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Vienkārša un ērta etiķešu druka !
Vienkārša un ērta etiķešu druka!
Standarta etiķešu drukas process:

Primera etiķešu drukas process:

1. Izveidojiet etiķetes dizainu
2. Veiciet pasūtījumu
3. Etiķetes dizaina pārbaude un izmaiņas
4. Etiķešu drukas pasūtīšana pie piegādātāja
5. Piegādes laiks
6. Etiķešu glabāšana (dažādi etiķešu veidi)
7. Etiķešu uzlīmēšana uz produkta
8. Neizmantoto etiķešu utilizācija

1. Izveidojiet etiķetes dizainu
2. Drukājiet pēc nepieciešamības
3. Etiķešu uzlīmēšana uz produkta

Drukājiet krāsainas uzlīmes un etiķetes
pēc vajadzības
Jūsu priekšrocības:
• Augstas izšķirtspējas krāsainu uzlīmju un etiķešu druka
• Drukājiet tik uzlīmju, cik nepieciešams, bez ierobežojumiem
• Ietaupiet uz piegādes laikiem un samaziniet etiķešu uzglabāšanas apjomus noliktavā
• Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas etiķešu dizainā, nav jāutilizē
iepriekšējo etiķešu sagataves
• Drukājiet anotācijas, attēlus, fotogrāfijas vai svītrkodus kad, un
cik vien nepieciešams

Dizaina izveide gan uz Mac vai Windows datoriem
Veidojiet un drukājiet savas etiķetes paši:
• Jūs varat izvēlēties jebkuru programmu etiķešu dizaina veidošanai.
• Drukājiet etiķetes uzreiz no programmas, kurā tās veidojat.
• Izmantojiet etiķešu dizaina programmas NiceLabel vai BarTender,
lai pielietotu papildu funkcijas, piemēram, dažādu sagatavju izveide, mainīgu datu druka vai svītrkodu izveide un druka.
• Neatkarīgi no izvēlētās programmatūras, Jūs varat izgatavot personalizētas, jebkura izmēra un dizaina produktu etiķetes, kad vien
vēlaties.
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Bezmaksas tehniskais atbalsts
Sazinieties ar Primera atbalsta komandu pa e-pastu support@primera.eu,
pa tālruni +49 611 92777-0 vai izmantojiet čata funkciju mūsu interneta vietnē primeralabel.eu. Šis pakalpojums ir bezmaksas visiem mūsu klientiem.

Jūsu izdrukātās etiķetes

Pusautomātiskie uzlīmju aplikātori
Ātri un vienkārši:
• Iestatiet parametrus
• Ievietojiet aplīmējamo produktu iekārtā
• Nospiediet pedāli vai pavelciet rokturi
un etiķete ir uzlīmēta

Jūsu marķētā produkcija
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Jūs izdarījāt pareizo izvēli
Primera misija ir izstrādāt un ražot tehnoloģiski pārākas iekārtas, kas nodrošina efektīvu darba procesu un apmierina visas klientu vajadzības. Primera uzlīmju printerus izmanto gan lielie ražotāji, gan nelieli ģimenes uzņēmumi, lai drukātu uzlīmes un etiķetes dažādu
produktu marķēšanai, kā piemēram: kafijas iepakojumu, vīna pudeļu etiķetes, kosmētisko preču aprakstus, specializētās pārtikas un
citas personalizētas uzlīmes. Tālāk minētie piemēri ļaus Jums iepazīt Primera daudzveidīgo produkciju un tās pielietošanu daudzu interesantu ideju īstenošanā. Jūs izdarījāt pareizo izvēli !

Planet of Health, Slovēnija
Planet of Health izstrādāja unikālu diagnozes un ārstniecības metodi ar termo-regulācijas
palīdzību. Viņu ražotās preces ir 100% dabiskas un tiek ražotas nelielās partijās eksportam uz
dažādām valstīm.
Brane Bremšaka un viņas komanda katru mēnesi drukā aptuveni 10 000 līdz 15 000 produktu
etiķešu sešās dažādās valodās.

“



Drukas ātrums un kvalitāte ir mums ļoti nozīmīgi faktori,
un mēs spējam nodrošināt mūsu vajadzības ar Primera
LX900e krāsaino uzlīmju drukas printeri.
Brane Bremšaka, mārketinga vadītāja

Chiltern Valley, Lielbritānija
Vīna darītava Chiltern Valley Winery ir uzņēmums, kas saviem klientiem piedāvā unikālus vīnus
un ar vīniem saistītus izstrādājumus, kas ir darināti ar rokām un atbilst augstākajiem standartiem.
Donalds Īlends (Donal Ealand) izmanto krāsaino uzlīmju drukas printeri LX900e,
lai radītu vintāžas stila etiķetes un ar tām aplīmētu pudeles vienam no senākajiem Anglijas dzērieniem “Old Luxters Mead”.

