
papírové & syntetické etikety, papírové & sysntetické visačky a karty

V dnešní době jsou požadavky zákazníků na malonákladový tisk etiket, letáků, pozvánek, kalendářů atd. 
jsou stále častější než kdykoliv předtím. Díky moderní technologii výroby laserových tiskáren je umožněn 
tisk ve velmi vysoké kvalitě, což se rovná kvalitě ofsetového tisku. To má výhodu, že můžeme nabídnout 
malé množství proměnných informací za velmi přijatelné ceny. Více a více tiskáren a reklamních agentur 
nyní investují do této technologie tisku. RAYFILM sortiment zahrnuje širokou škálu samolepících a 
nelepicích materiálů vhodných pro laserové tiskárny, které umožňují tisknout nestandardních možnosti a 
rozšířit škálu tiskových služeb. RAYFILM může nabídnout následující materiály pro produkční tisk:
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PRODUKČNÍ TISKOVÁ ŘEŠENÍ

Nelepicí papíry a fólie 
Rayfilm nabízí širokou škálu papírů a fólií pro potisk produkčních strojích. Papíry jsou dodávány matné bílé hlazené v gramáži 140 až 350 g/m2 nebo 
lesklé bílé oboustranně potahované v gramážích 135, 200, 250, 300 a 350 g/m2, metalické v gramáži 285 g/m2 a pohlednicový karton 350g/m2. Papíry 
jsou dodávány ve formátech A4, A3 a SRA3.
Fólie jsou v provedení matná průsvitná - vhodná pro předtiskovou přípravu a bílá, která je ideální pro “nezničitelné” dokumenty . 

R0280 - matný bílý hlazený papír 140 g/m2

R0281 - matný bílý hlazený papír 200 g/m2 

R0282 - matný bílý potahovaný 300 g/m2, formát SRA3 
R0283 - matný bílý potahovaný 350 g/m2, formát SRA3 
R0284 - Matný krémový papír 150 g/m2 - jen SRA3 formát 
R0285 - matný krémový papír 300 g/m2 - jen SRA3 formát 
R0286 - vysoce bílý hlazený papír 300 g/m2 - jen SRA3 formát 
R0287 - strukturovaný bílý hlazený papír 330 g/m2 - jen SRA3 formát 

R0290 - lesklý bílý potahovaný papír 135 g/m2

R0291 - lesklý bílý potahovaný papír 200 g/m2

R0292 - lesklý bílý potahovaný papír 250 g/m2

R0293 - lesklý bílý potahovaný papír 300 g/m2 

R0297 - bílý lesklý potahovaný 350 g/m2 papír, formát SRA3 
R0294 - Lesklý / matný pohlednicový karton 350 g/m2 - jen SRA3 formát 
R0295 - perlový metalický papír 285 g/m2 - jen SRA3 formát
R0296 - stříbrný metalický papír 285 g/m2 - jen SRA3 formát 

R0310 -  průsvitky bez podkladu, formát A4 a A3
R1060 - matná průsvitná PET fólie, formát A4, A3
R1070 - bílá matná PET fólie 125 mikr. - formát A4, SRA3 
R1072 - bílá matná PET fólie 275 mikr. - formát A4, SRA3  
R0208 - zažehlovací fólie pro laserové tiskárny na barevná trička

Samolepicí polyesterové a polypropylenové 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 
čiré, stříbrné a zlaté. Tím umožňují malonákladový tisk etiket pro kosmetický, automobilový, elektrotechnický 
průmysl atp.
* A4 formát je standardně dodáván s více než 150 tvary a výseky nebo  s výseky libovolného tvaru a 
velikosti digitálně na zakázku
* SRA3 formát je dodáván na zadní straně se splity nebo s výseky libovolného tvaru  
a velikosti digitálně na zakázku
 

R0360 - Matné průsvitné PET etikety formát A4
R0400 - Čiré lesklé PET etikety formát A4, A3 a SRA3
R0502 - Bílé matné PET etikety formát A4, A3, SRA3 a A3+
R0503 - Bílé matné PE etikety formát A4, A3, SRA3
R0504 - Bílé vysoce lesklé PET etikety formát A4, A3 a SRA3
R0555 - Matné stříbrné PET etikety formát A4, SRA3
R0558 - Zlaté lesklé PET etikety formát A4
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Formátování na zakázku

RAYFILM může vyrobit listy formátu s dle vašeho požadavku. Můžeme Vám nabáídnout standardní formáty v šířka 210 mm, 297 mm, 320 mm a 330 
mm, maximální délka formátu může být 1200 mm. Například můžeme vyrobit formáty 297 x 1200 mm - panoramatický formát pro Konica Minolta výrobní 
stroje s výsekem nebo bez výseku etiket. Další šířky listů formátu jsou možné na požádání - maximální formát šířka 350 mm.

