
Stále více a více uživatelů požadují co nejnižší cenu univerzálních bílých 
etiket vhodných pro tisk v laserových a inkoustových tiskárnách. Avšak  
při výběru dodavatele nedbají na kvalitu materiálu, provedení a balení. 
Nejdůležitějším kritériem je pro ně pouze cena. Abychom uspokojili každého 
zákazníka, výrazně snižujeme cenu samolepicích univerzálních etiket  
s označením R0ECO. Tyto splňují všechny požadavky na vysokou kvalitu 
materiálu a potiskovatelnost ve všech běžných typech tiskáren. Zároveň  
s kvalitou nabízíme širokou škálu rozměrů etiket, který uspokojí veškeré Vaše 
požadavky.

Proč RAYFILM R0ECO ?
Vysoká evropská kvalita
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího 
bílého papíru, který má svrchní kvalitní bílý 
bezdřevý papír gramáže 70g/m2 spojen 
permanentním akrylátovým lepidlem se 
spodním bílým podkladovým papírem 
o gramáži 55g/m2. Materiál je vhodný 
pro potisk ve všech běžných typech 
laserových a inkoustových tiskáren. 

www.rayfilm.cz

Everyday labels
Rayfilm Everyday etikety  
jsou určeny pro běžné 
domácí a kancelářské použití.   
Jsou vyrobeny z kvalitního evrop-
ského bílého papíru opatřeného 
permanentním lepidlem.  
Everyday etikety jsou vhodné 
pro všechny běžné druhy tiskáren 
a kopírek. Mají vynikající poměr 
ceny a kvality.

máme pro Vás kvalitní univerzální 
bílé etikety R0ECO

Když Vás trápí cena etiket

Skvělý poměr cena / kvalita
Etikety jsou dodávány v balení po 100 
listech pro koncové uživatele a v balení 
po 1000 listech pro zpracovatele.
Koncová cena za A4 od :

1.15 Kč
bez Dph .

Široký sortiment
Etikety jsou dodávány v 33 rozměrech 
ve 100 listových boxech. Při zakoupení 
1000 listového balení, nebo deseti  
100 listových balení Vám nabízíme všech 
155 rozměrů. Samořejmostí je naše 
nabídka výroby etikety přesně podle 
kiomkrétního požadavku zákazníka. 
(jakýkoli tvar a jakýkoli rozměr včetně 
možnosti perforace atp.)

Kvalitní obal
Etikety jsou baleny po 100 listech  
do pevné kartonové dvoudílné krabice  
s plněbarevným potiskem. Toto balení 
zajistí bezpečné dodání produktu  
 

Obal má líbivý design a zapadá  
do kompletní řady RAYFILM produktů.
Balení po 1000 listech je v pevném 
kartonovém obalu, který etikety bezpečně 
ochrání při transportu i skladování.

do vašich rukou.
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Rayfilm
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A wide range of Rayfilm printing 
media allows everybody to choose 
the right product for any respective 
application. Whoever you are, home 
user or professional, student, clerk, 
manager  or artist, you will always 
find what you are looking for – 
reliability, quality and a cool price. 

Rayfilm labels and papers are 
designed to meet the growing 
requirements for printing media to 
be fully compatible with inkjet/ laser 
printers and copiers. 

vyrobíme Vám etikety

jakéhokoliv tvaru
a velikosti :-)

EveryDay etikety pro každý den

www.rayfilm.cz