“



Viss uzlīmju drukas process ir kļuvis daudz vienkāršāks un,
pats svarīgākais, precīzāks. Drukāt krāsainas augstas kvalitātes uzlīmes ir ļoti vienkārši.
Donalds Īlends, ražošanas vadītājs

Glashoff’s Bestes, Vācija
Glashoff’s Bestes ir marmelādes ražošanas uzņēmums. Viņi ražo neatkārtojamus gardumus un
ar krāsaino uzlīmju printeri LX900e drukā personalizētas produktu etiķetes individuāli katram
klientam.
Hans-Uve Glashofs (Has-Uwe Glashoff ) ir apmierināts ar lielisko attēlu, logotipu un sastāvdaļu
apraksta kvalitāti. Jauno ES regulu, par informācijas norādīšanu uz pārtikas precēm, ieviešanas
rezultātā, Glashoff’s Bestes nācās pārskatīt uzlīmju drukas nosacījumus un tagad viņi izmanto
LX2000e krāsaino uzlīmju drukas printeri.

“
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Mēs esam ļoti apmierināti ar Primera piedāvātajiem risinājumiem, un arī cenas-kvalitātes
attiecība ir ļoti laba.
Hans-Uve Glashofs, uzņēmuma dibinātājs

Otrā brošūras pusē atradīsiet vairāk
informācijas par Primera uzlīmju
printeri un aksesuāri

Forno Bottaro, Itālija
Forno Bottaro ceptuves komanda ir vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem, piemēram, mainīgajām klientu prasībām. Katru dienu viņi pagatavo augstākās kvalitātes maizes izstrādājumus.
Manuelai Kodognoto (Manuela Codognotto) grafiskais dizains ir sirdslieta un viņa uzreiz iedomājās par visām iespējām, ko sniedz krāsainais uzlīmju drukas printeris LX900e.

“



Mani pārsteidza tas, cik ātri es spēju īstenot savas
idejas, kā arī printera plašās izmantošanas iespējas un
priekšrocības.
Manuela Kodognoto, grafiskā dizainere

Bim’s Kitchen, Lielbritānija
Bim’s Kitchen ir neliels ģimenes uzņēmums, kas priecē klientus ar oriģinālām karija ēdienu,
marināžu un garšvielu receptēm.
Džeimss “Bims” Adededži (James “Bim” Adedeji) izmanto krāsaino uzlīmju printeri LX900e, lai
drukātu kvalitatīvas etiķetes visam piedāvāto preču klāstam, kā arī AP360e uzlīmju aplikatoru,
lai līmētu uzlīmes uz pudelēm un burkām.

“



Es noteikti iesaku šos risinājumus arī citiem mazajiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamas iekārtas, kas sniedz profesionālas kvalitātes rezultātu,
saglabājot elastību.
Džeimss “Bims” Adededži, uzņēmuma dibinātājs

Frebbenholm, Zviedrija
Frebbenholm Trading AB ražo pārtikas preces no 100% dabiskām izejvielām, nodrošinot produktu etiķetes katras eksporta valsts valodā.
Stefans Fāhlanders (Stefan Fahlander) izmanto krāsaino uzlīmju printeri LX900e, lai drukātu
produktu etiķetes dažādās valodās un veidotu to dizainu pēc klientu pasūtījuma.

