ederek profesyonel

yeniliyoruz

ekipmanlar ile kaliteli hizmete odaklanıyoruz.

ihtiyaçlarına en uygun çözümler üretiyoruz.

hemde

müşterilerimizin

Endüstriyel baskı; teknik birikim isteyen
Kalıcı Dostluk- Kalıcı Müşteri - Kalıcı Ticaret

bir iştir. Amacımız müşterilerimize baskı

Müşterilerimize piyasa şartlarına göre olabildiğince

hizmetleri konusunda alanında uzman

ekonomik ve ahlaklı iş yapıyoruz. Bu sayede

ekibimizle her türlü baskılı işlerinde üretici,

müterilerimizle aynı zamanda kalıcı dostluklar

danışman ve çözüm ortağı olarak hizmet

oluşturuyoruz.

vermektir.
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kuşe etİKET

Lamİne Termal etİKET

•

•
•
•
•

•
•

Zemini düzeltilmiş üzerine kuşe hamuru sıvanmış kağıttan
üretilen etiket türüdür.
Kuşe etiket vellum etikete oranla daha parlak görünümlü
bir etiket çeşididir.
Ribon baskı yöntemi ile etiket yazıcılardan çıktı alınabilir.

Termal etiketin üzerine lamine edilerek elde edilir.
Raf ömrü Eko Termal etiketlere göre çok daha uzundur.
Barkod yazıcılardan ribonsuz olarak baskı alınabilir.
Lamine termal etiket eko termal etikete göre oranla daha kalıcı ve dayanıklı olan bir üründür.

Vellum etİKET
•
•

Metalİze Kuşe etİKET
•
•
•

1. hamur etiketlik kağıttan üretilmektedir.
Kalemle yazmaya uygundur.

•
•

Vellum etiketin genel görünümü mattır.
Mürekkepli yazıcılar ile barkod yazıcılarda ribon baskı yöntemiyle
yazmaya uygundur.

•
•

Isıya dayanıklı olmadığı için üzerindeki bilgiler kalıcı değildir.
Genellikle düşük maliyetli olduğu için marketlerde, manavlarda
kasaplarda ve terazilerde kullanılır.

Metalize kuşe etiket; etiketlik metalize kuşe kağıttan üretilmektedir.
Metalize kuşe etiket, kuşe etiketlerin bütün özelliklerini taşımakla
beraber tek farkı metalize görünümlü olmasıdır.
Ribon ile baskı yapılabilmektedir.

TÜRKİYE’NİN etİKETÇİSİ
Fastyre Kuşe etİKET
•
•

Fastyre etiket yapışkan yüzeyi metalize ve yapışkanı oldukça
kuvvetli bir kağıt etiket türüdür.
Fastyre etiketlerde yapışkan özellikleri oldukça önemlidir. Piyasada
kumaş kartela etiketi ve lastik etiketi olarak kullanımı yaygındır.

Eko Termal etİKET
•
•

Fastyre etikete ribon ile baskı yapılmaktadır. Fastyre kuşe
etiketlerin taşıyıcı özellikleri çift taraflı silikonlu olmalıdır.
Fastyre kuşe etiketler yırtılabilir.
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•
•
•

Kağıt üzerine ribon kullanılmadan direkt ısı yöntemi ile baskı alınır.
Kargo Etiketi olarakta kullanımı yaygındır.
Nem, alkol ve ışığa duyarlı olduğundan raf ömrü kısa bir etiket
çeşididir.
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PLASTİK
ETİKETLER

Sürsarjlı Kuşe etİKET

PP Opak etİKET

•

•
•
•
•

•

•

Kapatma Etiketi diğer adlarıyla sürsajlı etiket veya örtücü etiket, piyasa şartları
gereği fiyat ve bilgi değişikliklerinde veya hatalı baskıların üzerini kapatmak için
sıklıkla tercih edilen etiket türüdür.
Kapatma etiketlerinin üst yüzeyi kuşe veya termal olabilmektedir, arka yüzeyi ise
siyah boyalı ve çok kuvvetli bir tutkala sahiptir. Bu sayede alttaki baskıyı tamamen
kapatarak hatalı baskı durumu düzeltilmektedir.
Fiyat değiştirme etiketi olarak kullanımı yaygındır. İndirim durumunda eski fiyatın
görünmesi istenilmediğinde kullanılmalıdır.

