Specialni etikety

Kdyz potrebujete
neco vic ...
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

Trvalé nebo přemístitelné lepidlo ?

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.

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.

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.

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.
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Specialni etikety
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.

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.

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.

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

Hlavní oblasti použití
Značení průmyslových výrobků
Značení potravinářských výrobků
Kancelářské etikety
Etikety pro reklamní účely
Etikety v obalovém průmyslu
Reklama a marketing

Výstražné etikety

