
Wymagania stawiane foliom uzależnione są od stosowanej technologii druku. Folie do drukarek atramentowych muszą dobrze 
wchłaniać tusz, podczas gdy druk laserowy wymaga, aby folie były odporne na wysokie temperatury i dobrze utrwalały naniesiony 
toner. Optymalny efekt uzyskiwany jest dzięki pokryciu folii specjalnymi powłokami, innymi dla drukarek atramentowych i innymi dla 
drukarek laserowych. Dzięki temu otrzymujemy najlepsze rezultaty – fotorealistyczne wydruki o trwałych barwach.
Folie do drukarek atramentowych są zwykle pokrywane specjalnymi powłokami. W przypadku folii do drukarek laserowych i kopiarek 
występują zarówno folie powlekane jak i niepowlekane. Podczas gdy folie niepowlekane gwarantują bardzo dobrą przejrzystość, folie 
powlekane mają szereg innych zalet: lepsze podawanie arkuszy, pewniejsze przejście przez drukarkę, lepsze właściwości 
antystatyczne, większe zaczernienie i trwałość tonera.

Jednostronnie powlekane:  •  Wszystkie folie do drukarek atramentowych 
  •  Folie do drukarek laserowych i kopiarek z paskiem kontrolnym lub podkładem

Obustronnie powlekane:   •  Wszystkie folie do drukarek laserowych i kopiarek bez paska kontrolnego i podkładu

Drukarki z optyczną kontrolą podawania papieru rozpoznają materiał do zadruku tylko wtedy, gdy nie jest przejrzysty  
– arkusze przezroczyste nie są wciągane.
W związku z tym oferujemy folie z białym paskiem kontrolnym, który można oderwać po wydrukowaniu.
W zależności od wymogów urządzeń drukujących, pasek kontrolny znajduje się na krótszym boku (np. dla drukarek)  
lub na boku dłuższym (np. dla kopiarek).

 Prawie wszystkie folie można załadować do głównego podajnika drukarki i nie trzeba podawać  
pojedynczych arkuszy.

 Materiał, z jakiego wykonana jest folia elektryzuje się. Mogłoby to powodować problemy, ponieważ 
drukarki laserowe oraz kopiarki wykorzystują w procesie druku właśnie ładunki elektryczne. Specjalne 
powłoki, jakimi pokrywane są folie zapobiegają niepożądanemu ich elektryzowaniu się.

 Wszystkie folie Avery Zweckform wykonane są z poliestru i w związku z tym są odporne na ekstremalne 
temperatury. Drukarki laserowe i kopiarki utrwalają toner w temperaturze ok. 180–210°C. Temperatura 
topnienia poliestru wynosi ok. 267°C, tak więc nasze folie gwarantują pełne bezpieczeństwo. Ponadto 
oferujemy folie o podwyższonej wytrzymałości, w tym żaroodporne, dzięki czemu nadają się one do 
wszystkich urządzeń, które utrwalają toner w górnym zakresie temperatur, jak np. drukarki HP.

PRZEGLĄD ASORTYMENTU FOLII

FOLIE POWLEKANE

OPTYCZNA KONTROLA PODAWANIA PAPIERU

INNE SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

Pasek kontrolny Podkład (przymocowanie)

Krótszy bok Od góryDłuższy bok Z boku

Odporność  
na wysokie 
temperatury:

Właściwości 
antystatyczne: 

Podawanie folii 
do drukarki: 

FOLIE I ZNAKI

Drukarka:  
I = atramentowa    L = laserowa      
K = kopiarka    CL = kolorowa laserowa
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FOLIE I ZNAKI

•  Łatwe do rozcinania dzięki 10 mm siatce nadrukowanej na tylnej stronie.
•  Łatwy do odklejenia podkład, dzięki nacięciom na tylnej stronie.
•  Możliwość przesunięcia folii w krótkim czasie po naklejeniu, ułatwia jej precyzyjne przyklejenie.
•  Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji. Idealne do tworzenia szyldów, 

materiałów ozdobnych, powlekanych grafik, czy znaków.
•  Możliwość wyklejania różnych powierzchni i materiałów takich jak: szkło, tworzywa sztuczne,  

czy metale

3480 A4
powlekane, matowe wykończenie, do drukarek 
laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek • 0,14 mm 100 • • •

3482 A4 
powlekane, matowe wykończenie, do drukarek 
laserowych cz.-b. i kolorowych oraz kopiarek • 0,14 mm 25 • • •

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

FOLIE PRZEZROCZYSTE, SAMOPRZYLEPNE

•  Idealne do użytku zewnętrznego - wytrzymałe, nierozpuszczalne w wodzie,  
odporne na zmiany temperatur i kurz

• Powlekane, do druku z podajnika
•  Nieżółknące, doskonale nadają się do zadruku ważnych dokumentów  

w celu ich archiwizacji

• Sam stwórz folie na klisze drukarskie przeznaczone do dalszej obróbki w drukarni
•  Mleczne, matowe folie gwarantują idealne naświetlenie płyty, potrzebnej do dalszego etapu 

produkcji materiałów w drukarni.
•  Łatwy, szybki i tani sposób na przygotowywanie klisz drukarskich idealnych do ulotek, 

jadłospisów itd.