“



Šobrīd mēs esam vairāk kā apmierināti ar mūsu pirkumu, un es uzskatu,
ka attiecība cena-kvalitāte ir ļoti izdevīga.
Godīgi sakot, es pat necentos izvērtēt citu ražotāju
piedāvātos risinājumus.
Stefans Fāhlanders, uzņēmuma direktors un īpašnieks
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Primera uzlīmju printeri
un aksesuāri
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Etiķešu printeri un aprīkojums
Etiķešu printeri
Primera LX sērijas krāsainie printeri izmanto jaunākās tintes strūklas tehnoloģijas, augstas izšķirtspējas un kvalitātes krāsaino uzlīmju
drukai. Iespaidīgā 4800 dpi drukas izšķirtspēja un lielais drukas ātrums ļauj izmantot šos kompaktos un parocīgos printerus dažādu
uzlīmju, etiķešu un biļešu drukas vajadzībām un dažāda tipa etiķešu materiāliem.
Krāsainais uzlīmju printeris LX2000e – Primera ražošanas līmeņa printeris:
• Lieli, atsevišķi piemontējami tintes kārtridži (CMYK), kas ir sertificēti saskaņā ar
BS5609 3. sadaļu
• Ir iespējams izmantot gan atsevišķi, gan ražošanas līnijas ietvaros
• Augsta noturība pret UV starojumu un ūdeni
• Papildu ārējās uzlīmju ruļļa padeves sistēma
• Iebūvētais rotējošais nazis
• Savienojums ar Ethernet, USB 2.0 vai bezvadu savienojums
• Vienkārša drukas galvas nomaiņa, negriežoties pēc palīdzības pie specializēta servisa dienesta
Krāsainais uzlīmju printeris LX900e – augstas kvalitātes krāsaino uzlīmju druka:
• Atsevišķi tintes kārtridži (CMYK); krāsas vai pigmentēta tinte
• Augstākā drukas kvalitāte savā klasē
• Lietotājs pats var nomainīt drukas galvu, kā arī vienkārši pārslēgties no pigmentētās uz krāsas tintes izmantošanu
• Pieejama arī krāsainā uzlīmju printera RX900e RFID versija
Krāsainais uzlīmju printeris LX500e – ideāli piemērots nelieliem uzņēmumiem:
• Paredzēts veikaliem un citām mazumtirdzniecības vietām
• Drukā kuponus, biļetes, vārdu zīmītes, aproces un kvītis
• Ir iespējams pasūtīt ar nazi uzlīmju griešanai, modeļa nosaukums LX500ec
• Kompakts izmērs
Visus uzlīmju printerus var izmantot ar Windows vai Mac operētājsistēmām un uzlīmju dizainam izmantot jebkuru programmu. Druka ir
tikpat vienkārša kā ar parastu ofisa printeri. Jūsu izvēlēto modeli ir vienkārši integrēt jau esošajā ražošanas vidē. Katram krāsainajam uzlīmju
printerim ir regulējami drukas iestatījumi, lai nodrošinātu to, ka katru reizi iegūsiet augstākās kvalitātes uzlīmes.
Īsāk sakot: Primera piedāvā printerus visām vajadzībām !

Aprīkojums
ACS-216e automātiskā griešanas sistēma krāsainajam uzlīmju printerim LX900e:
• Sistēma ir aprīkota ar izturīgu, rotējošu nazi, kas spēj sagriezt uzlīmju papīru, biezus papīrus un plastikātu.
• Piemērots uzlīmju, plauktu uzlīmju, identifikācijas karšu un daudzu citu uzlīmju drukai
Folija drukas sistēma FX400e – paaugstina jūsu produktu vērtību:
• Padariet ar lāzera vai tintes printeri drukātās uzlīmes par metāliski spīdīgām.
• Lietotājiem ir pieejamas dažādas metāliskās krāsas, piemēram, zelts, sudrabs, bronza, sarkana, zila utml.
• Paredzēts praktiski jebkura dizaina drukai: apmales, attēli, fonti, foni un daudz kas cits
• Padariet jūsu preces pamanāmākas ar elegantu un izsmalcinātu marķējumu
RW-7 uzlīmju uztinējs un UW-7 uzlīmju padevējs:
• Ietaupīs jūsu laiku, uztinot uzlīmes jūsu vietā
• Nodrošina iespēju izmantot uzlīmju ruļļus ar lielāku ārējo diametru
• Īpaši izstrādāts LX krāsaino uzlīmju printeru sērijai
RW-9 un LW-9 labās un kreisās puses uztinējs – instruments profesionāļiem:
• Šis risinājums ir īpaši piemērots izmantošanai kopā ar LX2000e ražošanas vidē
• Spēj uztīt un attīt uzlīmju ruļļus ar svaru līdz pat 30 kg un platumā līdz
228,6mm (9”)
Laiku taupošie papildus aksesuāri ir savietojami ar visiem Primera LX modeļu
sērijas krāsainajiem uzlīmju printeriem.
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Uzlīmju printeru salīdzinājums
Drukas metode
Maksimālā drukas izšķirtspēja

