
Etikety pro kazdodenni 
pouziti doma i v praci 

Etikety pro domacnost 
a kancelar

Každodenně se setkáváte jak v domácnosti, tak i  v kanceláři s potřebou něco 
označit. Nepotřebujete celý velký arch A4, který byste potiskli v tiskárně, ale 
stačí Vám jen pár etiket? Postačuje Vám etiketa s popisem  na stroji nebo 
perem? Pak pro Vás máme řešení v podobě etiket pro domácnost a kancelář 
pro ruční popis.

www.rayfilm.cz

Materiál
Štítky jsou vyrobeny z bílého matného samolepicího papíru, který dobře přijímá popis 
perem, tužkou, fixem nebo psacím strojem. Jsou dodávány se žlutým podkladovým 
papírem, který umožňuje jednoduché rozeznání velikosti a tvaru etikety.

Velikosti a balení
Etikety mají zaoblené rohy a jsou standardně dodávány v následujících velikostech:

Etikety pro domácnost a kancelář jsou dodávány ve formátu 120x150 mm. 
V balení po 10 listech. Tedy v takovém množství, které v domácnosti využijete. 
Do obchodů jsou etikety dodávány ve sdruženém kartonovém balení po 
25 baleních etiket.
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SF01 8 x 21 mm 72 etikety na listu 10 listů v balení 720 etiket v balení 25 packů ve sdruženém balení 18000 etiket ve sdruženém balení
SF02 10 x 46 mm 30 etiket na listu 10 listů v balení 300 etiket v balení 25 packů ve sdruženém balení 7500 etiket ve sdruženém balení
SF03 15 x 27 mm 35 etiket na listu 10 listů v balení 350 etiket v balení 25 packů ve sdruženém balení 8750 etiket ve sdruženém balení
SF04 21 x 34 mm 20 etiket na listu 10 listů v balení 200 etiket v balení 25 packů ve sdruženém balení 5000 etiket ve sdruženém balení
SF05 56 x 26 mm 10 etiket na listu 10 listů v balení 100 etiket v balení 25 packů ve sdruženém balení 2500 etiket ve sdruženém balení
SF06 56 x 46 mm 6 etiket na listu 10 listů v balení 60 etiket v balení 25 packů ve sdruženém balení 1500 etiket ve sdruženém balení
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