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

  papier z ekologicznie zarządzanych 
zasobów leśnychFSC® technologia QuickPEELTM ułatwia odklejanie  

etykiet z arkusza

MY DESIGN

ETYKIETY NA BUTELKI

• Sam zaprojektuj niepowtarzalne etykiety na butelki.
• Idealne na oryginalny prezent
• Odporne na wilgoć i niskie temperatury

MD4001 90 x 120 etykiety na butelki 5 arkuszy / 20 etykiet •

Art Nr Format Opis Zawartość Technologia
I    L    K    CL 

Drukujemy 
 wybrany motyw

 
Wycinamy

Zdejmujemy
papier 
zabezpieczający

Kładziemy na wierzch 
papier silikonowy
i prasujemy

Zdejmujemy
papier silikonowy
i gotowe!

FOLIE DO WPRASOWYWANIA NA TKANINY

• Nadawaj tkaninom indywidualny wygląd, np. koszulkom, poduszkom, fartuszkom itd.
• Łatwe do zaprojektowania i wydrukowania dzięki bezpłatnym szablonom i oprogramowaniu
• Można prać w temperaturze do 30°C
• Idealne do dekorowania odzieży i innych tkanin. Świetny pomysł na prezent

MD1001 A4 folia na jasne tkaniny 5 •

MD1002 A4 folia na jasne tkaniny 10 •

MD1003 A4 folia na tkaniny kolorowe 4 folie transferowe/4 papiery silikonowe •

MD1004 A4 folia na tkaniny kolorowe 8 folii transferowych/8 papierów silikonowych •

Art Nr Format Opis Folii/
Opakowanie

Technologia
I    L    K    CL 

Tak to działa przy jasnych tkaninach:

Drukujemy lustrzane odbicie Wycinamy Wprasowujemy Odklejamy i gotowe!

ZESTAWY DO WPRASOWYWANIA NA TKANINY JASNE I CIEMNE

MD1005 A4
Zestaw folii do wprasowywania/ 3 folie na tkaniny jasne/

2 folie na tkaniny ciemne
•

Art Nr Format Opis Folii/
Opakowanie

Technologia
I    L    K    CL 

Tak to działa przy kolorowych tkaninach:

Drukujemy Pozostawiamy
do wyschnięcia

Wycinamy Naklejamy – gotowe!

•  Do dekoracji okien, 
lamp ze szkła,  
luster i wielu  
innych.

FOLIE NA SZKŁO

• Do dekoracji okien, naczyń, luster itp.
• Łatwe do zaprojektowania i wydrukowania dzięki bezpłatnym szablonom i oprogramowaniu 

dostępnemu na www.avery-zweckform.pl

MD3002 A4 folia na szkło, przezroczysta 4 •

Art Nr Format Opis Folii/
Opakowanie

Technologia
I    L    K    CL 

Tak to działa:
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