
Fenoménem současné doby je nasazení produkčních strojů SRA3 formátu ( 320 x 450 mm) 
na trhu malonákladového tisku. Neustálé snížování ceny tisku a snižování objemu zakázek 
tisku vytváří to správné "podhoubí" pro jejich použití. Potisk etiket je jednou z aplikací, která 
je velmi oblíbená díky nenáročnosti následného zpracování. RAYFILM nabízí širokou škálu 
materiálů pro tyto tiskárny. Ve snaze snížit náklady na jednu etiketu jsme začali vyrábět etikety 
na formátu SRA3. Hlavními důvody k tomuto kroku jsou větší počet etiket na daném formátu 
a nižší cena za potisk formátu SRA3. V současné době přicházíme na trh s 13 standardními 
rozměry etiket, které budou postupně doplňovány, podle požadavků zákazníka. Na konci 
roku zavedeme výrobu etiket na formátu SRA3 pomocí laserového výseku, který nám umožní 
naprostou flexibilitu v nabídce velikostí a tvarů etiket.

Samolepicí papírové etikety
Papírové etikety v malonákladovém tisku dovolují oslovit zákazníky, 
kteří potřebují malé série etiket, nebo etikety s proměnnou tištěnou 
informací.
Mezi nejpopulárnější patří díky svému vysoce lesklému povrchu 
materiál R0119.

R0100 - bílé matné etikety formát A4, A3 a SRA3
R0119 - bílé lesklé etikety formát A4 , A3 a SRA3

PROČ SRA3 FORMÁT ?

     více etiket
     nižší cena tisku 
     2 mm mezera pro tisk
     přes okraj
     zaoblené rohy

Samolepicí polyesterové etikety
Syntetické materiály jsou ideální pro  použití v průmyslových 
aplikacích a všude tam, kde potřebujete etikety s vysokou 
odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, chemikáliím atp. 
Etikety jsou dodávány nejen bílé, ale i také v čirém a stříbrném 
provedení. Tím umožňují malonákladový tisk etiket pro kosmetický, 
automobilový, elektrotechnický průmysl atp.

R0400 - Čiré lesklé PET etikety formát A4, A3 a SRA3
R0502 - Bílé matné PET etikety formát A4, A3 a SRA3
R0504 - Bílé vysoce lesklé PET etikety formát A4, A3 a SRA3
R0555 - Matné stříbrné PET etikety formát A4, SRA3

www.rayfilm.cz
etikety on-line

SRA3 SAMOLEPICÍ ETIKETY
pro produkční stroje formátu 320 x 450 mm

Balení SRA3 etiket
300 / 400 listů pevný karton

100 listů pevný karton
Standardní rozměry a tvary etiket

Code : S001
20 x 38 mm

Code : S006
30 x 30 mm

Code : S012
29 x 50 mm

Code : S002
36 x 70 mm

Code : S003
100 x 42 mm

Code : S004
100 x 70 mm

Code : S005
150 x 100 mm

Code : S011
150 x 200 mm

Code : S009
300 x 100 mm

Code : S010
300 x 200 mm

Code : S007
310 x 65 mm

Code : SRA3
320 x 450 mm

Máte požadavek na jiný rozměr ?
Kontaktujte nás !



SRA3 SAMOLEPICÍ ETIKETY

Code : S001
20 x 38 mm

Code : S006
30 x 30 mm

Code : S012
29 x 50 mm

Code : S002
36 x 70 mm

Code : S003
100 x 42 mm

Code : S004
100 x 70 mm

Code : S005
150 x 100 mm

Code : S011
150 x 200 mm

Code : S009
300 x 100 mm

Code : S010
300 x 200 mm

Code : S007
310 x 65 mm

Code : SRA3
320 x 450 mm

S001 - etikety pro čarové kódy a popisky
Tyto etikety patří k nejpoužívanějším pro jejich vynikající 
cenu. Na formátu SRA3 je vyseknuto 154 etiket.
Tyto etikety jsou vhodné pro tisk čarových kódů, přepisek, 
jednoduchých popisů, adres, malých produktových etiket 
atp.

