
Když potřebujete
něco víc ...

Každodenně se můžete setkat při použití štítků se speciálními požadavky na 
jejich barevné provedení, vlastnosti lepidla, povrchové úpravy atp. RAYFILM 
OFFICE etikety zahrnují ve své standardní nabídce široký sortiment 
speciálních povrchů, lepidel a barevného provedení, které zcela uspokojí i ty 
nejnáročnější požadavky každého zákazníka.

Různé druhy lepidel 
     permanentní - trvalé
     přemístitelné
     krycí s neprůsvitnou vrstvou

Variabilita povrchů
     bílé matné
     bílé lesklé
     foto matné
     foto lesklé
     barevné
     reflexní

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

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

Speciální etikety

Trvalé nebo přemístitelné lepidlo ?
Pro standardní aplikace je požadováno, aby etiketa po nalepení velmi dobře a 
trvale držela na většině povrchů. Všechny OFFICE etikety, kromě materiálu R0102, 
jsou opatřeny permanentním akrylátovým lepidlem, které splňuje požadavek na 
stabilitu nalepení štítku. Etikety z materiálu R0102 jsou opatřeny odnímatelným 
lepidlem, které umožňuje jejich odlepení z povrchu  a opětovné nalepení.

Proč používat etikety s krycím lepidlem ?
Standardní bílé etikety nezaručují 100% opacitu - neboli neprůhlednost, je 

tedy možno přečíst informace, které se pod etiketou vyskytovaly. Etikety 
s krycím lepidlem mají pod lepidlem šedou, neprůhlednou, vrstvu, která 

zaručuje 100% krytí přelepované informace. Jsou používány všude tam, 
kde je zapotřebí skrýt co je pod etiketou. Ideálním příkladem jsou různé 

přelepky s čarovými kódy, šanonové etikety atp.

Kdy používat etikety s odnímatelným lepidlem ?
Etikety s odnímatelným - přemístitelným lepidlem jsou používány všude 

tam, kde je  zapotřebí etiketu odstranit bez ponechání lepidla na podkladě, 
nebo v případě, kdy potřebujete etiketu sejmout a opět nalepit na jiné místo.

Zejména je to v oblasti práce se sklem - na produkty, kde je etiketa určena 
jen pro prodej jako jsou sklenice,  obrazy, klenoty, atp.

www.rayfilm.cz
etikety on-line

Hlavní oblasti použití 
Značení průmyslových výrobků

Značení potravinářských výrobků
Kancelářské etikety

Etikety pro reklamní účely
Etikety v obalovém průmyslu

Reklama a marketing

Proč fotoetikety ?
Fotoetikety využívají intenzivního vývoje v oblasti kvality inkoustového tisku. Inkoustové tiskárny 
dosahují vynikajících výsledků pro malonákladový a domácí tisk etiket ve fotokvalitě. Jsou 
ideální zejména pro tisk CD/DVD etiket, samolepicích fotografií, malonákladových zkušebních 
nálepek, etiket pro domácnost atp.

Oboustranné vizitky a kartičky
Ze samolepicích etiket o gramáži 180 a 190 g/m2 vysekneme samolepicí vizitky VIZ3, které 

vzniknou slepením etikety přes násek uprostřed. Výsledná gramáž kartičky je pak 
370 - 390 g/m2, s hladkými okraji, oboustranně potištěná ve vynikající fotolesklé nebo 

fotomatné kvalitě. Obdobným způsobem lze vyrábět i jiné typy kartiček.

Která barva je nejvíc populární ?
Samozřejmě je popularita barvy dána cítěním každého z nás a také potřebou pro daný typ 

samolepky. Statistika úspěšnosti prodeje  hovoří v následujících číslech.
Absolutní jedničkou je barva klasická - žlutá, která se prodává více jak dvojnásobně 

než ostatní barvy. Populární jsou i barvy zelené. Červená barva najde uplatnění např. ve 
farmacii. Oranžová pak pro výstražné nálepky.

Barevné nebo reflexní nálepky
Ne nadarmo se říká, že barvy dělají náš život pestřejší. Obdobně je tomu i v oblasti etiket. 
Barevné a zejména fluorescentní etikety dávají produktům daleko větší informační obsah, lépe 
zachytí naše pohledy a upoutají zákazníky. Kromě klasických produktových nálepek jsou vhodné 
pro slevové etikety, štítky typu 2+1 ZDARMA anebo výstražné etikety, zejména pak reflexní etikety 
jsou pro tuto oblast velmi populární.

