


Din förpackning – vår passion
Din förpackning – Vår passion



Vi levererar 

helhetslösningar



DETTA ÄR VI

MALMÖ

och 

Åtvidaberg

OMSÄTTNING
250 Msek

100

10 000

produktionsyta

Sveriges enda 
helhetsleverantör 
av Etiketter och 
Etiketterings-
utrustning

Ägare: VOLATI  AB

anställda
Kontinuerlig tillväxt 

och förbättring

• Säljare inne och på fältet

• Egen Prepress/Designavdelning  

UP NEXT!



Malmö & Åtvidaberg

12 Flexopressar

2 HP digitala pressar

1 digital ink-jetpress

4 stansmaskiner

Totalt 10 000 m2 välanpassad produktionsyta

Inhouse prepress och klichétillverkning

Producerar drygt 3 miljarder etiketter 2018

Hög flexibilitet och korta ledtider

Etikettproduktion



Över 40 års erfarenhet av etikettering

Egen utveckling, konstruktion, programmering 
och montering av etiketteringsutrustning

Moduluppbyggda kundanpassade lösningar

Maskinproduktion



Milstenar
2001 GSS förvärvar Ettiketto

2003 GSS förvärvar majoriteten i Printcom Grafiska

2003 Ettiketto förvärvar Eurokett Labeling Systems AB.

2011 Volati förvärvar GSS och alla aktier i Printcom Grafisk

2012 Ettiketto Labeling Systems slogs ihop med Printcom

och blev Ettikettoprintcom.

2015 Först i Norden med digital inkjet

2016 Förvärv av Etiketten i Stockholm

2018 Investering i ny digitalpress och 
spolmaskin med visionkontroll.

2020 Ettikettoprintcom byter namn till Ettiketto



Omsättning 2004: 
100 miljoner SEK

2017

Omsättning 2019:  
> 7,5 miljarder SEK

2018

Vår ägare sedan 2011 



Din förpackning – vår passion
Kompetens, flexibilitet 

och engagemang
Vi strävar ständigt efter att uppfylla, och gärna 
överträffa, våra kunders förväntningar.

Vi vill vara med och skapa säljande, funktionella 
och effektiva förpackningar – det är vår passion.



Din förpackning – vår passion
Säljande Förpackningar säljer och etiketten bär varumärket.

Funktionell Lös uppgiften, etiketten kan användas till mer än
att bära varumärket.

Effektiv För oss är en etikett effektiv när den finns tillgänglig i
rätt tid till rätt kvalité och kan appliceras effektivt i
produktionsprocessen och behålla sin funktion i hela
produktlivscykeln.

Resultat



Våra kärnkoncept

Trycktjänster System Pharma

Vi producerar över 

3 miljarder etiketter per år

Egenutvecklade 
etiketteringssystem

GMP



Trycktjänster



Trycktjänster

Vi har mångårig erfarenhet av 
etikettryck och djup grafisk 
kompetens.

Vi tar fram en lösning utifrån din 
målsättning och ditt behov.

Vi kan ta fram en helhetslösning 
som kostnadseffektivt löser ditt 
totala behov.

Etiketter



Trycktjänster

Flerfärgsetiketter Flerbladsetiketter Pharma

Digitaltryck Informationsetiketter Originalhantering



Vad är en 
säljande etikett?

Fångar intresse och sticker ut i hyllan

Känns igen – ”Den blå etiketten”

Skapar en vill-ha-känsla



Trycktjänster

Limiterad upplaga

Anses exklusiva

”Now or never”

Kan öka exponeringen i butik 
– man får större del av butikshyllan

Specialvarianter driver försäljning 
av standardsortiment



Trycktjänster

Variabeltryck

Skapar engagemang hos konsument

Rimligt pris även i liten upplaga

Kollage; Digital tryckteknik för att 
skapa variabla bakgrunder, t ex en 
juletikett med snöflingor som är 
slumpvis utplacerade på varje etikett.

Möjligheten att ha varierande tryck från 
etikett till etikett, t ex namn eller känslor. 



Trycktjänster

Färg, form och finish

Metallicfärger (t ex guld eller silver) 
skapar en exklusiv känsla 

Metallicfärger är nu även möjligt att 
trycka med digital teknik

Ännu mer exklusiv känsla 
– foliera guld eller silver.



Trycktjänster

Material

Anses exklusivt

Exempel: Viner har ofta material 
med annan yta eller struktur än ett 
standardpapper för att skapa rätt känsla.

Överlamineringsfilmer

Använd ett genomtänkt material för att 
skapa en unik känsla för produkten.



Trycktjänster

Tänk utanför boxen!



System



Komplett sortiment av etiketteringsmaskiner, 
printrar, print & apply lösningar samt service. 

Över 40-års erfarenhet av dispensrar

Vi hjälper även gärna till att se över hela din 
etiketteringsprocess.

Vi kan ta fram helhetslösningar som 
kostnadseffektivt löser ditt totala behov.

System

Etikettering &
printrar

Driftsäkerhet & Precision –
Full Support & Service



Etiketteringsmaskiner Print & Apply Dispensers

Printers & Tillbehör Service & ReservdelarFärgband

System



System

Enkel/Dubbelsidig märkning

Etikett runt om

Trevalssystem

Överföringsband

Mekanisk uppriktare

Toppband

Anstrykningsrullar

Ettiketto 
NOVA



System

Etikettering av rund produkt - runt om

Etikettering av rund produkt - fram- och baksida

Ettiketto 
PAVO



System

Hjärtat i våra system 
Den skall mata ut en etikett med hög precision och 
med rätt hastighet varje gång produktsignalen 
triggas.  

Kan monteras på  befintlig transportbana

Kan bestyckas på olika  sätt för att klara av att hantera 
olika typer av etiketter.  

Finns i olika bredder och i höger 
respektive vänster utförande. 

Ettiketto MATRIX



Pharma



Pharma

Våra arbetsrutiner är utformade enligt 
GMP-principer. 

Vi följer pharmaindustrins tillverkningsrutiner 
och krav.

Vi protokollför och dokumenterar ändringar. 
Change Control.

Färdigt gods frisläpps av ansvarig personal direkt 
under VD och kvalitetschef. Release Control.

Vi har marknadens mest moderna maskin för 
visionkontroll.

Vi använder Line Clearence i vår produktion.



Lita på oss
Vi har stor erfarenhet av etiketter och appliceringsutrustning.

Vi vill inte offerera mer än att vi uppfyller de krav som ställs.

Vi vill inköpsoptimera i samarbete med kunden.

Vi optimerar kontinuerligt vår process.

Vi erbjuder en kostnadsfri ”Roadshow” som är en bred etikettutbildning.

Vi vill växa, utvecklas och samarbeta med 

våra kunder för att förbättra vår gemensamma affär! 



Vi skall vara den självklara partnern för 

utveckling, produktion och applicering av 

självhäftande etiketter för säljande 

produkter och förpackningar.



Din förpackning – Vår passion




