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labels & media for quality printing

O spolecnosti
Rayfilm

RAYFILM s.r.o. je český výrobce samolepicích etiket a konvertor
fotopapírů. Firma je na trhu již od roku 1992. Sídlo firmy je v Opavě na
severovýchodě české republiky. Rayfilm má pobočky v Brně, Českých
Budějovicích a v polských Gliwicích. Celkově v RAYFILM skupině
pracuje 38 zaměstnanců, kteří se snaží v maximální míře uspokojit
požadavky zákazníků v oblasti RAYFILM značených výrobků, nebo
zákaznických produktů.
Výroba a prodej ve firmě RAYFILM je řízen podle ISO9001 - BVQI, což
zaručuje stabilní kvalitu výrobků a služeb. RAYFILM výrobky najdete
nejen v české a slovenské republice, ale můžete se s nimi setkat v
celé Evropě, SAE a Číně.

Výroba a prodej je organizován ve vlastních objektech. V současné době
výrobní hala má plochu 1000 m2 a bude rozšířena o dalších 2500 m2. Nově
zrekonstruovaná administrativní budova má plochu 450 m2.
RAYFILM se snaží intenzivně sledovat trendy trhu a přicházet s novými materiály
a výseky. R&D team pečlivě testuje veškeré materiály, připravuje nové produkty
a zákaznickům poskytuje podporu pro nastavení color managementu tisku.
RAYFILM vyrábí na vysoce rychlostních rotačních a řezacích strojích na dvě
směny, což umožňuje flexibilně uspokojit objednávky a požadavky našich
zákazníků.
Obchodní zástupci firmy pravidelně navštěvují zákazníky a informují je o
novinkách v sortimentu výrobků.
Kromě vlastních výrobků firma RAYFILM a BEST PRINT dodává na náš trh
široký sortiment spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky.
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O spolecnosti

Etikety vyrábíme na arších různých formátů na materiálech vhodných pro potisk
v počítačových tiskárnách a kopírkách. Kromě etiket na arších připravujeme
do našeho výrobního programu také etikety na rolích, které jsou vhodné pro
použití v termotransferových tiskárnách. Více než 155 standardních rozměrů a
tvarů etiket s možností výseku na 30 materiálech je široké portfolio produktů,
které můžeme zákaznikovi nabídnout. Etikety můžeme vyrábět ve formátech
A4, A3, A2, letter.
Portfolio etiket je nově rozděleno do 3 skupin EVERYDAY etikety, OFFICE
etikety a SYNTHETIC etikety. Nový design RAYFILM etiket a nový typ balení
20/10 listových packů výrazně zatraktivňuje zboží pro prodejce a koncové
zákazníky.

Fotopapíry jsou konvertovány na rotačních strojích nebo na příčných řezačkách
podle požadavku zákazníka na velikost formátu. Standardně dodáváme
formáty A4, A3, SRA3, 10x15, 13x18. Obecně můžeme vyrobit jakýkoli formát
do maximální velikosti 450 x 2000 mm. Zákazník si může vybrat asi z 20 druhů
materiálů, které byly pečlivě vybrány od renomovaných dodavatelů. Kromě
formátů, fotopapíry dodáváme také v rolích pro inkoustové plotry.
Stejně jako etikety i RAYFILM fotopapíry mají nový „kabát“. Papíry jsou
rozděleny podle kvality, určení a typu do skupin EVERYDAY papíry, PLUS
papíry , PROFI papíry a LASER MEDIA.
Pro koncové zákazníky jsme připravili produktovou řadu PRINTSELF –
VYTISKNI SI s 5 skupinami výrobků, které zákazníkům umožní si vytisknout v
klidu domova vizitky, CD etikety, kalendáře, zažehlovačky na trička a fotoalba.
PRINTSELF produkty mají atraktivní obal, který je vhodný pro každou prodejnu.
Pro podporu je možno si ZDARMA stáhnout program RAYFILM printer.

03

labels & media for quality printing

Etikety

nejvyssi kvality . . .

