RATHGEBER INFORMACE O PRODUKTECH

Etikety a fóliové etikety

Číslované etikety

Vysoká kvalita tisku a mimořádná rozmanitost
materiálů, na které tiskneme. To jsou důvody, proč si
vybrat pro výrobu jak reklamních, tak technických
etiket právě nás. Etikety tiskneme na archy i na
kotouče a nabízíme je v samolepicím provedení, díky
kterému budou perfektně držet na jakémkoli
povrchu.

Vyberte si ze široké nabídky variant. Vyrábíme:
bezpečnostní etikety a samolepky,
etikety pro
RFID/NFC
čtečky, etikety s kódem,
číslované etikety a designové etikety Label
Plus, Podlahové fólie.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Materiál

Polyesterová fólie, Vinylová fólie, Polyetylénová fólie

Možnosti zušlechtění

Mikrotisk, Ražení, Speciální barvy

Metody tisku

Sítotisk, Digitální tisk, Flexotisk, Horká ražba, Termotransferový tisk

Upevnění

Samolepicí (Speciální lepidlo pro extrémní požadavky)

Odolnost proti

Dobrá odolnost v závislosti na zvoleném základním materiálu

Více

Identifikační sytems z Kódování a číslování, RFID/NFC řešení
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-
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-
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POMŮCKY PRO ZPRACOVÁNÍ



RATHGEBER Vám nabízí četné pomůcky pro zpracování etiket a fóliových nálepek jako na příklad:
šablony
pomůcky a značky pro přesné umístění
naříznutí nosného/ochranného papíru pro snadnou aplikaci
označení produktu unikátními čísly nebo kódy pro snadnou a jednoznačnou identifikaci
adt
Abyste navíc ušetřili cenný čas a tím i náklady, rádi Vám vypracujeme – společně s Vámi – i pomůcky pro
zpracování speciálně uzpůsobené Vašim požadavkům.

KE STAŽENÍ






Pokyny na zpracování samolepicích produktů
(PDF 5.28 MB)
RATHGEBER KATALOG
(PDF 4.82 MB)

Vyloučení odpovědnosti
Veškerý obsah je pečlivě kontrolován a průběžně aktualizován. Přesto nemůžeme zaručit úplnost, přesnost a
aktuálnost informací o produktech. Z tohoto důvodu RATHGEBER, k.s. odmítá odpovědnost za škodu v souvislosti se
získanými informacemi o produktech na těchto webových stránkách.
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