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bardziej elastyczne       
       i wielokrotnego

użytku!

Elastyczne arkusze suchościeralne to idealne rozwiązanie dla 
biur i pokoi konferencyjnych.

• Łatwo wycierasz do czysta – napisz, zmaż i napisz znów
• Samoprzylepne – i usuwalne bez pozostawiania śladów kleju
• Przenośne – i wielokrotnego użytku
•  Idealne do robienia notatek

Dowiedz się więcej o innych naszych produktach do zadruku

www.avery-zweckform.plwww.avery-zweckform.pl
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Potrzebujesz wyraźnie widocznych i przyciągających uwagę oznaczeń? 

Z Avery Zweckform sam stworzysz znaki ostrzegawcze, kierunkowskazy, 
ogłoszenia reklamowe, informacje dla klientów i instrukcje postępowania BHP. 

Sprawdź jakie to proste! Profesjonalne znaki zaprojektujesz i wydrukujesz 
korzystając z bezpłatnych szablonów i oprogramowania.

ARKUSZE SUCHOŚCIERALNE
do opisu ręcznego

OZNACZANIE

70701 210 x 297 prostokątny, A4 biały 4

70702 297 x 420 prostokątny, A3 biały 3

70703 420 x 594 prostokątny, A2 biały 2

70704 254 x 254 kwadratowy biały 4 

70705 210 x 297 A4, w linie biały, szare linie 4 

70706 297 x 420 A3, w kratkę białe, szara kratka 3

70707 297 x 420 A3, kalendarz tygodniowy niebieski, wstępnie zadrukowany 3

70708 210 x 297 A4, kolorowe żółty / niebieski 4

Art Nr Format
mm

Opis Kolor Etykiet/
Opak.

•  Przeznaczone dla pracowników biurowych przeprowadzających szkolenia i spotkania 
oraz do wszechstronnego wykorzystania w salach konferencyjnych

• Samoprzylepne, usuwalne, łatwe do odklejenia
• Trwałe i przyjazne środowisku
• Idealne do tworzenia notatek, tymczasowych znaków: napisz, zetrzyj i napisz ponownie!
• Dobrze przylegają do płaskich powierzchni, jak drzwi, czy ściany
• Można po nich pisać markerami ścieralnymi
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25 x 25 cm

254 x 254
70704

A2

420 x 594 
70703

A3

297 x 420
70702

210 x 297 
70701

A4 A4

210 x 297
70705

A3

297 x 420 
70706

MONDAY
MONTAG

LUNDI

TUESDAY
DIENSTAG

MARDI

WEDNESDAY
MITTWOCH
MERCREDI

THURSDAY
DONNERSTAG

JEUDI

FRIDAY
FREITAG

VENDREDI

SAT / SUN
SA / SO

SAM / DIM

Product No. 70707

A3

297 x 420
70707

A4A4

210 x 297 
70708
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 Nie znalazłeś kodu produktu?
Sprawdź go w indeksie na str. 116

Technologia: I = drukarka atramentowa     L = drukarka laserowa     K = Ksero     CL = kolorowa drukarka laserowa

ZNAKI SAMOPRZYLEPNE A4

•  Stwórz profesjonalne i niedrogie znaki przy użyciu Twojego komputera i drukarki

Usuwalne znaki samoprzylegające
•  Specjalna powłoka, która mocno przylega do różnorodnych powierzchni. 

Wytwarzane bez użycia kleju, po usunięciu nie pozostawiają śladów 
• Idealne do tymczasowego zamieszczania informacji na delikatnych powierzchniach 

Trwałe znaki samoprzylepne
•  Bardzo mocne i trwałe znaki, odpowiednie do użytku zewnętrznego

Idealne jako znaki ostrzegawcze, kierunkowskazy i instrukcje obsługi
•  Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę  (-20 °C do +80 °C)

Znaki samolaminujące
•  Samoprzylepne znaki laminowane są niezwykle wytrzymałe i chronią wydruk 

dzięki opatentowanej technice samolaminującej 

Zadrukować arkusz po stronie 
matowej a następnie odkleić 
wydruk od arkusza

Obrócić stroną zadrukowaną 
do dołu, krótszy bok wpasować 
dokładnie w ramkę i lekko 
docisnąć.