RAYFILM etikety jsou vyráběny z pečlivě vybraných samolepicích materiálů,
které splňují vysoké nároky na kvalitu a cenu. V široké nabídce z více než 30
druhů samolepicích papírů a fólií si může každý zákazník vybrat přesně podle
jeho požadavku.

Etikety jsou vyráběny na moderních
kvalitních rotačních strojích. Zákazníci
si mohou vybrat z více než 155 tvarů a
velikostí etiket.
Etikety jsou dodávány v komerčních
krabicích po 100/50 listech, nebo v
komerčních papírových krabičkách po
20/10 listech, případně v BULK balení
po 1000 listech.

Pro zlepšení orientace jsou etikety baleny do třech odlišných skupin, které je
rozdělují podle typu, účelu a způsobu využití.

Everyday labels

Office labels

Synthetic labels

Rayfilm Everyday etikety jsou určeny pro
běžné domácí a kancelářské použití. Jsou
vyrobeny z bílého papíru opatřeného permanentním lepidlem. Everyday etikety jsou
vhodné pro běžné druhy tiskáren a kopírek a
mají vynikající poměr ceny a kvality.

Rayfilm Office etikety jsou papírové etikety
určené pro potisk ve všech typech tiskáren
a kopírek. Ať už potřebujete cokoli označit,
zvýraznit, prostě slepit dohromady stačí
zvolit jeden ze širokého sortimentu Office
etiket.

Rayfilm Synthetic etikety pro počítačové
tiskárny a kopírky Vám dávají možnost využití
všech jedinečných vlastností fólií, jakými je
průsvitnost, kovový vzhled, venkovní použití,
trvanlivost a stabilita.

Standardně jsou vyráběny v 100 listovém
balení v 33 rozměrech etiket, které postihují většinu standardní velikostí etiket pro
každodenní tisk adres, čarových kódů,
produktových etiket CD ROM etiket, atp. V
1000 listovém balení jsou pak dodávány ve
všech 155 dostupných rozměrech.

Řada OFFIICE v sobě zahrnuje široký
sortiment papírových etiket pro potisk v
laserových a inkoustových tiskárnách, nebo
kopírkách. V sortimentu naleznete etikety ,
které použijete nejen v kanceláři, ale také v
domácnosti a běžném životě. Počínaje standardními bílými etiketami, přes etikety s odnímatelným – přemístitelným lepidlem, barevné
etikety, fluorescentní etikety a lesklé etikety.
V řadě office naleznete vše co potřebujete
pro Váš malonákladový tisk etiket.

Do této skupiny patří materiál s označením :

Do této skupiny patří materiály s označením :

Do této skupiny patří materiály s označením :

R0ECO

R0100, R010, R0103, R0105, R0107, R0113,
R0115, R0119
R0120, R0121, R0122, R0123
R0130, R0131, R0132, R0133, R0134

R0360, R0400, R0466, R0502, R0503,
R0504, R0555
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V řadě etiket SYNTHETIC naleznete polyesterové etikety vhodné pro potisk v laserových
tiskárnách a kopírkách, ale také pro inkjet
tiskárny. SYNTHETIC etikety jsou ideální
pro použití v oblasti průmyslu. V sortimentu
naleznete polyesterové a polyethylenové
etikety v provedení průsvitné , čiré, bílé
matné a lesklé a stříbrné. Etikety jsou
standardně dodávány v 17 velikostech v
balení po 10/50/100 a 1000 listech.

Etikety

Nenašli jste rozměr a tvar etikety
v naší nabídce ? Vyrobíme Vám
etiketu přesně podle Vašeho
požadavku. Zvolte si pouze
tvar, velikost a typ materiálu a
kontaktujte nás.

Více než 155 dalších rozměrů . . .
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Fotopapiry

nejvyssi kvality . . .

Fotopapíry RAYFILM jsou pečlivě vybírány z široké nabídky materiálů, které
jsou na celosvětovém trhu zastoupeny. Sortiment RAYFILM fotopapírů
sleduje trendy vývoje trhu a jsou v něm zastoupeny všechny kvalitativní
druhy papírů.