Polipropilen malzemeden üretilen etikettir.
En büyük özelliği kağıt grubunun aksine çok dayanıklıdır.
Üretimi tamamlandıktan sonra üzerine ribonla baskı yapılabilir.
Suya, neme, güneş ışığına, yırtılmaya ve dış ortam şartlarına
karşı oldukça dayanıklı bir etiket türüdür.

Kuşe Karton etİKET
•
•
•

Yapışkan özelliği olmayıp gramajı kağıt etiketten fazla olan bir kağıt etiket çeşididir.
Kuşe karton etiket, yüzeyi pürüzssüz ve parlak olan ribon ile baskıya uygun etikettir.
Kuşe karton etiketin ham maddesi kağıt olduğundan ısı, nem ve sürtünmeye karşı orta derecede dayanıklı bir üründür.

PP Termal etİKET
•
•
•
•
•

PP termal etiket; poliprobilen malzeme üzerine termal solüsyon sürülerek üretilen etiket türüdür.
PP termal etiket kullanım esnasında ribon vs gibi herhangi bir ek sarf malzeme gerektirmez.
Bakliyat çuvalı vb gibi ürünlerin etiketlenmesinde kullanılması uygundur.
Dolaba giren ürünler içinde kullanılmaktadır.
Plastik bazlı bir malzemeden üretildiği için sudan etkilenmeyen bir etiket türüdür.
PP termal etiketin kullanımı oldukça pratiktir.

termal Karton etİKET
•
•
•

Yapışkansız gramajlı termal kağıttan üretilen bir etiket çeşididir.
Barkod yazıcılardaki termal baskı yöntemi ile ribonsuz olarak baskı alınabilir.
Gramaj bakımından daha kalın olduğu için kağıt etiketlere göre daha kalın olmakla birlikte termal etiketin bütün özelliklerini taşır.
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PP Metalİze etİKET
•
•

Polipropilen malzemeden üretilen her iki yüzeyide parlak gümüş renginde metalize görünümlüdür.
PP etiketin bütün özelliklerini taşımakla beraber, metalize görünümünden dolayı ürün üzerinde dikkat çekici bir etiket olmaktadır.
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PP Tyre etİKET

PE Opak etİKET

•
•

•
•
•
•
•
•

•

PP Opak etiketlere göre daha kalın ve tutkalı daha güçlüdür.
Yapışkan gramajı oldukça yüksek olan PP Tyre etiket genellikle
metal zeminlerde kumaşlarda ve pürüzlü yüzeylerde kullanılır.
Barkod yazıcılarda ribonla baskı alınabilir.

Polietilen malzemeden üretilen etiket türüdür.
Daha çok oval ürünlerde tercih edilmektedir.
Esnekliği sayesinde ürünün şekline uyum sağlar.
Genelde şişe ve bidon gibi esnek yüzeylerde kullanılır.
Kullanım alanlarına göre farklı tutkallarla kullanılır.
PE Opak etiketler barkod yazıcılardan ribon baskı yöntemi ile yazdırılabilir.

Poliart etİKET

baskı’da

uzman

•
•
•
•

Poliart PVC etiket, plastik bazlı bir etiket türüdür.
Yapışkansız, kolay yırtılmaz, deforme olmaz, suya, neme, ısıya karşı dirençlidir.
Etiket genelde büyük kablo makaralarında, demir çelik sanayisinde, etiket yapıştırılamayan ürünler üzerine bağlamak ya da zımbalamak
suretiyle kullanılır.
Wax/resin yada resin ribbonla baskı alınabilir. Resin ribbonla baskı alındığında yazılar son derece vurgulu ve uzun süreler silinmeden ilk günkü
gibi görüntüsünü muhafaza eder.

