Print-self

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
ke zvýšení prodejnosti.

CD/ DVD - etikety

T-SHIRT 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.
CD etikety jsou dodávány v provedení fotolesklém a fotomatném pro inkjet tiskárny a
vysoce leském pro laserové tiskárny.

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

INKJET

INKJET

Pomocí této sady si vyrobíte vlastní vizitky
v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem.
Vlastní výroba menšího množství zamezí
zbytečné likvidaci mnoha zastaralých vizitek.
Vzhled vizitek a informace na nich budou vždy
aktuální !
Vizitky jsou dodávány ve třech provedeních.
Mikroperforované
Oboustranné - slepované
KLIK KLAk - vylamovací
INKJET

R0105.CD32C - Fotomatné CD etikety

R0205.1123J - Zažehlovací papír pro světlá trička

R0215.0614NG - Mikroperforované lesklé vizitky

20 listů - 40 CD/ DVD etiket

5 listů A4 zažehlovacího papíru s barevnou indikací
správného zažehlení.

R0115.CD32G - Fotolesklé CD etikery
10 listů - 20 CD/ DVD etiket

LASER
R0119.CD32C - vysoce lesklé CD etikety
20 listů - 40 CD/ DVD etiket

Magnetické fotopapíry
Magnetický papír je ideální pro tisk
propagačních materiálů, rozvrhu hodin,
kalendáříků, fotek, blahopřání a všeho co
chcete aplikovat na ledničku, počítač, …. .
Papír je vyráběn s matnou a lesklou povrchovou úpravou. Další rozměry jsou A3 a
10x15cm.
R0255.1123J - Fotomatný magnetický papír

Zažehlovací fólie jsou dodávány v provedení pro
bílá a tmavá trika pro inkjet a laser tiskárny ve
formátu A4.

R0205.WHITE - Zažehlovací papír + tričko
2 listy A4 zažehlovacího papíru a bílé XL tričko.
R0206.1123J - Zažehlovací papír pro tmavá trička

200 vizitek 90x50mm, 200g
R0107.VIZ3G - Oboustranné fotomatné vizitky

5 listů A4 zažehlovacího papíru.

50 vizitek s hladkými okraji 85x54mm, 385g

R0206.BLACK - Zažehlovací papír + tričko

R0113.VIZ3G - Oboustranné fotolesklé vizitky

2 listy A4 zažehlovacího papíru a černé XL tričko.

50 vizitek s hladkými okraji 85x54mm, 395g

R0206.BLUE - Zažehlovací papír + tričko

R0115.VIZ1G - Oboustranné fotolesklé vizitky

2 listy A4 zažehlovacího papíru a modré XL tričko.

50 vizitek s hladkými okraji 90x50mm, 250g

R0206.YELLOW - Zažehlovací papír + tričko

R0214.1427G - KLIK KLAK fotolesklé vizitky

2 listy A4 zažehlovacího papíru a žluté XL tričko.

120 vylamovacích KLIK KLAK vizitek 90x50mm, 255g

LASER

R0224.1427G - KLIK KLAK pololesklé vizitky

R0207.1123J(A3) - Zažehlovací papír pro světlá trička

120 vylamovacích KLIK KLAK vizitek 90x50mm, 255g

5 listů A4 (A3) zažehlovacího papíru
R0207.WHITE - Zažehlovací papír + tričko

5 A4 listů - fotomatného magnetického papíru

2 listy A4 zažehlovacího papíru a bílé XL tričko.

R0256.1123J - Fotolesklý magnetický papír

R0208.1123J(A3) - Zažehlovací papír pro tmavá trička

5 A4 listů - fotolesklého magnetického papíru

5 istů A4 (A3) zažehlovacího papíru.
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100 vizitek 90x50mm, 210g
R0232.0614NC - Mikroperforované matné vizitky

LASER
R0281.0614NC - Mikroperforované matné vizitky
200 vizitek 90x50mm, 200g

Print-self

Fotokalendáře s vázací spirálou
INKJET A4 - na výšku
R0214.CA03G – Profesionální fotolesklý 255g
R0224.CA03G – Profesionální pololesklý 255g
R0215.CA03G – Fotolesklý 210g
R0222.CA03G – Pololesklý 190g
R0230.CA03G – Fotomatný170g

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

A4 formát
R0212.AL02 - Profesionální fotolesklé 260g
R0218.AL02 - Oboustranné fotolesklé 250g
R0232.AL02 - Oboustranné fotomatné 200g
R0272.AL02 - Oboustranné lesklé/matné 235g

10x15 formát
R0212.AL01 – Profesionální fotolesklé 260g
R0214.AL01 - Profesionální fotolesklé 255g
R0224.AL01 - Profesionální pololesklé 255g
R0218.AL01 - Oboustranné fotolesklé 250g
R0232.AL01 - Oboustranné fotomatné 200g
R0272.AL01 - Oboustranné lesklé/matné 235g

KALENDÁŘE
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 kalendáře se skládá ze 13 kalendářových 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 anebo 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 a laser fotopapírů, které umožní
vybrat si materiál kalendáře podle požadavku
na kvalitu, použitou technologii a cenu.
Kalendáře jsou vynikajícím
dárkem nejen svým blízkým, ale také obchodním
přátelům.
Pro tvorbu a tisk kalendářů
a fotoalb můžete použít
programy z našich webových stránek
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INKJET A4 - na šířku
R0230.CA05G – Fotomatný 170g
INKJET A3 - na výšku
R0215.CA03GA3 – Fotolesklý 210g
R0230.CA03GA3 – Fotomatný170g
Fotokalendáře s vázací spirálou
LASER A4 - na výšku
R0280.CA03G – Matný 140gsm
R0291.CA03G – oboustranný lesklý 200g
LASER A4 - na šířku
R0291.CA05G - oboustranný lesklý 200g
LASER A3 - na výšku
R0280.CA03GA3 – Matný 140gsm
R0291.CA03GA3 – oboustranný lesklý 200g
Fotokalendáře s vázacími kroužky
INKJET A4 - na výšku
R0212.CA07G – Profesionální fotolesklý 260g
R0214.CA07G – Profesionální fotolesklý 255g
R0224.CA07G – Profesionální pololesklý 255g
R0230.CA07G – Fotomatný170g			
R0272.CA07G – Fotolesklý/matný 235g
INKJET A4 - na šířku
R0214.CA08G – Profesionální fotolesklý 255g
R0230.CA08G – Fotomatný 170g
R0272.CA08G – Fotolesklý/matný 235g
INKJET A3 - na šířku
R0230.CA08GA3 – Fotomatný 170g
LASER A4 - na výšku
R0291.CA07G – oboustranný lesklý 200g