Tintes druka

Termo pārneses druka

4800 dpi

300 dpi

Drukas platums

19 līdz 101,6 mm

12,7 līdz 209,6 mm

12,7 līdz 212,8 mm

106 mm

Drukas garums

19 līdz 609,6 mm

12,7 līdz 431,8 mm

12,7 līdz 609,6 mm

1016 mm

Maksimālais drukas ātrums

50,8 mm/sek

114 mm/sek

Tintes veids
Vadība

Metāliskās krāsas (zelts,
sudrabs, bronza, zila,
sarkana), punktu druka
(dzeltena, sarkana, zaļa, zila,
melna, balta)

4 CMYK krāsu kārtridži

daudzkrāsainas tintes
kārtridžs (CMY) ar melno
krāsu (K)

Atsevišķi krāsu kārtridži ar vienu drukas galviņu, kuru
spēj nomainīt pats lietotājs

Krāsa

Krāsa vai pigments

Pigment

–

Pauze, Ielikšana/padeve, izņemšana

Turpināt/padeve, Pauze/
izņemšana, atcelt

Ielādēt



 (PC)

–

v10.8 (vai jaunāka versija)

–

Uzlīmju izmaksu aprēķina rīks
Windows 7/8/10
Mac OS X

127 mm/sek
Termālā druka

Viens kārtridžs

Tintes kārtridži

152 mm/sek


v10.6 (vai jaunāka versija)

Uzlīmju veidošanas
programmatūra

Bartender UltraLite, NiceLabel SE Primera Edition

Mediju/substrātu veidi

Pret spiedienu jūtīgas uzlīmes ruļļos, kuponi vai etiķetes ruļļos

Uzlīmju ruļļa izmēri
(iekšējā padeve)

Līdz 127 mm (5”)
ārējais diametrs
uz 50,8 mm (2”) serdes

Līdz pat 152 mm (6”) ārējais diametrs
uz 76 mm (3”) serdes

Līdz 127 mm (5”)
ārējais diametrs
uz 25 mm (1”) serdes

Korpusa materiāls

ABS plastmasa

Metāls

ABS plastmasa

Mobils caurspīdīgs sensors iepriekš sagatavotām etiķetēm
Reflektīvais sensors uzlīmēm ar melno svītru (melno atzīmi)
Iepriekš drukāto uzlīmju izmantošana
Preprinted label stock

Materiāla atpazīšana

Materiāla griezējs

Papildopcija

Uztinējs (papildopcija)
Attinējs (papildopcija)
Izmēri (Garums x Augstums x
Platums)
Svars




*



264 x 180 x 389 mm

438 x 231 x 438 mm

495 x 259 x 521 mm

213 x 188 x 314 mm

3,2 kg

16,6 kg

20,4 kg

2,8 kg

Atbilst Eiropas RoHS prasībām



FCC, UL, CE un CSA sertifikācija



Strāva
Strāvas padeves prasības
Bezmaksas tehniskais atbalsts
pa tālruni, e-pastu vai čatā
Garantija

–



12 VDC, 5.0A

24 VDC, 3.75A

100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Viens gads (papildus bezmaksas garantija 12 mēnešiem ir pieejama, ja reģistrēsiet preci tiešsaistē
vietnē primeraregister.com pirmo 6 mēnešu laikā pēc pirkuma veikšanas)

* pēc pieprasījuma
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Uzlīmju aplikatori
Ir pierādīts, ka, jo labāk un profesionālāk izskatās jūsu produktu marķējums, jo vairāk preču jūs pārdosiet. Protams, uzlīmēm ir jābūt
precīzi un rūpīgi uzlīmētām. Tieši šim mērķim Primera izstrādāja AP sērijas uzlīmju aplikatorus, kas ir ideāls pus-automātisks uzlīmju
līmēšanas risinājums.
Primera uzlīmju aplikatori ne tikai paaugstinās jūsu darba efektivitāti, bet piešķirs jūsu precēm lielisku profesionālu izskatu. Preču identificēšanas uzlīmes tiek uzlīmētas precīzi, bez locījumiem un grumbām, tām paredzētajā vietā, piešķirot produktiem profesionālu izskatu.
Ātrā uzstādīšana un vienkāršā izmantošana nodrošina to, ka AP sērijas aplikatori nodrošina lielāku aplīmēto iepakojumu skaitu stundā
salīdzinot ar manuālo aplīmēšanu. Pateicoties to kompaktajam izmēram, aplikatori ir piemēroti novietošanai uz dažādiem galdiem un
letēm, bet to korpuss ir veidots no īpaši izturīga tērauda, kas nodrošinās ilgāku kalpošanas laiku.