Wydruk przyklejać zgodnie 
z kierunkiem strzałki 
wygładzając, aby nie powstały 
pęcherzyki powietrza.

Zalaminowany wydruk odkleić 
od ramki arkusza.
Gotowe do naklejenia.

Samolaminujące/Samoprzylepne Znaki: To takie proste!

OZNACZANIE

Usuwalne znaki samoprzylegające do drukarek laserowych
L7080-10 190 x 275 do wielokrotnego zastosowania białe 10 10 • •

Trwałe znaki samoprzylepne do drukarek laserowych
L7091-10 190 x 275 folia poliestrowa, nie do zdarcia białe 10 10 • •

Znaki samolaminujące do drukarek laserowych i atramentowych
L7087-10 170 x 257 chronione laminatem białe 10 10 • •

Art Nr Format
mm

Opis Kolor Etykiet/
Opak.

Arkuszy/ 
Opak.  

Technologia
 I    L    K   CL

w
sz

ys
tk

ie
 w

ym
ia

ry
 w

 m
m

170 x 257 
L7087-10

190 x 275
L7080-10
L7091-10
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MAGNETYCZNE ZNAKI SAMOPRZYLEGAJĄCE
do drukarek atramentowych

SAMOPRZYLEPNE KIESZENIE NA ZNAKI
trwale przylegające

•  Samoprzylegające znaki magnetyczne mogą być łatwo ponownie użyte i wielokrotnie 
przeklejane w inne miejsca

•  Idealne do szafek na akta, tablic magnetycznych i suchościeralnych oraz tablic ogłoszeń

•  Idealne do zamieszczania znaków i informacji, które są często aktualizowane 
np. menu, rezerwacje sal, ogłoszenia

• Odpowiednie do kart formatu A4

OZNACZANIE 

J8871-5 78 x 28 mikroperforacja ułatwia rozdzielenie znaków białe 90 5 •

J8875-5 50 x 140 mikroperforacja ułatwia rozdzielenie znaków białe 40 5 •

J8867-5 210 x 297 białe 5 5 •

L7083-10 221 x 304 tylna strona samoprzylepna przezroczysta, błyszcząca folia 10 10

Art Nr Format
mm

Opis Kolor Etykiet/
Opak.

Arkuszy/ 
Opak.  

Technologia
 I    L    K   CL

Art Nr Format
mm

Opis Kolor Etykiet/
Opak.

Arkuszy/ 
Opak.  
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50 x 140 
J8875-5

78 x 28
J8871-5

210 x 297
J8867-5

1

221 x 304
L7083-10
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 Nie znalazłeś kodu produktu?
Sprawdź go w indeksie na str. 116

Technologia: I = drukarka atramentowa     L = drukarka laserowa     K = Ksero     CL = kolorowa drukarka laserowa

Pierwsze 
wrażenie się liczy

• RADA 1:
Używaj wysokiej jakości 
usuwalnych identyfi ka-
torów imiennych 
zrobionych ze sztuczne-
go jedwabiu. Usuwasz 
z ubrania bez żadnych 
uszkodzeń. Zadrukowu-
jesz przy użyciu naszego 
bezpłatnego oprogra-
mowania.

Nie czujesz 
napięcia

• RADA 2: 
Drukarnia, z którą 
współpracujesz, nie 
oferuje odpowiednich 
terminów dla wydruko-
wania identyfi katorów? 
Zrób to sam! Stwórz 
profesjonalne 
wkłady z technologią 
QUICK&CLEAN™ 
sam – łatwo i szybko.

Pokaż innym 
drogę

• RADA 3: 
Dobre oznakowanie to 
gwarancja sukcesu 
i oznaka profesjonali-
zmu, pomaga również 
uczestnikom wydarze-
nia znaleźć odpowied-
nią salę. Użyj naszych 
usuwalnych znaków 
samoprzylegających.

Organizowanie konferencji, spotkań 
i wydarzeń medialnych często oznacza 
dodatkowy stres. Szeroki zakres produktów 
Avery Zweckform pomoże Ci w organizacji 
od samego początku – prosto, łatwo 
i profesjonalnie.

PORADNIK

3 WSKAZÓWKI, KTÓRE POMOGĄ W ORGANIZACJI TWOJEGO WYDARZENIA
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