VISAČKA & KARTY
pro produkční tisk

Samolepicí papírové etikety
Samolepící etikety tištěné v malém nákladu jsou vhodné pro zákazníky, kteří vyžadují omezené množství nebo etikety s proměnnou informací. 
Materiál R0119 se stal populární díky vysokému lesku.
* A4 formát je standardně dodáván s více než 150 tvary a výseky nebo  s výseky libovolného tvaru a velikosti digitálně na zakázku
* SRA3 formát je dodáván na zadní straně se splity nebo s výseky libovolného tvaru a velikosti digitálně na zakázku
 

R0100 - bílé matné etikety formát A4, A3, SRA3 a A3+ 
R0102 - bílé matné etikety s přemístitelným lepidlem formát A4
R0103 - bílé matné etikety s opacitní černou vrstvou lepidla formát A4 
R0104 - bílé matné sendvičové etikety formát A4 
R0105 - vysoce bílé matné etikety formát A4, A3 a SRA3 
R0115 - bílé lesklé inkjet etikety 90g/m2 formát A4 
R0116 - bílé lesklé etikety pro laser 170 g/m2, formát A4, SRA3 
R0119 - bílé lesklé etikety formát A4 , A3, SRA3 a A3+ 
R0160 - stříbrně metalické etikety s proužkem, formát A4, SRA3 
R0161 - stříbrně metalické pololesklé etikety, formát A4, SRA3 
R0162 - zlaté metalické pololesklé etikety, formát A4, SRA3Nelepicí papírové a fóliové visačky a karty můžeme nabídnout  

v různých formátech

AnyLabels



SRA3 ETIKETY
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330 x 487 ETIKETY

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 
R0119 - bílé lesklé etikety formát 

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.  

R0502 - Bílé matné PET etikety

Největší standardní předdefinovaný formát pro produkční tiskárny je 330 x 
487 mm.  
RAYFILM připravila pro zákazníky, kteří mají zájem o tento formát nabídku 
několika materiálů. Díky nové technologii jsme schopni vyrábět etikety nejen 
jako běžné formáty, ale také s možností výseku libovolného tvaru a velikosti.  
Etikety jsou zabaleny do bílých krabic. 
 
Všechny materiály jsou testovány na CANON produkční tiskárnách vč.nové 
CANON IMP C700.

BALENÍ
300 / 400 listů pevný karton 
100 listů pevný karton

Podporováno AnyLabels.eu
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pro produkční tisk pro produkční tisk

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. 

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, SRA3, A3+ 
R0105 - vysoce bílé matné etikety formát A4, A3 a SRA3 
R0116 - bílé lesklé etikety pro laser 170 g/m2, formát A4, SRA3 
R0119 - bílé lesklé etikety formát A4 , A3, SRA3 a A3+ 
R0160 - stříbrně metalické etikety s proužkem, formát A4, SRA3 
R0161 - stříbrně metalické pololesklé etikety, formát A4, SRA3 
R0162 - zlatě metalické pololesklé etikety, formát A4, 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 a SRA3
R0502 - Bílé matné PET etikety formát A4, SRA3 a A3+ 
R0503 - Bílé matné PE etikty formát A4 a SRA3
R0504 - Bílé vysoce lesklé PET etikety formát A4 a SRA3
R0555 - Matné stříbrné PET etikety formát A4 a SRA3, ...

Balení SRA3 etiket
300 / 400 listů pevný karton
100 listů pevný karton

PROČ FORMÁT 330 x 487 mm?

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

VŠE MÙŽE BÝT STANDARD

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

ANY 

ANY 

ANY 

ANY 

BEZ 

VELIKOST

TVAR

FORMAT

MATERIÁL

NÁKLADÙ NA NÁSTROJ

Až 330x1200 mm
definovaný køivkami

až 350x1200 mm
více než 30 materiálù 

ušetøíte
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