3487 A4
powlekane, do druku z podajnika, do druka-
rek laserowych cz.-b.  i cz.-b. kopiarek • 0,12 mm 100 • • •

3491 A4
przezroczyste, matowe, powlekane,do druku  
z podajnika, do cz.-b. drukarek laserowych • 0,10 mm 100 •

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

FOLIE BIAŁE, DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

FOLIE NA KLISZE DRUKARSKIE

• Specjalna powłoka gwarantuje najwyższą jakość wydruku z nasyconymi kolorami i ostrymi konturami
• Szybkie wchłanianie tuszu zapobiega jego rozmazywaniu się
• Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
• Idealne do przygotowania wysokiej jakości kolorowych prezentacji

2502 A4 przezroczyste, powlekane • 0,11 mm 50 •

2503 A4 przezroczyste, powlekane • 0,11 mm 10 •

2504 A4
przezroczyste, powlekane, z usuwalnym 
paskiem kontrolnym po krótkim boku

• 0,11 mm 50 •

FOLIE DO RZUTNIKÓW

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 
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FOLIE I ZNAKI

• Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
•  Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego  

podajnika drukarki
•  W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także  

z paskiem kontrolnym lub z podkładem
• Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

3552 A4 powlekane, do druku z podajnika • 0,10 mm 100 • •

3562 A4 powlekane, do druku z podajnika • 0,10 mm 25 • •

3563 A4
powlekane, do druku z podajnika, 
wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę • 0,13 mm 100 • •

3553 A4
powlekane, do druku z podajnika,  
z usuwalnym paskiem kontrolnym  
na dłuższej krawędzi

• 0,10 mm 100 • •

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO DRUKAREK LASEROWYCH I KOPIAREK

•  W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne  
także z paskiem kontrolnym lub z podkładem

• Idealne do szybkiego i bezproblemowego przygotowania slajdów do prezentacji
• Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

3555 A4
powlekane, z przekładkami, 
podawanie pojedynczych arkuszy 0,10 mm 100 •

3567 A4  
powlekane, do druku z podajnika, 
z podkładem przyklejanym z góry • 0,10 mm 10 •

3568 A4
powlekane, do druku z podajnika, 
z podkładem przyklejanym z góry • 0,10 mm 10 •

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO CZARNO-BIAŁYCH KOPIAREK

• Powlekane folie gwarantujące wydruki o ostrych konturach i dobrej przyczepności tonera
•  Podawanie wielu arkuszy. Łatwa obsługa dzięki podawaniu do druku z głównego  

podajnika drukarki
•  W zależności od typu drukarki (z optyczną kontrolą podawania papieru) dostępne także  

z paskiem kontrolnym lub z podkładem
• Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

3559 A4
specjalnie powlekane, do druku  
z podajnika, z usuwalnym paskiem  
kontrolnym na krótszej krawędzi

• 0,10 mm 50 •

3560 A4
specjalnie powlekane, do druku  
z podajnika, z usuwalnym paskiem  
kontrolnym na dłuższej krawędzi

• 0,10 mm 50 •

3561 A4
specjalnie powlekane, do druku z podajnika, 
wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę • 0,13 mm 50 •

3566 A4
specjalnie powlekane, do druku z podajnika, 
wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę • 0,13 mm  20 •

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

FOLIE DO RZUTNIKÓW DO KOLOROWYCH DRUKAREK LASEROWYCH

3561/356635593568
3552/3562/3563 3553/35603567 3555 
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Drukarka:  
I = atramentowa    L = laserowa      
K = kopiarka    CL = kolorowa laserowa
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etykiet z arkusza

FOLIE I ZNAKI

• Najwyższa jakość dla fotorealistycznych wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
•  Po naklejeniu są praktycznie niewidoczne. Dzięki temu tekst i grafika wyglądają,  

jak nadrukowane bezpośrednio na powierzchnię
• Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników
• Folie znajdują wszechstronne zastosowanie w reklamie i dekoracji

2501 A4 Powlekane, samoprzylepne • 0,17 mm 50 •

2500 A4 Powlekane, samoprzylepne • 0,17 mm 10 •

FOLIE PRZEZROCZYSTE, SAMOPRZYLEPNE

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

• Fotograficzna jakość wydruków o ostrych konturach i nasyconych barwach
• Folie samoprzylepne, które możesz przyciąć według własnych potrzeb
• Idealne do wydruków zdjęć i obrazów
• Wszystkie folie wytwarzane są bez użycia rozpuszczalników

2507 A4 wysokobłyszczące, powlekane, samoprzylepne • 0,2 mm 50 •

Art Nr Format Opis Podawanie 
z podajnika

Grubość 
folii

Liczba 
folii

Technologia
 I     L     K   CL 

FOLIE BIAŁE, BŁYSZCZĄCE, SAMOPRZYLEPNE

•   Wygodne w użyciu – bez problemu można zmienić miejsce ich umieszczenia i użyć ponownie
•  Idealne do stosowania na tablicach, metalowych stojakach i jako znaki magnetyczne

Art Nr Format
mm

Opis Kolor Etykiet/
Opakowanie

Arkuszy/ 
Opakowanie 

Technologia
I L K CL

J8871-5 78 x 28 z mikroperforacją biały 90 5 •

J8875-5 50 x 140 z mikroperforacją biały 40 5 •

J8867-5 DIN A4 biały 5 5 •
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