
GRAFIKA KORYTNAČKY PRE POHÁRE V EÚ

Vegware aktualizuje naše dizajny horúcich a studených nápojov pre klientov v EÚ. Smernica EÚ pre 
jednorazové plasty vyžaduje pridať novú grafiku korytnačky na poháre na nápoje, ktoré obsahujú 
plasty v akomkoľvek množstve. EÚ zahrnula do svojej definície plastu materiály na biologickej báze a 
kompostovateľné materiály, napr. PLA. Toto nové pravidlo tak platí pre Vegware, ako aj všetky tradičné 
poháre.

Grafika musí byť vytlačená na výrobkoch uvedených na trh v EÚ od 3. júla 2021 a neskôr (alebo v Severnom 
Írsku od 1. januára 2022). Viac o tejto smernici sa dočítate v časti Legislatíva na našej stránke noviniek.

SMERNICA PRE JEDNORAZOVÉ PLASTY – NOVÉ POŽIADAVKY NA 
OZNAČOVANIE

Lepenka získavaná z udržateľného 
zdroja 

Napriek zmenenému dizajnu zostáva pri našich pohároch všetko ostatné po starom: 

PLA na rastlinnej báze

Farby na rastlinnej alebo vodnej báze 

Certifikované na komerčné kompostovanie v 
akceptovaných prípadoch

Náš nový dizajn bude 
vyzerať prevažne ako 
tento pracovný návrh. 
Informačný panel 
obsahuje certifikáciu 
pohára a QR kód 
odkazujúci na informácie 
o udržateľnosti.



N ová g r a f i k a
EÚ vyžaduje na strane pohára špecifický text, farby, písma 
a veľkosti grafiky. Podrobnosti sú uvedené v dokumente 
tohto nariadenia.

S cieľom vyvážiť túto odvážnu novú grafiku zvyšujeme 
nápadnosť informácií o udržateľnosti výrobkov Vegware. 
Aby sme sa vyhli zmätkom v súvislosti s výrazom „plast“, 
na online informácie o udržateľnosti výrobkov na rastlinnej 
báze a kompostovateľných výrobkoch Vegware odkazuje 
QR kód.

Papierové poháre s 
lemovaním (vrátane 

PLA): 

Poháre vyrobené celé 
z plastu (alebo PLA):

Ja z y kov é  va r i ác i e
Keďže máme klientov v celej EÚ, každý pohár Vegware bude tento text zobrazovať vo viacerých európskych 
jazykoch. Budeme mať dva nové kódy SKU pohárov na veľkosť, zoskupujúce jazyky podľa regiónu. Tieto 
jazykové zoskupenia zostanú rovnaké v rámci všetkých typov pohárov, čím sa uľahčí výber správneho kódu 
SKU.

Prečo neprispôsobiť jazyky vášmu cieľovému trhu pohármi s vlastnou potlačou? Naši interní špecialisti sú 
vám k dispozícii, aby zabezpečili, že vaše vlastné výrobky budú štýlové a v súlade so smernicami.

V l as t n á p o t l ač  a ko ry t n ač k y 

V Ý R O B O K M I N .  O B J . FA R B Y D O D A C I A 
L E H O TA  

Dvojstenné poháre na 
horúce nápoje 1 000 Plnofarebné CMYK 5 týždňov

Jednostenné poháre na 
horúce nápoje

50 000 2 Pantone
14 týždňov

100 000 Plnofarebné CMYK

Vlnité prstence na poháre 
50 000 2 Pantone 

14 týždňov
100 000 Plnofarebné CMYK

Štandardné PLA poháre na 
studené nápoje 30 000 1–5 Pantone 18 týždňov

Tenké PLA poháre na 
studené nápoje 100 000 1–5 Pantone 18 týždňov

Označenie musí byť viditeľné na výrobkoch, ktoré sa importujú 
do niektorej krajiny EÚ po 3. júli 2021. Výrobky bez grafiky 
korytnačky sa po tomto dátume nemôžu predávať do krajín EÚ, 
hoci sme boli informovaní, že takýto tovar sa môže predávať 
v rámci krajín. Z tohto dôvodu odporúčame odteraz pridávať 
grafiku korytnačky a súvisiaci text na všetky poháre s vlastnou 
potlačou pre klientov EÚ.

Klientom nebudeme účtovať poplatky za pridanie grafiky 
korytnačky k existujúcim dizajnom.

Na väčšinu z našich výrobkov na rastlinnej báze vieme tlačiť 
vlastnú potlač. Od log po úplné predlohy – naši dizajnéri 
predstavia vašu značku v spolupráci s vami.

Špecialitou sú dvojstenné poháre:  
Minimálna objednávka 1 000 pohárov | Pripravené za 5 týždňov | Vyrobené v Írsku


