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FOC TUBA LTD – Виробник ламінатних туб 

Можливості виробництва 

 

Опції друку: 

Кількість кольорів друку – до 8 

Технології друку – Флексографічний / Цифровий офсетний 

 Повний друк 360° – Так* 

 

Опції декорування: 

 Холодне тиснення – Так 

 Гаряче тиснення – Так 

 Лакове покриття – Матовий / Глянцевий / Комбіноване 

 Ефект металізації – Друк металізованими фарбами / Металізований ламінат 

 Матеріал туби: 

  ABL – товщиною до 275/20 мкм (для туб діаметрами 25, 28 и 35 мм) 

  PBL – товщиною до 300/5 мкм (для туб діаметрами 35 и 50 мм) 

 Колір бушона (ковпачка) – за погодженням із Замовником 

 Металізація поверхні бушона – Так (лише для бушонів типу Stand-Up) 

 Колір плечика – за погодженням із Замовником 

 Орієнтація бушонів типу Flip-top – Так (лише для туб PBL) 

 

Типорозміри туб: 

 Діаметри туб: 25 / 28 / 35 мм (для ламінату ABL), 35 / 50 мм (для ламінату PBL). 

 Обмеження за довжиною тіла туб: від 60 до 195 мм. 
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FOC TUBA LTD – Виробник ламінатних туб 

Типорозміри туб 

 

Діаметр, мм  25 28 35 50 

Тип матеріалу 
ABL • • •  

PBL   • • 

Довжина, мм 
мін. 60 60 60 60 

макс. 160 160 195 195 

Об’єм, мл 
мін. 20 40 50 100 

макс. 50 80 135 275 

 

 

Варіації комплектацій 

 

Діаметр, мм  25 28 35 50 

мм 

2,5 мм • • •  

4 мм    • 

7,7 мм • • •  

Тип бушону 

Stand-Up glossy • • •  

Stand-Up matt • • •  

Flip-Top •* •* •** • 

Мембрана контролю першого 
використання 

• • • • 

Орієнтація бушону типу Flip-Top   • (тільки PBL) • 

 

*  Бушон типу Flip-top для зубних паст та іншої пастоподібної продукції 

 

** Бушон малий типу Flip-top для зубних паст та іншої пастоподібної продукції 

 або 

Бушон типу Flip-top 35 мм для всіх видів кремоподібної продукції 

або 

Бушон типу Flip-top 35 мм для зубних паст та іншої пастоподібної продукції 
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FOC TUBA LTD – Виробник ламінатних туб  

Бушони та плечики – Власне виробництво 

 

Типи бушонів 

 

Циліндричний бушон типу  Stand-Up 25 / 28 / 35 мм для всіх видів продукції 
(28 мм – глянцева поверхня, 25 / 35 мм – матова / глянцева поверхня) 

 

Бушон малий типу Flip-top для зубних паст та іншої пастоподібної продукції 
(вихідний отвір 7,7 мм) 

 

Бушон типу Flip-top 35 мм для всіх видів кремоподібної продукції 
(вихідний отвір 3 мм, матова поверхня) 

 

 

Бушон типу Flip-top 35 мм для зубних паст та іншої пастоподібної продукції 
 (вихідний отвір 7,7 мм, глянцева поверхня) 

 

Бушон типу Flip-top 50 мм для всіх видів кремоподібної продукції 
(вихідний отвір 4,7 мм, глянцева поверхня) 

 

Типи плечиків 

 

Плечики для туб діаметрами 25 / 28 / 35 мм 
(вихідний отвір 2,5 мм, глянцева поверхня) 

 

Плечики для туб діаметрами 25 / 28 / 35 мм 
 (вихідний отвір 7,7 мм, глянцева поверхня) 

 

Плечики для туб діаметром 50 мм 
 (вихідний отвір 4 мм, глянцева поверхня) 
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FOC TUBA LTD – Виробник ламінатних туб 

 

 

 

Наші можливості 

 

Мінімальне замовлення: 

Від 5 000 шт / дизайн 

 

Строк переддрукарської підготовки: 

 До 48 годин 

 

Стандартний строк виробництва (з моменту погодження дизайну та комплектації): 

 До 14 календарних днів 

 

 

* 

Повний круговий друк 360° передбачає можливість нанесення зображення на всіх поверхні тіла туб, що дозволяє 

поширити можливості декорування туб. 

 

 

 

Класична технологія Технологія повного кругового друку 
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FOC TUBA LTD  пр. Гагаріна, 2, 61125 Харків, Україна 

тел. +38 (057) 703-26-37 

e-mail info@foctuba.com 
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