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

Etykiety na roli

Aby skalkulować cenę on-line zapraszamy na stronę:
https://www.nalepki24.pl/etykiety-na-roli-z-folii-samoprzylepnych.html
Czyste lub zadrukowane Etykiety na rolach z folii samoprzylepnych, odporne na warunki
atmosferyczne.

Opis
Etykiety wycinamy z wysokiej jakości folii samoprzylepnych gwarantujących bardzo dobrą
odporność na odrywanie, promieniowanie UV i wilgoć.
Wykonane przez nas nadruki termotransferowe i fleksograficzne nie ścierają się przy pocieraniu i nie
blakną od słońca, co sprawia, że idealnie nadają się na etykiety identyfikacyjne produktów i
wyposażenia.
Etykiety całkowicie spełniają wymogi oznaczenia CE, również w zakresie odporności na przecieranie
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wilgotną szmatką.
Kalkulator cen dostępny na tej stronie pozwala na wyliczenie cen etykiet czystych i z nadrukiem
termotransferowym.
Dla większych nakładów etykiet, np. ponad 10.000 szt. ekonomicznie uzasadnione może być
wykonanie nadruku fleksograficznego. W takim wypadku prosimy o przesłanie zapytania e-mailem
wraz z poglądowym projektem.

Dodatkowe informacje
Etykiety należy kleić na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Minimalna temperatura
otoczenia winna wynosić +5ºC. Czas wiązania kleju, do osiągnięcia pełnej wytrzymałości na
oderwanie, wynosi do 24 godz.
w zależności od warunków i rodzaju folii.
W przypadku wątpliwości, czy etykieta będzie się trzymała danej powierzchni, prosimy o
zamówienie bezpłatnych próbek.
W przypadku bardzo porowatych i mało nośnych powierzchni możemy zaproponować specjalne
sposoby klejenia i odpowiednie folie. Prosimy o kontakt.

Rodzaje nadruków
Etykieta może być zadrukowana dwiema technikami. Poniżej prezentujemy zestawienie zalet i wad.
1. Druk termotransferowy
- precyzyjna i trwała metoda nadruku
- niski koszt jednostkowy nawet przy bardzo małych nakładach
- możliwość drukowania kolejnych numerów, zmiennych kodów kreskowych i innych danych np. z
bazy lub programu Excel
- wadą jest brak możliwości drukowania przejść tonalnych kolorów i bardzo precyzyjnego ich
pasowania
2. Druk fleksograficzny
- precyzyjna i trwała metoda nadruku
- niski koszt jednostkowy przy średnich i dużych nakładach
- możliwość druku pełnokolorowego CMYK np. zdjęcia
- brak możliwość drukowania kolejnych numerów (zmienne dane trzeba dodrukowywać inną techniką
np. termotransferem)

Jak zamówić?
Aby zamówić etykiety przechodzimy do zakładki "Skalkuluj cenę". Jeśli nie jesteśmy zalogowani
to musimy się zalogować.
1. Wybieramy materiał z jakiego mają być wykonane etykiety i jej wymiar.
2. Wpisujemy interesujący nas nakład.
3. Wybieramy, czy etykiety mają mieć kolejne numery lub kody kreskowe (nie ma to wpływu na
cenę).
4. Zaznaczamy kolory nadruków.
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Po kliknięciu klawisza "Przelicz", po prawej stronie pojawią się ceny dla różnych nakładów.
Klikając na klawisz "Do koszyka" wybieramy konkretny nakład i parametry etykiet.

Po umieszczeniu etykiet w koszyku można załączyć indywidualny projekt:
1. Przechodzimy do zakładki "Dodaj projekt"
2. Klikamy klawisz "Przeglądaj" koło napisu Projekt
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" polecenia "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 zamówienia. Drukujemy dopiero po otrzymaniu pisemnego
akceptu e-mailem.
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