kuruluş
Sİlver Mat etİKET
•
•
•
•
•

Silvermat etiket yüzeyi mat gümüş rengindedir.
Diğer plastik etiketlere göre daha kalın ve yapışkanı kuvvetli bir etiket türüdür.
Silvermat etiketler kolay yıpranmaz, yırtılmaz, dış ortamlardan, yağdan, kirden vs gibi etkilerden etkilenmez.
Kullanıldığı yerde uzun süre kalıcı bir etiket türüdür. Silvermat etiketler demirbaş etiketi olarak kullanımı yaygındır.
Makine üretimi, elektrik-elektronik ve yedek parça sanayiinde kullanılmaktadır. Barkod yazıcılardan ribon baskı yöntemi ile yazdırılabilir.
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Kırılgan etİKET

Şeffaf etİKET

•
•
•
•
•

•

Plastik bazlı malzemeden üretilmektedir.
Yırtılmadan çıkarılması pek mümkün değildir.
Ribon ile baskı yapılabilmektedir.
Çıkartmaya çalışıldığında kırılmaktadır (parça parça olmaktadır).
Kırılgan etiketler güvenlik etiketi ve garanti etiketi olarak
kullanılan yapışkanı oldukça kuvvetli baskı kalitesi yüksek bir
etiket çeşididir.
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•
•
•

Pvc, Polietilen ve Polipropilen malzemelerden üretilen
etiket türüdür
Etiketin dikkat çekmesi istenmeyen durumlarda kullanılabilir.
Arka yüzeyine siyah çizgi ile işaretlenerek barkod yazıcılardan
çıktı alınabilir.
Şeffaf Etiket kozmetik sektöründe ve bazı gıda firmalarında
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

KULLANIM

alanlarına GÖRE
ETİKETLER

KULLANIM

alanlarına GÖRE
ETİKETLER

Terazİ etİKETİ

CAM etİKETİ

Lastİk etİKETİ

KUMAŞ etİKETİ

•

•

•

•
•

•
•
•

Terazi Etiketleri, market, manav şarküteri gibi birçok esnafın
kullandığı etiket türüdür.
Termal Baskı yöntemiyle yazdırılan terazilere uygun olarak
üretilmiştir.
Terazi Etiketleri farklı boyutlarda ve özelliklerdeki teraziler için
baskılı ve baskısız olarak üretilebilir.
Terazi Etiketleri, termal baskı yapma özelliği olan bütün
terazilerde kullanılabilir.

•
•
•
•

Cam ve benzeri düz yüzeylere yapıştırmak ve gerektiğinde
sökülmek üzere üretilen etiket türüdür.
Cam Etiketi, nonperm etiket olarak adlandırılmaktadır.
Cam etiketleri yapıştırıldığı yüzeyden sökülmek istendiğinde iz
bırakmadan sökülebilmektedir.
Cam yüzeyinden etiketin sökülmesi istenmiyorsa akrilik tutkallı
etiket tercih edilmelidir.
Etiket ürün üzerinde uzun süre kalacak ve dış oram şartları
görecekse plastik bazlı etiketler tercih edilmektedir.

•
•

Lastik gibi pürüzlü ve esnek malzemler üzerinde tyre yapışkanlı
etiketler kullanılmaktadır.
Yapışkan gramajı oldukça fazla olduğu için söküldüğünde ürün
üzerinde yapışkan bırakabilir.
Oldukça kuvvetli bir şekilde ürüne yapışır.

Kumaş kartela etiketi olarak fastyre kuşe kullanılmaktadır.
Kumaşın yapısına göre özel olarak üretilmiş etiket türüdür.

Demİrbaş etİKETİ

Tekstİl etİKETİ

Kİmyasal Bİdon etİKETİ

ÇUVAL etİKETİ

•

•
•

•

•

•

Demirbaşlar üzerinde demirbaşlar için özel olarak üretilen silver
mat veya White mat etiket tercih edilmelidir.
Polyester malzemden üretildiği için uzun süre dış ortamlara ve
sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

•

Ürün markalamada genellikle saten etiketler kullanılmaktadır.
Yıkama talimatı, ürün içerik bilgileri vb. uyarı ve talimatlar için
genellikle japon akmazı kullanılmaktadır.
Baskılı ve baskısız olarak üretilmektedir.