Bílé lesklé etikety
Tento typ etiket je určen pro potisk v laserových tiskárnách a produkčních strojích. 
Mají hladký lesklý povrch, který dává potištěným štítkům punc kvality. Díky široké 
škále rozměrů a tvarů najdou své uplatnění zejména při tisku malonákladových 
produktových etiket, etiket na víno, propagačních etiket, atp.

Etikety pro domácnost

Malonákladové produktové etikety

Výstražné etikety

Speciální etikety



Synthetic etikety
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Na základě Vašeho požadavku 
Vám vyrobíme  etiketu přesně 
podle zadání

Hlavní oblasti použití 
Značení průmyslových výrobků

Značení potravinářských výrobků
Kancelářské etikety

Etikety pro reklamní účely
Etikety v obalovém průmyslu

Polyester nebo Polyethylen ?
Polyesterové etikety se vyznačují vynikající trvanlivostí, pevností, tuhostí  a odolností. Na druhé 
straně, díky těmto vlastnostem, jsou vhodné pro hladké a přiměřeně rovné povrchy, neboť mají 
paměťovou stálost a z povrchů, které jsou zalomené, nebo hodně kulaté se postupně odlepují. Na 
rozdíl od polyesterových etiket mají polyethylenové etikety menší tuhost a odolnost vůči roztržení, 
jsou však více flexibilní a ohebné. Tyto vlastnosti je předurčují pro použití na méně hladké plochy, 
přelepování hran, kabelů, etikety pro pnemumatiky.

Lesklé nebo matné etikety ?
Při výrobě etiket je důležité, aby povrch etikety splňoval požadavky, které jsou na obal kladeny. 
Jestliže máme obal s lesklým povrchem je lépe použít lesklou etiketu, která "splyne" s okolním 

povrchem. Lesklá etiketa může dodat Vašemu obalu nádech vyšší kvality. I v oblasti reklamy 
a balení jsou preferovány spíše lesklé etikety. Ve výrobní oblasti se častěji používají etikety s 

matným povrchem. 

Čiré nebo průsvitné etikety ?
Opět záleží na použití etikety.  Jestliže chceme, aby etiketa splývala s čirým obalem, je nezbytné 
použít čirou etiketu. Jestliže obal má průsvitný povrch, nebo chceme jen zjemnit podklad, 
použijte průsvitnou etiketu. Čiré etikety jsou vhodné pro výrobu etiket pro kosmetický průmysl, 
pro potravinářský průmysl a své místo najdou i v reklamě.

Přehled standardních rozměrů

Stříbrné nebo zlaté etikety?
Stříbrné a zlaté etikety najdou své uplatnění jak při výrobě etiket určených pro průmyslové 
použití, jako jsou různé štítky strojů, výrobní etikety atp, tak i v oblasti reklamy a balení pro 

zvýraznění informací na etiketě.

Proč přilnavé fólie ?
Přilnavé fólie jsou charakterizovány vysoce lesklým a hladkým povrchem. Fólie mají jednoduché 
použití, můžeme ji "přilepit" k povrchu, pak sundat bez zanechání lepidla  a znovu ji použít jinde.

Tam kde papírove etikety 
   nestačí ...

V běžné praxi naleznete spoustu aplikací, kdy Vám obyčejné papírové 
etikety nestačí. Potřebujete vysokou odolnost etiket vůči otěru, opotřebení, 
popřípadě použít etikety ve venkovním prostředí. Vyžadujete odolnost etiket 
vůči vodě, chemikáliím atp. ? Pro tuto oblast máme připravenou řadu etiket 
SYNTHETIC, které v sobě zahrnují bílé, čiré, průsvitné, stříbrné a zlaté 
etikety, které tyto požadavky splňují.

