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A Sidel lança a garrafa 1SKIN™, o futuro das embalagens 
sustentáveis para bebidas sensíveis  

 
 
A Sidel criou a 1SKIN™, uma garrafa de PET reciclado sem rótulo exclusiva. 
Combinando atratividade diferenciada nas prateleiras com as maiores credenciais 
ecológicas, ela foi projetada para ajudar os clientes da Sidel a atingir suas metas de 
sustentabilidade e aumentar as vendas de produtos de primeira linha.  
 
A garrafa de um litro se destina ao mercado em franco crescimento de sucos, chás e bebidas aromatizadas 
sensíveis. O novo conceito 1SKIN representa uma revolução tanto em sustentabilidade quanto em seu design 
funcional.  
 
Projetada para facilitar a reciclagem 
Fabricada com 100% de PET reciclado (r-PET) facilmente disponível, a 1SKIN foi projetada pela Sidel para facilitar 
a reciclagem. A garrafa sem rótulo e com tampa fixa (tethered) pode entrar imediatamente no fluxo de reciclagem 
sem necessidade de separação de outras matérias-primas, como tinta, cola, rótulos tradicionais ou sleeves. Os 
clientes que escolherem a 1SKIN sairão na frente em relação às principais regulações e tendências do mercado 
mundiais quanto a embalagens sustentáveis.  
 
Lançada na feira comercial de bebidas internacional drinktec em setembro na Alemanha, a garrafa atraiu interesse 
de clientes do mundo todo que buscam tornar suas embalagens mais sustentáveis. Muitas das maiores marcas 
estão adotando padrões mais elevados de sustentabilidade, movidas pela influência dos consumidores, bem como 
pela crescente legislação de fomento à reciclagem.  

mailto:claire.cunningham@teamtala.com


 

 
 
 
 
 

ARTIGO DE IMPRENSA 

 

Contato: 
TALA  
Tel.: +44 (0) 7761 023564  
Claire.cunningham@teamtala.com  

 
“Ficamos muito satisfeitos com a reação positiva à 1SKIN”, revela Vincent Le Guen, Vice President - Packaging da 
Sidel. “Demonstramos que é possível combinar design excepcional com fortes credenciais de sustentabilidade em 
uma só garrafa premium acessível.” 
 
Visual e experiência de consumo atraentes 
A 1SKIN foi projetada para se destacar nas prateleiras em um dos segmentos do mercado de bebidas de 
crescimento mais rápido e de maior competitividade. A garrafa foi projetada para proporcionar uma experiência de 
consumo agradável, com uma pegada ergonômica e confortável ao servir. Ela tem um gargalo largo e um recurso 
de trava para manter a tampa aberta longe do rosto ao beber. Sobre a superfície sem rótulo da garrafa, há 
diversas opções de uso de diferentes fontes e texturas, ao passo que a transparência possibilita excelentes 
oportunidades de jogar com a luz e a sombra naturais. Os elementos gráficos ultraprecisos são criados utilizando 
as tecnologias mais avançadas de moldes da Sidel aliadas à sua expertise em moldagem por sopro. Códigos QR 
ou de barras podem ser impressos na tampa da garrafa para dar informações aos consumidores ou viabilizar 
vendas de unidades individuais. 
 
O design da garrafa garante segurança e protege a integridade dos produtos com um longo prazo de validade. A 
tecnologia de fundo de garrafa patenteada da Sidel StarLite™ Sensitive combina um design premium semelhante 
ao de vidro com peso e desempenho otimizados em linhas de alta velocidade.  
 
Disponibilidade imediata em linhas novas ou já existentes 
A Sidel pode incluir a solução 1SKIN em equipamentos novos ou acrescentá-la a linhas já existentes através de 
seus serviços especializados de conversão de linha. Os equipamentos da linha são adaptados 
correspondentemente, garantindo um start-up rápido e eficaz. O gargalo otimizado da garrafa exige menos 
matéria-prima e, com isso, também reduz os custos de produção. 
 
Inspirada pelo estilo de vida saudável 
A Sidel descreve a 1SKIN como tendo sido inspirada na natureza e na importância de uma vida saudável, 
oferecendo uma garrafa que protege o conteúdo com uma abordagem minimalista e atratividade premium nas 
prateleiras.  
 
“É uma solução de design ideal que torna a indústria de embalagens mais sustentável”, conclui Vincent Le Guen.   
 
 
Descubra mais sobre a 1SKIN™ e sobre como ter acesso a esse tipo de suporte para a sua empresa no site da 
Sidel.   
 
Fim.  
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Notas do editor:  
 
As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser usadas para 
reprodução. Clique aqui para acessar imagens de alta resolução para essa matéria.  
 ----------------------------------- 
Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 
TALA 
Claire Cunningham, Diretora Adjunta 
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
E-mail: claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Executiva de Conta  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
E-mail: beth.milton@teamtala.com 
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A Sidel é uma empresa de liderança global no fornecimento de soluções de embalagem para 
bebidas, alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos em PET, lata, vidro e outros 
materiais. 
 
Com base em nossa experiência comprovada de mais de 170 anos, damos importante 
contribuição para o desenvolvimento da fábrica do futuro, através de sistemas e serviços 
avançados, engenharia de linha, soluções ecológicas e outras inovações. Com mais de 
40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a Sidel conta com mais de 
5.000 funcionários em todo o mundo que estão empenhados em fornecer soluções de 
equipamentos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.  
 
Estamos sempre atentos para compreender bem os desafios em evolução que nossos clientes 
enfrentam quanto aos negócios e ao mercado e nos comprometemos a satisfazer seus 
objetivos específicos de desempenho e sustentabilidade. Como parceira, aplicamos nosso 
sólido conhecimento técnico, expertise em embalagem e análise inteligente de dados para 
garantir produtividade vitalícia em seu pleno potencial. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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