Uzlīmju aplikators AP360e/AP362e
apaļiem priekšmetiem
• Cilindra formas konteineriem, tai skaitā pudelēm, burkām, caurulēm
• AP360e bāzes modelis ātri līmē uzlīmes uz vienas iepakojuma
puses
• AP362e papildinātais modelis nodrošina uzlīmju līmēšanu uz
abām pusēm
• Regulējami attālumi
• Iespējams saglabāt līdz pat 9 darbu režīmiem
• LED displejs ar iebūvētu skaitītāju
• Uzlīmju līmēšanas svira ar iebūvētu atsperi nodrošina precīzu
līmēšanu
• Precīzi līmē uzlīmes uz priekšmetiem ar nelielu diametru, piemēram, lūpu balzāms vai lūpu krāsa

AP550e uzlīmju aplikators
plakanām virsmām
• Piemērots dažādām plakanām virsmām, piemēram, četrstūra
kastītes, iepakojumi, somas, vāki un daudzi cita veida plakani
priekšmeti
• Pilns kustības diapazons
• Nav nepieciešams gaisa spiediens (bez skaļiem un problemātiskiem gaisa kompresoriem)
• Nav nepieciešama tīrīšana
• Lieliski savietojams ar jebkuru uzlīmju veidu
• LED displejs ar iebūvētu skaitītāju
• Papildu AP550e turētāja komplekts:
• Nodrošina nestandarta formas vai maza izmēra priekšmetu
turēšanu un fiksāciju precīzai uzlīmju līmēšanai
• Komplektā iekļauts maza vai liela izmēra paliktnis, UHMW
lentes rullis, stiprinājums un lietošanas instrukcija

AP sērijas uzlīmju aplikatori ir ideāli piemēroti uzlīmēm, kas ir veidotas ar Primera populārāko LX un CX sēriju krāsaino printeru
modeļiem un digitālajām uzlīmju presēm. Kopumā šīs ierīces nodrošina pilnvērtīgu drukas un līmēšanas sistēmu, kas ir piemērota gan
maza, gan vidēja apjoma uzlīmju drukai.
Jūs varat izmantot arī ruļļos satītas uzlīmes, kas ir drukātas ar fleksogrāfiskās apdrukas, ofseta iespieduma vai termālās drukas metodēm.
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Uzlīmju aplikatoru salīdzinājums
Uzlīmju padošanas skaits
vienā reizē
Ātrums

1

1 vai 2 – priekša un
aizmugure

135 mm sekundēm jeb līdz pat
1200 priekšmetiem stundā

Līdz pat 500 priekšmetiem stundā

Cilindriska un koniska

Plakana un koniska

Aplīmējamo priekšmetu forma
Priekšmeta diametrs

15 mm līdz 170 mm 		(0,6” līdz 6,7”)

Iepakojuma platums

25,4 mm līdz 238 mm 		 (1” līdz 9,4”)

Priekšmeta augstums

1

9,5 mm līdz 203 mm		(0,002” līdz 8”)
19 mm līdz 310 mm		 (0,75” līdz 12,2”)*

15 mm līdz 170 mm 		(0,6” līdz 6,7”)

9,5 mm līdz 203 mm		(0,002” līdz 8”)**

Etiķetes platums

19,1 mm līdz 209 mm 		(0,75” līdz 8,25”)

19 mm līdz 101,6 mm		 (0,75” līdz 4”)

Uzlīmes augstums

19,1 mm līdz 609,6 mm 		(0,75” līdz 24”)

19 mm līdz 152,4 mm		 (0,75” līdz 6”)

Uzlīmju ruļļa serdes diametrs
LED displejs ar iebūvētu uzlīmju
skaitītāju un aglabāto režīmu
funkciju
Svars
Izmēri (Garums x
Augstums x Platums)

50,8 mm līdz 76,2 mm (2” līdz 3”) I.D.
–


7,26 kg

10,9 kg

340 x 226 x 328 mm

305 x 541 x 256 - 391 mm

Atbilst Eiropas RoHS prasībām



FCC, UL, CE un CSA sertifikācija



Strāva
Strāvas padeves prasības
Bezmaksas tehniskais atbalsts pa
tālruni, e-pastu vai čatā
Garantija

12 VDC, 5.0A
100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Viens gads (papildus bezmaksas garantija 12 mēnešiem ir pieejama, ja reģistrēsiet preci tiešsaistē
vietnē primeraregister.com pirmo 6 mēnešu laikā pēc pirkuma veikšanas)