Vysoká odolnost vůči 
• vodě a vlhkosti
• chemikáliím
• povětrnostním vlivům
• slunečnímu záření
• otěru a abrazi
• roztržení a poškození

Variabilita povrchů
• opacitní bílé matné
• opacitní bílé lesklé
• matné průsvitné
• lesklé čiré
• matné stříbrné

Variabilita materiálů
     Polyester – "Rolls Royce" 
mezi etiketami. Pokud se týče 
trvanlivosti je vhodný pro etikety 
na motory aut až po etikety na 
myčky
     Polyethylen – ideální pro 
nepravidelné plochy s perfektní 
přizpůsobivostí povrchu a tvaru 
podkladu.

Synthetic labels
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.

V řadě etiket SYNTHETIC naleznete polyes-
terové etikety vhodné pro potisk v laserových 
tiskárnách a kopírkách, ale také pro inkjet 
tiskárny. SYNTHETIC etikety jsou ideální pro 
použití v oblasti průmyslu. Jsou standardně 
dodávány v 17 velikostech v balení po 
10/50/100 a 1000 listech.

Synthetic etikety

R0360 - Matné průsvitné transparentní etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí transparentní průsvitné PET 
fólie, která má svrchní transparentní PET fólii gramáže 56g/m2  
spojenou permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým 
podkladovým papírem o gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro 
potisk ve všech běžných typech laserových tiskáren. Je ideální pro 
malonákladový tisk plněbarevných etiket.

R0400 - Lesklé čiré laser etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí čiré lesklé PET fólie, která má 
svrchní čirou PET fólii gramáže 72g/m2  spojenou permanentním 
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o 
gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných 
typech laserových tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk 
plněbarevných etiket..

R0466 - Lesklé čiré inkjet etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí čiré lesklé PET fólie, která má 
svrchní čirou PET fólii gramáže 78g/m2  spojenu permanentním 
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o 
gramáži 100 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných 
typech inkoustových tiskáren.

R0502 - Matné bílé PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí bílé matné PET fólie, která má 
svrchní bílou PET fólii gramáže 78g/m2  spojenou permanentním 
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o 
gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných 
typech laserových tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk 
plněbarevných etiket. 

R0504 - Lesklé bílé PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí bílé lesklé PET fólie, která má 
svrchní bílou PET fólii gramáže 72g/m2  spojenou permanentním 
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o 
gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných 
typech laserových tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk 
plněbarevných etiket.

R0555 - Matné stříbrné PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí stříbrné matné PET fólie, 
která má svrchní stříbrnou PET fólii gramáže 76g/m2  spojenou 
permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým 
podkladovým papírem o gramáži 85 g/m2. Materiál je vhodný pro 
potisk ve všech běžných typech laserových tiskáren. Je ideální pro 
malonákladový tisk plněbarevných etiket.

R0503 - Matné bílé PE etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí bílé matné PE fólie, která má 
svrchní bílou PE fólii gramáže 105g/m2  spojenou permanentním 
akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem 
o gramáži 80 g/m2. Materiál je vhodný pro potisk ve všech 
běžných typech laserových a inkoustových tiskáren. Je ideální pro 
malonákladový tisk plněbarevných etiket a pro aplikaci na nerovné 
a zaoblené povrchy.

Bezproblémový potisk
• vhodné pro většinu 

kancelářských tiskáren
• bezproblémový průchod 

tiskárnou
• 100% zapečení toneru
• trvanlivost tisku

R0558 - Lesklé zlaté PET etikety
Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí zlaté lesklé PET fólie,  Materiál 
je vhodný pro potisk ve všech běžných typech laserových 
tiskáren. Je ideální pro malonákladový tisk plněbarevných etiket.                
Zlaté fólie se dodávají pouze ve formátu A4 bez výseku.

R0420 - Lesklá čirá PET přilnavá fólie
Přilnavá čirá polyesterová fólie tloušťky 100 mikronů aplikovaná 
na polyesterovém podkladu. Přilnavá fólie e ideální pro použití 
v oblasti reklamy a propagace. Fólie je použitelná na hladké 
neporézní povrchy.

R0520 - Lesklá bílá PET přilnavá fólie
Přilnavá bílá polyesterová fólie tloušťky 100 mikronů aplikovaná 
na polyesterovém podkladu. Přilnavá fólie e ideální pro použití 
v oblasti reklamy a propagace. Fólie je použitelná na hladké 
neporézní povrchy.

www.rayfilm.cz
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