Drukarnia Hologramy Sp. z o.o.
Kościuszki 5
05-092 Łomianki
tel. 22 831 16 15
e-mail: info@nalepki24.pl
Otwarte: 8:00 - 16:00

Nalepki z folii bezklejowej

Aby skalkulować cenę on-line zapraszamy na stronę:
https://www.nalepki24.pl/nalepki-z-folii-bezklejowej.html
Nalepki z folii transparentnej bezklejowej przywierają do powierzchni samą siłą "adhezji".
Folie transparentne adhezyjne są niezastąpione gdy chcemy wykonać nalepkę, którą można bez
śladu zdjąć np. z delikatnego ekranu telefonu komórkowego.

Opis
Nalepki z folii transparentnej bezklejowej są również stosowane do trwałego wgrzewania w produkty
z tworzyw sztucznych i kauczuków.
Próbki naszych nalepek wysyłamy bezpłatnie.

Jak nalepiać?
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Nalepki należy kleić na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Minimalna temperatura otoczenia
wynosi +5ºC. Ponieważ nalepki z folii adhezyjnej nie są pokryte klejem to wraz z upływem czasu nie
następuję mocniejsze związanie z podłożem.
W przypadku wątpliwości, czy nalepka będzie się trzymała danej powierzchni, prosimy o
zamówienie bezpłatnych próbek.

Jak zamówić?
Aby zamówić nalepki przechodzimy do zakładki "Skalkuluj cenę". Jeśli nie jesteśmy zalogowani
to musimy się zalogować.
1. Wybieramy materiał z jakiego mają być wykonane nalepki.
2. Uzupełniamy wymiary nalepki, nakład oraz ilość kolorów druku.
3. Jeśli nie zostanie wybrana technika druku, to cennik on-line pokaże kalkulacje dla wszystkich
dostępnych technik druku. Tym sposobem można sprawdzić, która technika druku jest najbardziej
ekonomiczna dla danego nakładu i ilości kolorów.

Dodatkowe opcje uszlachetnienia nalepek:
4. Lakier UV na całej nalepce lub wybiórczo np. tylko Logo
5. Zabezpieczenie powierzchni folią matową lub błyszczącą

Możliwość personalizacji i numeracji:
6. Kolejne numery, zmienne, kody kreskowe, QR Kody, personalizacja

Kształt nalepki:
7. Nalepki mogą mieć proste lub zaokrąglone rogi
8. Możemy wyciąć nalepki o praktycznie dowolnym kształcie np. elipsa, romb, trójkąt, strzałka itp.
Po kliknięciu klawisza "Przelicz", po prawej stronie pojawią się ceny dla różnych nakładów. Każda
tabela dotyczy innej techniki druku.
Klikając na klawisz "Do koszyka" wybieramy konkretny nakład i parametry nalepek.

Po umieszczeniu nalepek w koszyku można załączyć indywidualny projekt:
1. Przechodzimy do zakładki "Dodaj projekt"
2. Klikamy klawisz "Przeglądaj" koło napisu Projekt

Strona 2 z 3

3. Wybieramy z komputera plik z projektem i klikamy "Otwórz" lub "OK"
4. Uzupełniamy "Dodatkowe uwagi dotyczące projektu:"
5. Możemy zamówić dodatkowe usługi, np. przygotowanie projektu, opracowanie logo itp.
Jeśli nie dysponują Państwo plikiem z projektem prosimy o wybranie w polu formularza "Sposób
dostarczenia projektu" "proszę o przygotowanie projektu wg. opisu w polu "Dodatkowe
usługi:"

Uwaga! Załadowanie pliku z projektem na serwer następuje dopiero po kliknięciu dużego zielonego
klawisza: "Zapisz informacje o projekcie, dodatkowych usługach i próbnych wydrukach."
Ładowanie może trwać dłuższą chwilę. Czas ładowania zależy od szybkości łącza do internetu i
wielkości pliku.

Duże pliki lepiej ładować poprzez zakładkę "Upload".

Po zapisaniu informacji o projekcie, możemy przejść do koszyka i sfinalizować zamówienie.

Dla Państwa komfortu, zawsze przed realizacją zamówienia, przesyłamy plik z treścią
nadruku i całkowitym kosztem produktu. Drukujemy dopiero po otrzymaniu pisemnego
akceptu e-mailem.
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