Digitální výsek etiket
Navýšení ceny etiket při laserovém výseku k základní ceně
10 - 99 listů
53.85 %
100 - 499 listů
30.77 %
500 - 999 listů
15,39 %
nad 1000 listů
bez navýšení

RAYFILM vyrábí etikety již od roku 1997 a neustále se snaží sledovat
trendy ve výrobě a v požadavcích zákazníků. K dosažení větší
flexibilnosti při produkci malonákladových zákaznických etiket nám
brání vysoké náklady na výsekové šablony. Zavedení digitální laserové
technologie nám umožňuje promptně reagovat na požadavky zákazníků
na speciální tvary a rozměry etiket i v menších výrobních nákladech.
Vyseknuté etikety můžeme plněbarevně potisknout na produkčním
stroji za cenu od 4,- Kč s DPH za A4. Od května 2014 budeme schopni
zákazníkovi nabídnout výsek jakéhokoliv tvaru a velikosti až do velikosti
formátu 350 x 1200 mm, přičemž můžeme používat různé typy výseku.

Možnosti laserového výseku

Typy výseku

• maximální velikost formátu 350 x 1000 mm ( 1200 mm na dotaz )
• minimální velikost formátu 100 x 100 mm
• maximální velikost etikety 210 x 297mm pro formát A4
• maximální velikost etikety 320 x 450 mm pro SRA3 formát
( od května 2014 )
• jakýkoli tvar definován křivkou
• jakákoli velikost omezená jen velikostí formátu
• šířka laserového výseku 0.15 - 0.20 mm

•
•
•
•
•

Samolepicí etikety na arších

Samolepicí etikety na rolích

R0100 - bílá matná papírová etiketa
R0102 - bílá matná papírová etiketa - přemistitelné lepidlo
R0103 - bílá matná papírová etiketa - opacitní lepidlo
R0105 - vysoce bílá fotomatná papírová etiketa
R0119 - bílá lesklá papírová etiketa
R0160 - perlový samolepící papír se zvýrazněnými 3 mm proužky
R0120, R0121, R0122, R0123 - zelené , žluté, červené, modré
pastelové etikety
R0130, R0131, R0132, R0133, R0134 - fluorescentní etikety
zelené, žluté, červené, oranžové a růžové
R0360 - transparentní polyesterové etikety
R0400 - čiré polyesterové etikety
R0502 - bílé matné polyesterové etikety
R0503 - bílé matné polyethylenové etikety
R0504 - bílé lesklé polyesterové etikety
R0555 - stříbrné matné polyesterové etikety
R0558 - zlaté lesklé polyesterové etikety
R0420 - čirá přilnavá fólie
R0520 - bílá přilnavá fólie
R0208 - zažehlovací laser fólie pro černá a barevná trika
R1070 - 100mic matná bílá polyesterová fólie
R1060 - 100mic matná průsvitná polyesterová fólie
Připravujeme další materiály

• maximální šíře role 350 mm
• maximální velikost etikety 340 x “neomezená” délka
• potiskovatelnost TTR tiskárnami

kiss cut - klasický výsek etiket pouze vrchní materiál
průsek včetně podkladového materiálu
násek do poloviny vrchního materiálu
perforace
microperforace

Barvy označují jednotlivé typy výseku ve vašem nákresu

RR100 - bílá matná papírová etiketa
RR118 - bílá lesklá papírová etiketa
RR120, RR121, RR122, RR123 – zelené , žluté, červené, modré
pastelové etikety
RR130, RR131, RR132, RR133 – fluorescentní etikety
zelené, žluté, červené, oranžové
RR410 - čiré lesklé PP etikety
RR510 - bílé lesklé PP etikety
RR700 - stříbrné lesklé papírové etikety
RR750 - zlaté lesklé papírové etikety
Připravujeme další materiály

Nová standardní rychlost výroby - 100 archů A4 / min

www.rayfilm.cz

-

www.AnyLabels.cz

www.AnyLabels.cz

• Jakýkoliv tvar a velikost
Definujte si etiketu ve tvaru a velikosti jakou potřebujete VY ! Pro výsek nám stačí pouze definovaný tvar v souboru typu CDR, PDF,
AI, EPS v křivkách, nebo si tvar etikety můžete vybrat z široké nabídky před-definovaných šablon z našeho webu www.AnyLabels.cz a
zadáte pouze rozměr - velikost etikety. Při přípravě designu etikety můžete kombinovat různé druhy výseků přesně podle Vašich potřeb.

• Jednoduché
Vyrobíme Vám etikety přesně podle Vámi poslaných podkladů na archu nebo na roli. Pokud si vyberete z před-definovaných tvarů
zadáte pouze velikost etikety a zbytek nechte na nás. Obdržíte od nás PDF soubor s “vyskládanými” etiketami na archu ke schválení.

• Rychlá a pružná výroba
Po Vašem schválení tvaru a rozměru si pouze vyberete materiál, ze kterého chcete etikety vyrobit.

• Přesná výroba zadané etikety
• Bez omezení
Nyní máte možnost si vymyslet a objednat etikety bez jakéhokoliv omezení. Využijte této volnosti a dejte prostor Vaší kreativitě při
přípravě designu Vaší etikety.
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