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Etykiety

do wszystkiego . . .

ponad 150
standardowych
kształtów i rozmiarów
etykiet
na zamówienie
wykonamy etykiety o
dowolnym kształcie i
rozmiarach

Etykiety RAYFILM są produkowane ze starannie wybranych materiałów ,
które muszą spełniać wysokie wymagania jakościowe, a jednocześnie być
atrakcyjne cenowo. W szerokiej ofercie, obejmującej blisko 30 rodzajów folii
i papierów samoprzylepnych każdy może znaleźć ten, który mu najbardziej
odpowiada.

R0103 – Matowe, białe etykiety maskujące
Papier ten produkowany jest na bazie bezdrzewnego papieru o
gramaturze 70 g/m2 i czarnego kleju akrylowego,
co umożliwia skuteczne zakrycie powierzchni, na którą zostanie naklejony.
Papierowe podłoże ma gramaturę 55 g/m2.Papier ten nadaje się do
wydruków we wszystkich typach drukarek atramentowych, laserowych
i kopiarkach.

R0105 – Matowe, białe etykiety foto 95 g/m2
Papier ten produkowany jest z powlekanego, matowego papieru foto o
gramaturze 95 g/m2 i umożliwia wydruki o fotograﬁcznej rozdzielczości i
żywych, kontrastowych barwach. Papierowe podłoże ma gramaturę 55 g/
m2.Papier ten nadaje się do wydruków we wszystkich typach drukarek
atramentowych.

Folia samoprzylepna wykonana jest z przezroczystego poliestru
PET o grubości 50 mikronów i gramaturze 72 g/m2 na białym
podkładzie papierowym o gramaturze 85 g/m2. Materiał stosuje się
do wydruków we wszystkich drukarkach laserowych i kopiarkach.
Idealnie nadaje się do niskonakładowego druku wielobarwnych
etykiet.

R0107 – Matowe, białe etykiety foto 180g/m2
Papier ten produkowany jest z powlekanego, matowego papieru foto o
gramaturze 180 g/m2 i umożliwia wydruki o fotograﬁcznej rozdzielczości i
żywych, kontrastowych barwach. Papier ten nadaje się do wydruków we
wszystkich typach drukarek atramentowych. Idealny do druku pocztówek,
wizytówek itp.

R0466 – Całkowicie przezroczysta folia
samoprzylepna do drukarek atramentowych
Folia samoprzylepna wykonana jest z przezroczystego poliestru
PET o grubości 60 mikronów i gramaturze 72 g/m2 na białym
podkładzie papierowym o gramaturze 100 g/m2. Materiał nadaje
się do wydruków we wszystkich typach drukarek atramentowych i
cechuje się dużą szybkością schnięcia.

R0113 – Białe, błyszczące etykiety foto 190g/m2
Papier ten produkowany jest z powlekanego, błyszczącego papieru foto o
gramaturze 190 g/m2 i umożliwia wydruki o fotograﬁcznej rozdzielczości i
żywych, kontrastowych barwach. Papier ten nadaje się do wydruków we
wszystkich typach drukarek atramentowych. Idealny do druku pocztówek,
wizytówek itp.

R0502 – Matowa, biała folia samoprzylepna do
drukarek laserowych i kopiarek

Syntetyczne etykiety Rayﬁlm do wydruków
cyfrowych w drukarkach i kopiarkach
umożliwiają wykorzystanie wyjątkowych
własności folii wykonanych z materiałów
syntetycznych, takich jak przezroczystość,
metaliczny wygląd, odporność na warunki
atmosferyczne, ekstremalna wytrzymałość
i stabilność. Wykonane z tych materiałów
etykiety są w stanie spełnić największe
wymagania.
Syntetyczne folie samoprzylepne do
wydruków cyfrowych wykonane są z
poliestru lub polietylenu. W większości
przeznaczone są do drukarek laserowych
i kopiarek, ale między nimi można znaleźć
także folie do wydruków atramentowych
i do zastosowania w pomieszczeniach
osłoniętych przed wpływem warunków
atmosferycznych.
Syntetyczne folie samoprzylepne idealnie
nadają się do zastosowania w przemyśle.
Wykonane na ich bazie etykiety mogą
być matowe, błyszczące, srebrne, białe,
prześwitujące lub całkowicie przezroczyste
Produkowane przez RAYFILM folie
samoprzylepne pakowane są do ﬁrmowych
pudełek po 100, 50 , 10 i 1000 szt. arkuszy
A4. W ciągłej sprzedaży znajduje się 17
rodzajów standardowych nacięć. Większość
folii dostępna jest także w formatach A3.

