KATALOG

Poczuj różnicę w jakości!

Twoje sprawdzone
etykiety
w nowej jakości –
teraz jeszcze lepsze!
Technologia:
Większa dokładność
zadruku etykiet
• Wzór 3D na arkuszu zapewnia precyzyjne
podanie etykiet na rolki drukarki
• Rolki drukarki pewnie chwytają i dokładnie
prowadzą arkusz etykiet przez drukarkę
• Gwarantowany wydruk bez zacięć.

Na ilustracji warstwa
UltraGrip
na etykietach
uniwersalnych

Na ilustracji warstwa
UltraGrip
na białych etykietach adresowych
i białych etykietach wysyłkowych

Czy zetknąłeś się kiedyś z problemami podczas drukowania?!
Wiemy, że drukarka nie zawsze działa idealnie. Z czasem prowadnice i rolki drukarki kurzą się lub zużywają, przez co tracą niezawodny
chwyt. W takim przypadku arkusz etykiet nie zostanie wprowadzony do drukarki prosto, co spowoduje, że wydruk będzie niedokładny, przesunięty. W najgorszym przypadku nastąpi zacięcie papieru w drukarce. Aby temu zapobiegać opatentowaliśmy innowacyjną
technologię
.

Jak działa unikalna technologia

?*
Kanał drukarki

wzór 3D

Równy przebieg

etykieta

1
Na odwrocie arkusza znajduje się trójwymiarowy wzór w obszarze nagłówka i stopki oraz po bokach arkusza.
* Przykład dla etykiet uniwersalnych
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2
Zapewnia to precyzyjne podanie arkusza na rolki drukarki, pewny chwyt
i dokładne prowadzenie podczas drukowania.

3
Precyzyjne podanie i pewne prowadzenie gwarantuje dokładny wydruk bez zacięć.
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WIĘCEJ.
PO PROSTU.
Twoje etykiety
Teraz stworzysz je
jeszcze łatwiej

Darmowe oprogramowanie online
Avery Design & Print
• Łatwiej: nowoczesny, przejrzysty interfejs
• Więcej: Ponad 1.000 darmowych wstępnie zaprojektowanych szablonów
• Szybciej: krótszy czas wgrywania dzięki HTML5
• Wygodniej: dostępne gdziekolwiek jesteś. Bez konieczności instalacji.

Profesjonalnie
zaprojektowana
etykieta
w trzech
łatwych
krokach:

Ulrike Müller
Lindenstr. 14
81545 München

1. Wybierz produkt/
wprowadź numer
produktu

2. W
 ybierz gotowy szablon
lub stwórz własny projekt

Wypróbuj teraz na
www.avery-zweckform.pl/oprogramowanie
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3. Wydrukuj

Wybieraj z ponad
1000 bezpłatnych
szablonów

Etykiety adresowe

Etykiety uniwersalne

Etykiety specjalistyczne

Tabliczki inspekcyjne

Dla domu

Etykiety na segregatowy

Na stronie z oprogramowaniem Avery Design&Print
znajdziesz gotowe szablony do wykorzystania
lub
zaprojektujesz własną etykietę od podstaw
korzystając z wielu dostępnych funkcji:

S

wstawianie zdjęć, grafik i logotypów

wstawianie tekstu

tworzenie korespondencji seryjnej
z użyciem importu plików excel i baz danych

tworzenie kodów kreskowych i kodów QR

możliwość użycia jednego projektu
do wielu formatów etykiet

możliwość zapisania projektów na dysku
lub na koncie Avery
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NOWOŚĆ

Pierwsze etykiety
z charakterystycznym
chwytem
– druk bez zacięć papieru w drukarce.

Precyzyjne prowadzenie
etykiet w drukarce

Tworzymy
najwyższej jakości etykiety
i ustanawiamy standardy na rynku.
Pewny wydruk bez zacięć

Druk bez zacięć

Druk etykiet uniwersalnych w drukarkach laserowych był ponownie testowany,
etykiety kolejny raz uzyskały certyfikat TUV SUD (12/2016).*
Perfekcyjne połączenie materiałów, z których są wyprodukowane etykiety
gwarantuje płynne przesuwanie etykiety w drukarce, chroni przed odrywaniem
się etykiety od podłoża i pozostawania resztek kleju w drukarce.
*Długoterminowy test druku na 15.000 arkuszach etykiet uniwersalnych w standardowych drukarkach laserowych

Supermocny klej
Wszystkie trwałe etykiety uniwersalne przylegają do podłoża mocniej.*
Etykiety zostały przetestowane na wszystkich standardowych podłożach,
porównanie to odnosi się do poprzednio ustanowionego standardu.
* Według testu na przyczepność FTM2, test ten został wykonany po 24-godzinach; standard produktu: 02/2014

Pewne przyleganie

Doskonała jakość wydruku
Dobra przyczepność toneru do wierzchniej warstwy etykiety gwarantuje
brak rozmazywania się nadruku.

Doskonała jakość wydruku

Zrównoważona polityka ochrony środowiska
Wybrane etykiety uniwersalne, na listy i koperty, na paczki i przesyłki
oraz korekcyjne są wykonane z materiału recyklingowanego i posiadają
certyfikat „Niebieski Anioł”. Dodatkowo większość białych etykiet jest
certyfikowanych znakiem FSC, co oznacza, że etykiety te są wykonane
z papieru pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych.

Gotowe szablony
i projekty
ZA DARMO!

Łatwe etykietowanie
Bezpłatne szablony idealnie pasują do arkuszy etykiet,
co gwarantuje perfekcyjne umiejscowienie etykiet i ich wydruk.

www.avery-zweckform.pl

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

apier z ekologicznie zarządzanych
FSC® pzasobów
leśnych

technologia QuickPEELTM ułatwia odklejanie
etykiet z arkusza

UNIWERSALNE

ETYKIETY

WYJAŚNIENIA NA OPAKOWANIU
Technologia ULTRAGRIP

Zastosowanie oznaczone
kolorowym paskiem
Odpowiedni typ
drukarki
Główne
zastosowanie
Numer katalogowy,
który jednocześnie
jest kodem produktu
wykorzystywanym
przy projektowaniu
w programie
Avery Design&Print
Rozłożenie i liczba
etykiet na arkuszu

ZROZUMIAŁY NUMER KATALOGOWY

Liczba arkuszy
w opakowaniu

Kod produktu

Tylko tę część
wpisujemy
w oprogramowaniu
Avery Design&Print

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

apier z ekologicznie zarządzanych
FSC® pzasobów
leśnych

technologia QuickPEELTM ułatwia odklejanie
etykiet z arkusza
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