S006 - kolečka 30 mm 
Na formátu SRA3 je vyseknuto 117 etiket Tyto etikety 
jsou vhodné pro tisk jednoduchých popisů, adres, malých 
produktových etiket, START / STOP etiket, samolepicích  
„medailí“ a certifikátů, samolepicích kulatých razítek atp.

S012 - etikety pro popisky a adresy
Na formátu SRA3 je vyseknuto 84 etiket 
Tyto etikety jsou vhodné pro tisk čaových kódů, přelepek, 
popisek, adres, menších produktových etiket, atp.

S002 - adresní etikety
Na formátu SRA3 je vyseknuto 48 etiket 
Jsou vhodné pro tisk  adres, přepisek, popisek, produk-
tových etiket, přepravních etiket, atp.

S003 - popisky
Na formátu SRA3 je vyseknuto 30 etiket. 
Jsou vhodné pro tisk  adres s logem, popisek, produk-
tových etiket, přepravních etiket, atp.

S004 - produktové etikety
Na formátu SRA3 je vyseknuto 18 etiket 
Jsou vhodné pro tisk  popisek, produktových etiket, 
přepravních etiket, etiket na víno, atp.

S005 – větší produktové etikety
Na formátu SRA3 je vyseknuto 8 etiket. Ve své podstatě 
se jedná o A6 formát.
Jsou vhodné pro tisk  popisek, produktových etiket, 
přepravních etiket, etiket na víno, Foto etiket, balících 
etiket, atp.

S011 - přepravní a balící etikety
Na formátu SRA3 jsou vyseknuty 4 etikety. Ve své podstatě 
se jedná o A5 formát.
Jsou vhodné pro tisk  popisek, větších produktových  
etiket, přepravních etiket, Foto etiket, balících etiket, atp.

S009 - přepravní a produktové etikety
Na formátu SRA3 jsou vyseknuty 4 etikety. 
Jsou vhodné pro tisk  popisek, větších produktových  
etiket, přepravních logistických nebo balících etiket, atp.

S010 - přepravní a balící etikety
Na formátu SRA3 jsou vyseknuty 2 etikety. Ve své podstatě 
se jedná o A4 formát.
Jsou vhodné pro tisk  popisek, velkých produktových  
etiket, přepravních etiket, Foto etiket, balících etiket, A4 
etiket s možností tisku až do okraje, atp.

S007 - šanonové etikety
Na formátu SRA3 je vyseknuto 6 etiket.
Jsou určené pro tisk šanonových etiket. Pokrývají celý 
hřbet šanonu. Na etiketě je vyseknuto kolečko pro  
"vytahování prstem". Pomocí těchto etiket si můžete 
vytvořit kompaktní design 6 šanonů z Vaší fotografie a 
popisek.

SRA3 - nepředsekaný formát 320 x 450
Tento formát umožňuje tisk etiket, které jsou určeny pro 
další nařezání na řezačce. 
Zadní strana je naříznuta jedním slitem na kraji formátu 
nebo si můžete vybrat arch se 7-mi slity rovnoběžnými s 
dlouhou stranou.

Etikety mají zaoblené rohy a mezi jednotlivými etiketami je 2 mm mezera, 
která umožňuje snadnější tisk etiket až do kraje resp. přes okraj.

RAYFILM s.r.o
Otická 109, Opava
Tel : 553 616 085 

e-mail: info@rayfilm.cz 

RAYFILM Moravia s.r.o.
Luční 28, Brno

Tel : 549 249 090 
e-mail: brno@rayfilm.cz

RAYFILM Bohemia s.r.o.
Lipenská 37, Č. Budějovice

Tel : 387 412 634 
e-mail: obchod-cb@rayfilm.cz