•

Bidonlar gibi esnek yüzeyler üzerinde polietilen malzemeden
üretilen etiketler kullanılmaktadır.
Kullanılacak ortam şartlarına ve bidon içeriğine göre etiket
yapışkan türleri de değişmektedir.

•
•
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Çuvallar üzerine yapıştırılan ve aynı zamanda dikilmeye uygun
etiket türüdür.
Yapışkanlı olarak PP Tyre, Dikilmeli olarak Poliart Etiket tavsiye
edilmektedir.
Her iki etikette plastik ve güçlü yapısı sayesinde yırtılmaya,
suya, ısı ve ışığa dayanıklı olup, barkod yazıcılarla üzerine baskı
yapılabilir.

YAPIŞKAN

TÜRÜNE GÖRE
ETİKETLER

AKRİLİK TUTKALLI etİKET

Hotmelt Tutkallı etİKET

•
•
•

•
•
•
•

Su bazlı tutkala sahip etiket türüdür.
Genel amaçlı kullanılan tüm etiketlere uygundur.
Koli üzeri, adresleme vb. uygulamalarda kullanılır.

Kauçuk bazlı tutkal çeşididir.
Genel kullanım amaçlı, kalıcı yapışkanlı etiket çeşididir.
Çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
Sıcak ortamlar için uygun değildir.

Nonperm TUTKALLI etİKET

Tyre Tutkallı etİKET

•
•
•
•

•
•
•

Nonperm tutkallı etiket çeşididir.
Sökülüp tekrar yapıştırılabilir özelliktedir.
Madde yapıştırıldığı yüzeyden kolayca çıkarılabilir.
Özellikle cam vb yüzeylerde kullanılır.

Kauçuk bazlı tutkal çeşididir.
Yapışkan gramajı oldukça yüksektir.
Metal zeminlerde, kumaşlarda ve pürüzlü yüzeylerde kullanılır.

rİBON

ÇEŞİTLERİ
Wax Rİbon

Wax Resin Rİbon

Wax Ribon düşük maliyetli barkod ve yazı çıktıları almanızı
sağlayabilecek ribon türüdür.
Ekonomik ürünler olması dolayısıyla kısa ömürlü baskılar için
uygundur.
Alkol vb. gibi kimyasallara dayanıklı değildir.

Wax Resin Ribon, wax ribona göre daha dirençli ve kaliteli baskı
veren ribon türüdür.
Kullanım amacına göre wax ribon’dan daha uzun ömürlü baskı
yapılabilir.
Alkol vb. kimyasallara karşı resin ribon kadar dayanıklı değildir.

Resin RİboN

Tekstİl Rİbonu

Resin Ribon, sentetik malzemeler üzerinde kimyasal dış şartlara,
kazımaya ve akmaya karşı çok dayanıklı ribonlardır.
Alkol vb. kimyasallara karşı daha dirençlidir.

Ağırlık olarak tekstil sektöründe kullanılan ribon türüdür.
Dış etkenlere ve çeşitli kimyasallara karşı oldukça dirençlidir.
Yıkama talimatı, ürün özellikeri gibi çıkmaması istenen bilgileri
yazmak için kullanılır.

Endüstrİyel Kodlama Rİbonları

Deepfreeze TUTKALLI etİKET
•
•
•
•

Endüstriyel kodlama için kullanılan çeşitli genişlik ve metrajlarda üretilebilmektedir.

Akrilik tutkallı etiket türüdür.
Donmaya karşı özel olarak imal edilmektedir.
-40 dereceye kadar kullanılabilmektedir.
Özellikle derin donduruculara ve soğuk hava depolarında
saklanan donuk ürünlerde kullanılmaktadır.
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ETİK BASIM A.Ş.
Yalı Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:50 Kat:2
(Carrefour Üstü) Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 441 39 83 - 84 / Fax: 0216 441 39 84
www.etikbasim.com - bilgi@etikbasim.com