R0ECO – Matowe, białe ,uniwersalne etykiety
Biały, uniwersalny (czyli zarówno do drukarek laserowych, jak i
atramentowych), należy do grupy najpopularniejszych papierów
samoprzylepnych ze względu na niską cenę oraz szeroką
gamę zastosowań. Produkowany jest na bazie jasnego papieru
o gramaturze 60 g/m2 mającego zastosowanie w drukarkach
i ploterach wszystkich typów. Trwały, stabilny temperaturowo
klej i celulozowy podkład powodują, że druk na tym papierze
samoprzylepnym przebiega bezproblemowo na każdym etapie
pracy.

samoprzylepnych z uwagi na niską cenę i szeroką gamę zastosowań.
Produkowany jest na bazie bezdrzewnego papieru o gramaturze 70 g/
m2 sklejonego za pomocą akrylowego kleju z papierowym podłożem
o gramaturze 55 g/m2. Nadaje się do wydruków we wszystkich typach
drukarek atramentowych, laserowych i kopiarkach.

Papier ten produkowany jest na bazie bezdrzewnego papieru o
gramaturze 70 g/m2 i specjalnego kleju akrylowego umożliwiającego
wielokrotne przyklejanie i odklejanie papieru. Papierowe podłoże ma
gramaturę 55 g/m2.Papier ten nadaje się do wydruków we wszystkich
typach drukarek atramentowych, laserowych i kopiarkach.

R0400 – Całkowicie przezroczysta folia
samoprzylepna do drukarek laserowych i kopiarek

Etykiety Rayﬁlm Everyday przeznaczone są
do codziennego użytku w domu lub w biurze.
Wykonane są z białego papieru na trwałym kleju, co umożliwia stosowanie ich w dowolnego
typu drukarkach i kopiarkach. Etykiety Everyday
cechują się znakomitą relacją ceny do jakości.
Produkowany przez RAYFILM papier samoprzylepny EVERYDAY pakowany jest do ﬁrmowych pudełek po 100 szt. arkuszy A4. W ciągłej
sprzedaży znajduje się ponad 150 rodzajów
różnych nacięć: etykiety adresowe, etykiety na
CD, etykiety do kodów paskowych itp.
Dostępne są także opakowania zawierające
1000 arkuszy w formacie A4.

R0100 – Matowe, białe, uniwersalne etykiety

R0102 – Matowe, białe etykiety wielokrotnego
odklejania

Folia samoprzylepna wykonana jest z półprzezroczystego,
matowego poliestru o grubości 50 mikronów i gramaturze 56 g/
m2.Podkład stanowi biały papier o gramaturze 85 g/m2. Materiał
stosuje się do wydruków we wszystkich drukarkach laserowych
i kopiarkach. Idealnie nadaje się do niskonakładowego druku
wielobarwnych etykiet.

Etykiety syntetyczne

Białe etykiety
Papier ten należy do najpopularniejszych typów materiałów

Dla lepszej orientacji etykiety zostały podzielone na trzy grupy, w zależności
od rodzaju, przeznaczenia i sposobu użycia.

R0360 – Matowa, biała, prześwitująca folia
samoprzylepna do drukarek laserowych i kopiarek

Etykiety Everyday

Etykiety produkowane są w nowoczesnych maszynach
rotacyjnych. Klient może wybierać spośród ponad 150
wzorów etykiet. Etykiety dostarczane są w pudełkach
zawierających po 50 lub 100 szt. arkuszy, kartonowych
kopertach po 10 lub 20 arkuszy albo w opakowaniach typu
BULK zawierających 1000 arkuszy.

Etykiety Ofﬁce

Folia samoprzylepna wykonana jest z białego, matowego poliestru
PET o grubości 60 mikronów i gramaturze 78 g/m2 na białym
podkładzie papierowym o gramaturze 85 g/m2. Materiał nadaje
się do wielobarwnych wydruków we wszystkich drukarkach
laserowych i kopiarkach. Wydruki odporne są na działanie
czynników atmosferycznych.

