Самозалепващи Етикети
Термодиректни етикети
Подходящи за употреба в магазини и супермаркети; с приложение за електронни везни; за стоки
и продукти, на които се правят допълнителни разфасовки, маркира се грамаж, баркод или друга
информация за обекта на продажба; за логистични нужди, маркиране и проследяване на пратки;
в складови стопанства.

Thermal ECO

Самозалепващ материал, подходящ за:
- Хранителни стоки,
- Продукти в готов вид,
- Поставяне върху опаковки;
- Логистични нужди.

Thermal TOP

Самозалепващ материал, подходящ за:
- Поставяне върху замразени продукти;
- Издържа на нараняване и влага.
Термотрансферни етикети

Хартиени

- Бели, тонирани;
- Полугланц;
- Етикети със специално термотрнсферно покритие.

Полиетиленови

ECO LINE без покритие:
- Гланцови
- Матови
(Материал с индустриално предназначение, може да се използва
върху гладки, леко неравни и груби повърхности.)

Полиестерни

- Висока износоустойчивост;
- Топлоустойчиви;
- Влагоустойчиви;
- Драскане,
- Химикали;
- Температурни колебания.
(Предназначени за приложение в неблагоприятни условия. Подходящи
са още за предупредителни етикети, сервизни етикети, за стоки с
дълъг живот, за електроника и спортни стоки).

Полипропиленови

Подходящи за:
- Баркод етикети;
- Обозначителни етикети;
- Предупредителни етикети
- Етикети съдържащи инструкции,
- Сервизни етикети

Винилни

Устойчиви на:
- Външни влияния;
- UV-светлина;
- Препарати.
(Подходящи за баркод етикети, обозначителни етикети,
предупредителни етикети, етикети съдържащи инструкции,
сервизни етикети)

Акрилни

Издържат на:
- Много висока температура (300°C).
(Използват се при производството на печатни платки, там където
условието за устойчивост на висока температура е задължително)

Защитни

Подходящи за отпечатване на:
- Гаранционни самозалепващи етикети;
(Намира приложение при производството и търговия с компютри и
компютърни компоненти, касови апарати, бяла и черна техника,
различни машини и апарати, за които се дава гаранционен срок)

Светлоотразителни

Подходящи за:
- Складове.
(Когато е необходимо сканиране на баркод от голямо разстояние)
Несамозалепващи етикети

Термотрансферни и
Термодиректни
картонени етикети

Подходящи за маркиране на стелажи:
- Складове;
- Магазини;
- Супермаркети;
- Промоционални и Рекламни етикети.

Полиестерни

Намират приложение в:
- Металургичната промишленост;
- Отглеждането на животни и производството на месо;
- Дървопреработването;
- Отглеждането на цветя и растения
- Транспортирането на стоки
- Текстилната промишленост.
(Материалът издържа на атмосферни влияния и механични повреди
и с напечатаната информация осигурява лесна идентификация на
стоките и продуктите, отбелязва фазите в производствения процес
на продуктите)

Текстилни

- Тафта и Сатен (бяла и черна)
(Приложение: в производството на дрехи, в текстилната
промишленост)
Предварително напечатани етикети (флексопечат)

Етикети от термодиректни и термотрансферни материали, напечатани в един, два и три цвята.
Професионален екип от дизайнери и маркетинг специалисти могат да ви предложат:
- пазарно ориентиран идеен проект;
- предпечатна подготовка на готови проекти;
- етикет с уникална форма и визия за фирмена идентичност.