RAYFILM fotopapíry jsou dodávány v
komerčních boxech po 100/50 listech nebo
v papírových krabičkách po 20/10 listech a v
BULK balení po 1000 listech. Kromě formátů A4
jsou fotopapíry dodávány také ve formátu A3 a
ve foto formátu 10x15 cm a 13x18 cm. Podle
přání a požadavků zákazníka je možno dodat
jakýkoliv formát do velikosti 450 x 2000 mm.

Fotopapíry RAYFILM jsou rozděleny do 4 skupin, které symbolizují jejich
určení, způsob použití a okruh potencionálních zákazníků.

Professional Photopaper
Řada Rayfilm Professional foto papír je tou
pravou volbou pro nejnáročnější zákazníky,
hledající pro své fotky nejlepší prezentaci
barev a exkluzivní vzhled.
V řadě Naleznete 2 vysoce lesklé
nanoporózní professional papíry o gramáži
255 a 260 g/m2, které se liší svou bělostí a
Lab charakteristikami a jeden mírně zrnitý –
pololesklý profi fotopapír s gramáž 255 g/m2

Do této skupiny patří materiály s označením :
R0212, R0214, R0224
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Fotopapiry

Plus Photopaper

Everyday Photopaper

Laser Media Paper & Film

Papíry Rayfilm Plus přináší kompromis
mezi běžnými a profesionálními foto papíry.
Představují vysoký standard, avšak jsou
cenově přijatelným řešením pro všechny
inkoustové tiskárny.
V řadě papírů PLUS naleznete 3 typy papírů.
Fotomatné potahované papíry v gramáži od
120 – 200 g/m2. S vynikající barevností a
kontrastem prezentovaných barev vhodných
pro tisk zpráv, foto indexů náhledů atp.
Dále v nabídce PLUS naleznete pololesklý
papír o gramáži 170g/m2, který potěší
všechny jež mají rádi pololesklé fotky.
Řada plus je doplněna o dva fotolesklé ( cast
coated ) papíry v gramáži 170 a 210 g/m2 .
Nedílnou součástí řady PLUS jsou průsvitky
a zažehlovací fólie.

Papíry Rayfilm Everyday jsou rychleschnoucí
oboustranné lesklé/matné foto papíry, s
vynikajícím poměrem ceny a kvality.

Laserový tisk, včetně barevného, se stal
běžným standardem stejně jako ostatní
počítačové metody tisku. Rayfilm přináší
řadu materiálů, zvláště navržených pro
laserový tisk. S nimi bude vaše práce
rychlejší a více profesionální.

EVERYDAY fotopapír s označením. R0270
o gramáži 140 g/m2 má pouze lesklý jednostranný povrch.

V nabídce laser media naleznete matný
hlazený papír v gramážích 140 a 200 g/m2,
oboustranně lesklé papíry v gramáži od 140
do 300 g/m2 a také průsvitky, zažehlovací
fólie na trička a materiály pro předtiskovou
přípravu DTP.

Do této skupiny patří materiály s označením :

Do této skupiny patří materiály s označením :

Do této skupiny patří materiály s označením :

R0230, R0231, R0232
R0221, R0215, R0216
R0205, R0206, R1039

R0270, R0271, R0272, R0273

R0280, R0281,
R0290, R0291, R0292, R0293
R0207, R0310, R1050, R1060

Jsou ideální pro každodenní tisk fotografií,
náhledů, oboustranných letáků a katalogových listů
Jsou dodávány ve 4 gramážích od 190 do
260 g/m2.

Kromě standardních formátu A4, A3 jsou
materiaáy dodávány ve formátech SRA3 pro
velkoformátové produkční kopírky a tiskárny
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Print self

vytisknete si sami . . .

Řada produktů PRINTSELF je úzký, na koncového uživatele orientovaný,
výběr jednotlivých aplikací z široké nabídky RAYFILM fotopapírů a etiket.
Naším cílem je nabídnout zákazníkovi produkt z jehož obalu ihned pozná
co si doma, vlastními silami, může vytisknout.

Produktová řada PRINTSELF je rozdělena
do skupin – kalendáře, fotoalba, vizitky,
CD etikety, zažehlovací papíry. Výrobky
PRINTSELF jsou baleny do papírových obalů
s atraktivním vzhledem, který by měl nejen
lépe ochránit obsah balení, ale také přispět k
zvýšení prodejnosti.