Etykiety Rayﬁlm Ofﬁce wykonywane są z
papieru pozwalającego na dokonywanie
wydruków na drukarkach wszystkich typów
i kopiarkach. W sprzedaży znajduje się
ponad 150 rodzajów różnych nacięć: etykiety
adresowe, etykiety na CD, etykiety do kodów
paskowych itp.
W ofercie etykiet typu Ofﬁce można znaleźć
wyroby przydatne nie tylko w biurze,
ale także w domu i codziennym życiu.
Poczynając od standardowych białych
etykiet, poprzez etykiety odlepiane wielokrotnego naklejania, maskujące z czarnym
klejem, kolorowe do ﬂuorescencyjnych w
wielu barwach – każdy może odnaleźć to, co
go usatysfakcjonuje.

R0503 – Matowa,biała folia samoprzylepna
do drukarek laserowych, kopiarek i drukarek
atramentowych
Folia samoprzylepna wykonana jest z białego, matowego
polietylenu PE o grubości 180 mikronów i gramaturze 105 g/m2
na białym podkładzie papierowym o gramaturze 80 g/m2.Materiał
nadaje się do wielobarwnych wydruków we wszystkich
drukarkach laserowych, atramentowych i kopiarkach. Folia ta
doskonale nadaje się do naklejania na nierównych lub zaoblonych
powierzchniach.

R0504 – Biała, błyszcząca folia samoprzylepna do
drukarek laserowych i kopiarek
Folia samoprzylepna wykonana jest z białego, błyszczącego
poliestru PET o grubości 60 mikronów i gramaturze 72 g/m2 na
białym podkładzie papierowym o gramaturze 85 g/m2. Materiał
nadaje się do wielobarwnych wydruków we wszystkich drukarkach
laserowych i kopiarkach. Wydruki odporne są na działanie
czynników atmosferycznych.

R0115 - Białe, błyszczące etykiety foto 120g/m2
Papier ten produkowany jest z powlekanego, błyszczącego papieru foto o
gramaturze 120 g/m2 i umożliwia wydruki o fotograﬁcznej rozdzielczości i
żywych, kontrastowych barwach. Papier ten nadaje się do wydruków we
wszystkich typach drukarek atramentowych. Idealny do druku pocztówek,
etykiet CD/DVD i fotostikersów.

R0119 - Białe, błyszczące laser etykiety

Papier ten produkowany jest z powlekanego, błyszczącego papieru o
gramaturze 80 g/m2 na białym podkładzie papierowym o gramaturze
55 g/m2. Materiał stosuje się do wydruków we wszystkich drukarkach
laserowych i kopiarkach. Idealnie nadaje się do niskonakładowego druku
wielobarwnych etykiet.

Etykiety kolorowe

R0120 - zielone, uniwersalne etykiety
R0121 - żółte, uniwersalne
R0122 - czerwone, uniwersalne etykiety
R0123 - niebieski, uniwersalne etykiety
Papier ten produkowany jest na bazie kolorowego papieru o gramaturze
75 g/m2 na białym podkładzie papierowym o gramaturze 80 g/m2.
Papier ten nadaje się do wydruków we wszystkich typach drukarek
atramentowych, laserowych i kopiarkach.

Etykiety ﬂuorescencyjne
R0130 - ﬂuorescencyjne, zielone etykiety

R0555 – Srebrna, matowa folia samoprzylepna do
drukarek laserowych i kopiarek

R0131 - ﬂuorescencyjny, żółte etykiety

Folia samoprzylepna wykonana jest ze srebrnego, matowego
poliestru PET o grubości 50 mikronów i gramaturze 76 g/m2 na
białym podkładzie papierowym o gramaturze 85 g/m2. Znakomicie
zastępuje znacznie droższe etykiety metalizowane. Materiał nadaje
się do pełnobarwnych wydruków we wszystkich drukarkach
laserowych i kopiarkach. Wydruki odporne są na działanie
czynników atmosferycznych.

R0132 - ﬂuorescencyjny, czerwone etykiety
R0133 - ﬂuorescencyjny, pomarańczowe etykiety
R0134 - ﬂuorescencyjny, różowe etykiety
Papier ten produkowany jest na bazie papieru o gramaturze
80 g/m2. Idealny do druku napisów ostrzegawczych, etykiet
przyciągających uwagę itp. Materiał stosuje się do wydruków we
wszystkich drukarkach laserowych i kopiarkach.

www.rayﬁlm.pl