* Tilpnes/Produkti var tikt novietoti pāri iekārtas platformai uz vienu vai otru pusi
** Tilpnēm/Produktiem īsākiem par 20,3 mm var būt nepieciešami papildus stiprinājumi
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Dažādi izejmateriāli
Lai iegūtu augstākās kvalitātes uzlīmes, jums ir nepieciešama ne tikai augstākās kvalitātes drukas tehnoloģija, kuru nodrošina Primera
krāsainie uzlīmju drukas printeri, bet arī augstas kvalitātes izejmateriāli.
Visi Primera sertificētie tintes drukai paredzētie izejmateriāli ir lieliska izvēle darbam ar Primera LX sērijas krāsainajiem uzlīmju printeriem, kas nodrošina augstākās kvalitātes uzlīmju un etiķešu druku. Šie izejmateriāli ir paredzēti augstas izšķirtspējas drukai uz tintes printeriem. Primera piedāvā dažāda veida standarta izmērus jebkuram no uzlīmju materiāliem, kā arī piedāvā izveidot personalizēta
izmēra etiķetes pēc pieprasījuma. Piedāvājam arī dažāda veida līmes sastāvus, piemēram, īslaicīgo vai termisko līmi.
Tehnisko parametru brošūras ir pieejamas supplies.primera.eu.

Paper
High un Semi Gloss
Balta, gluda papīra etiķete pārklāta ar glancētu vai daļēji glancētu virsslāni. Īpaši labi piemērota
fotogrāfisku attēlu uzlīmēm un krāsainām uzlīmēm.

Matte
Balta, gluda papīra etiķete pārklāta ar matētu virsslāni. Īpaši paredzēts izmantošanai preču
anotāciju aplīmēšanai vai preču marķēšanai noliktavās.

Vintage Eco
Krēmkrāsas etiķete uz papīra ar matētu virsslāni. Īpaši piemērots papīra veids gadījumiem, kad
ir nepieciešama autentiska, dabiska vai ekoloģiska izskata uzlīme. Šim papīra veidam ir lieliska
ūdensnoturība, kas tika pārbaudīta ievietojot to spainī ar ledainu ūdeni.

Poly
White High Gloss un Clear Gloss Eco
Balta vai caurspīdīga uzlīme ar polivinila pārklājumu un glancētu virsslāni. Īpaši labi piemērota
izmantošanai vietās, kur nepieciešama ūdensnoturība, spilgtas krāsas un fotogrāfiska kvalitāte.
Šis glancētais materiāls ir ļoti noturīgs pret nobrāzumiem, plīsumiem un vidēji skābu ķīmisko
vielu iedarbību.

Pearly Gloss
Pērļu balta, gluda uzlīme ar polivinila pārklājumu un glancētu virsslāni. Īpaši piemērota, lai nodrošinātu augstvērtīgu, izsmalcinātu un cēlu dizainu ar fotogrāfisku kvalitāti. Šis paaugstināta
spīduma glancētais materiāls ir ļoti noturīgs pret nobrāzumiem un plīsumiem.

White Matte Eco
Balta, gluda papīra uzlīme pārklāta ar matētu virsslāni. Uzlīmes ir paredzētas preču marķēšanai, reklāmas materiāliem un izmantošanai ražošanā, apdrukājot tās ar anotāciju vai augstas
izšķirtspējas krāsainiem attēliem.

White Matte BS-certified
Balta, gluda papīra uzlīme pārklāta ar matētu virsslāni un BS5609 2. sadaļas sertifikāciju. Lieliska
noturība pret UV starojumu un plīsumiem. Uzlīmes uz šī papīra ir paredzētas izmantošanai
ražošanā un īpaši ekstremālos apstākļos, tai skaitā GHS ķīmisko vielu marķēšanai.

Vinyl
Matte
Balta, gluda papīra uzlīme pārklāta ar matētu virsslāni. Uzlīmes uz šī papīra ir īpaši piemērotas
izmantošanai vietās, kur nepieciešama ūdensnoturība un augstākā apdrukas kvalitāte. Matētais virsslānis ir īpaši noturīgs pret plīsumiem un ķīmisku vielu iedarbību.

– 6 – Primera uzlīmju printeri un aksesuāri

Pārlieciniet sevi !

Vairāk informācijas sadaļā
Primera etiķešu apstrādes
risinājumi
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