CD etikety

Zažehlovací folie

Vizitky

Perfektní etiketa dá CD/DVD-éčkům profesionální vzhled. Vlastní návrh vypáleného
disku zosobňuje vaši práci. Přesné nalepení
etikety bude s tímto packem velice snadné,
vše co k tomu budete potřebovat je
standardní plastová CD-krabička.

S touto folii se každý může potěšit tvorbou
vlastního trička. Každý zvládne jednoduchý
postup, kdy si vytiskne oblibený obrázek
a zažehlí jej na triko nebo jinou bavlněnou
látku.

Pomocí této sady si vyrobíte vlastní vizitky
v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem.
Vlastní výroba menšího množství zamezí
nepříjemné likvidaci mnoha zastaralých vizitek. Vzhled vizitek a informace na nich budou
vždy aktuální !

CD etikety jsou dodávány v provedení fotolesklém a fotomatném pro inkjet tiskárny a
vysoce leském pro laserové tiskárny.
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Zažehlovací fólie jsou dodávány v provedení
pro bílá a tmavá trika pro inkjet tiskárny
ve formátu A4 a pro bílá trika pro laserové
tiskárny ve formátu A4 a A3.

Vizitky jsou dodávány ve třech provedeních.
Mikroperforované – vyrobené z fotolesklých
a fotomatných inkjet papírů nebo z matného
papíru pro potisk v barevných laserových
tiskárnách
Oboustranné, slepované - Na straně je 10
vizitek.fotomatného/lesklého samolepicího
materiálu jako dvojná etiketa s možností
přehybu podél kratší strany. Slepením vzniká
oboustranná vizitka vysoké gramáže a
profesionálního vzhledu s hladkými okraji. Na
straně je 5 vizitek.
KLIK KLAK – vylamovaní vizitky jsou
vyrobeny násekem do nanoporózních foto
inkjet materiálů, které drží pohromadě.Vizitky
stačí pouze přehnout podélně a příčně a
rozdělit. Na straně je 12 vizitek.

Print self

Kalendáře

Fotoalbum

Kalendář Vašich vytištěných fotek, jako
výrazu Vaší tvořivosti, je předmětem, který
udělá na celý rok příjemnou atmosféru u Vás
doma nebo v kanceláři. Osobní kalendář,
plný vzpomínek na dovolenou a nezapomenutelných okamžiků, může být originálním
dárkem, který potěší každého.

Sada fotoalbum přináší možnost si vytisknout a svázat vybrané fotky. Každého potěší
profesionální vzhled vlastního hotového alba
s jedinečnými snímky.

Sada kalendáře se skládá z 13 alendářových
listů upravených pro patřičný druh vazby,
vázací spirály nebo vázacích kroužků, háčku
na zavěšení a papírového podkladu.
Kalendáře jsou dodávány ve dvou provedeních a to se spirálovou vazbou a nebo s
vazbou pomocí vázacích kroužků.
V PRINTSELF nabídce naleznete širokou
škálu typů a formátů. Kalendáře jsou
dodávány ve formátech A4 a A3 v provedení
na výšku nebo na šířku. Jako materiály jsme
vybrali širokou paletu inkjet materiálů a color
laser materiálů, které umožní vybrat si materiál kalendáře podle požadavku na kvalitu,
použitou technologii a cenu.

Sada se skladá z 25 stran patřičného
fotopapíru, který je upraven pro kroužkovou
vazbu. polypropylenového průsvitného obalu
a vázacích kroužků. Alba jsou dodávána ve
formátech 10x15 a A4.
Jsou ideální nejen pro archivaci fotek, ale
také pro prezentaci a vazbu dokumentů.
Vyráběna jsou z fotolesklých a fotomatných
inkjet papírů.

Kalendáře jsou vynikajícím dárkem nejen
svým blízkým, ale také obchodním přátelům.
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Vyýroba na zakazku
Rayfilm

RAYFILM jako výrobce samolepicích etiket a fotopapírů nabízí
svým zákazníkům nejen produkty balené pod značkou RAYFILM a
PRINTSELF. Díky moderní technologii a dlouholetým zkušenostem
jsme schopni Vám připravit výrobek přesně podle Vašeho
požadavku. Počínaje výběrem materiálu, typu výseku nebo dalšího
zpracování a návrhem a realizací obalu konče.

RAYFILM kromě standardních materiálů může dodávat a zpracovávat i řadu
jiných, které přesně budou korespondovat s Vašimi požadavky a záměry.
Kromě standardních více než 150 rozměrů etiket jsou Vám k dispozici
technologie, které Vám vyseknou, naseknou nebo mikroperforují jakýkoli tvar
a velikost od formátu A6 až do formátu A2, včetně amerického letter formátu.
V oblasti konverze fotopapírů naše nabídka formátu je limitována pouze
velikostí maximálního formátu 450x2000 mm. Při nestadardních formátech
je třeba brát v úvahu, že nestandardní obal může výsledný výrobek velmi
prodražit.
V oblasti výroby plotrových rolí jsou naše výrobní možnosti limitovány
maximální výrobní šířkou 1500 mm.
Výsledné produkty mohou být podle přání zákazníka baleny do papírových
obalů, plastikových obalů, obalů z vlnité lepenky nebo PP obalů.
Jednotlivé výrobky jsou baleny do přepravních kartonů tak, aby byla dobře
zajištěna jejich ochrana při přepravě.

Denní výrobní kapacita :

1.500.000 A4 listů
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Výyroba na zakazku

Rayfilm nabízí možnosti výroby na zakázku :

Samolepicí etikety
možnosti výroby

• vysoce přesný rotační výsek a formátování etiket nejen z horní, ale i ze
spodní strany
• kombinovaný výsek, průsek a mikroperforování samolepicího materiálu
• násek - slitování ( release lineru ) spodní strany samolepicícho materiálu
• až 2 barevný FLEXO potisk etiket ( návod, označení výrobku, atp )
• výroba etiket se sraženými hranami formátu A4
• prokládání listů ve velkoobjemovém balení
• balení do různých typů obalů
• balení různého počtu listů v obalu
• standardní formáty A6,A5,A4,A3,A2,letter

Fotopapíry
možnosti výroby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce přesné rotační formátování a perforování formátů od A6 do A2
Vysoce přesné formátování od 9x13 cm do 45 x 200 cm
Vysoce přesná mikroperforace, perforace a průsek fotopapírů
Vysoce přesný násek mikroporózních fotopapírů
až 2 barevný FLEXO potisk
až 5 barevný OFSETový potisk archů
prokládání listů ve velkoobjemovém balení
balení do různých typů obalů
balení různého počtu listů v obalu
výroba fotopapírů na roli

Podélné řezání
možnosti výroby

• rychlé a přesné rotační podélné řezání samolepicích nebo nelepicích
materiálů
• převíjení zdrojových rolí
• výroba a převíjení plotrových rolí
• dutinky 50 mm nebo 76 mm
• maximální šíře 1500 mm

Příčné řezání
možnosti výroby

• rychlé a přesné příčné řezání - archování samolepicích nebo nelepicích
materiálů
• minimální formát 9x13 cm
• maximální formát 45 x 200 cm
• minimální přírustek délky a šířky 1 mm

Balení

možnosti výroby
•
•
•
•
•

balení do standardních kartonových krabic pro 50/100 listů
balení do kartonových obálek/krabiček pro 10/20 listů
balení do plastového obalu s eurozávěsem pro 10/20 listů
balení do kartonového BULK obalu po 1000 listech
balení do zákaznického obalu
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RAYFILM s.r.o. - výroba a distribuce
Otická 109
746 01 Opava
Tel : 553 616 085
Fax : 553 616 794
e-mail : info@rayfilm.cz

BEST PRINT s.r.o.
Luční 28
616 00 Brno
Tel : 549 249 090
Fax : 549 249 090
e-mail : prodej@bestprint-brno.cz

BEST PRINT CZ s.r.o.
Lipenská 37
370 01 České Budějovice
Tel : 387 412 634
Fax : 387 412 634
Otická 109
e-mail : obchod-cb@bestprint.cz

www.rayfilm.cz

