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 gwarancyjne w arkuszach

https://www.nalepki24.pl/nalepki-gwarancyjne-w-arkuszach.html
Cena brutto

467.40 PLN

Cena netto

380.00 PLN

Nalepki gwarancyjne na arkuszach z nadrukiem w dowolnym kolorze Pantone i opcjonalnym
nadrukiem widocznym wyłącznie w świetle UV.
W tym cenniku proponujemy nalepki o prostych kształtach prostokątów i kwadratów.

Opis
Nalepki gwarancyjne z folii kruszącej po przyklejeniu, nie pozwalają się odkleić w całości. Przy
próbie odrywania pękają na małe kawałki i dzięki temu idealnie nadają się do zabezpieczania części
elektronicznych przed podmianą lub zabezpieczania całych pomieszczeń przed nieautoryzowanym
dostępem.
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Nalepki gwarancyjne z folii kruszącej nr 1, są szeroko stosowane przez importerów sprzętu
elektronicznego, sklepy komputerowe, serwisy sprzętu elektrycznego. Folia krusząca nie przewodzi
prądu i można ją przyklejać bezpośrednio na ścieżkach układów elektronicznych.
Folia krusząca idealnie sprawdza się jeśli chcemy zabezpieczyć sprzęt przed nieautoryzowanym
otwarciem np: zaklejając zagłębienie ze śrubą mocującą obudowę urządzenia. Natomiast jeśli
chcielibyśmy zakleić połączenie dwóch elementów obudowy to lepiej zastosować folię metalizowaną
rozwarstwiającą się przy próbie odrywania. Folia metalizowana jest znacznie bardziej odporna na
przedarcie i nie pęknie nawet jeśli dwie części obudowy minimalnie przemieszczą się wobec siebie.
Zobacz też: plomby gwarancyjne na arkuszach z folii rozwarstwiających się, typu VOID.
Po naklejkach gwarancyjnych można pisać przy pomocy pisaków permanentnych (np. takich jak
do opisywania płyt CD/DVD).
Aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię folii proponujemy nalepki gwarancyjne
o wymiarach:
- prostokąty:
20 x 8 mm, 20 x 10 mm, 20 x 14 mm, 20 x 17 mm
24 x 8 mm, 24 x 10 mm, 24 x 14 mm, 24 x 17 mm
30 x 8 mm, 30 x 10 mm, 30 x 14 mm, 30 x 17 mm
40 x 8 mm, 40 x 10 mm, 40 x 14 mm, 40 x 17 mm
- kwadraty o minimalnym wymiarze 8 mm x 8 mm
Informacje o ilości nalepek na arkuszu w zależności od wymiaru znajdują się w zakładce
"Dodatkowe informacje".
Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą kruchość folii gwarancyjnej, naklejenie dużej
nalepki np: 100 mm x 10 mm może stanowić problem. Podczas naklejania, tak długa i wąska
powierzchnia folii kruszącej, może pękać.
Wykonujemy również naklejki gwarancyjne o innych kształtach np: koła, elipsy, romby oraz
zawierające kolejne numery, kody kreskowe, QRCody i personalizacje.

Dodatkowe informacje
Tabela wymiarów, obliczenia dla wymiaru netto arkusza 120 x 170 mm.
Szerokość nalepki [mm]
20
20
20
20
24
24
24
24
30
30
30
30
40
40
40
40

Wysokość nalepki [mm]
8
10
14
17
8
10
14
17
8
10
14
17
8
10
14
17
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Ilość nalepek na arkuszu [szt.]
126
102
72
60
105
85
60
50
84
68
48
40
63
51
36
30

Szerokość nalepki [mm]
8
10
10

Wysokość nalepki [mm]
8
10
14

Ilość nalepek na arkuszu [szt.]
315
204
120

Jak naklejać?
Nalepki gwarancyjne należy kleić na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Minimalna
temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC. Czas wiązania kleju, do osiągnięcia pełnej
wytrzymałości na oderwanie, wynosi do 24 godz. w zależności od warunków i rodzaju folii.
Niniejsze naklejki gwarancyjne wykonujemy z folii kruszącej nr 1.
W przypadku klejenia nalepek gwarancyjnych na typowych podłożach takich jak: szkło,
aluminium, karton, czy lakier można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że folia krusząca nr 1
będzie odpowiednia i przy próbie zdjęcia będzie się niszczyć, oczywiście klejona powierzchnia musi
być czysta i odtłuszczona. Natomiast jeśli nalepki gwarancyjne mają być klejone na materiały
takie jak: porowate tworzywa sztuczne, szronione opakowania szklane, opakowania do kosmetyków,
to dobrze byłoby przed złożeniem zamówienia przeprowadzić próby, czy lepiej nie sprawdzi się
folia krusząca nr 2 lub 3.
Próbki naszych naklejek gwarancyjnych wysyłamy bezpłatnie.

Jak zamówić?
Aby zamówić nalepki gwarancyjne wybieramy wśród opcji pod "CENĄ" następujące parametry:
1. Rodzaj materiału: Folia krusząca nr 1
2. Ilość kolorów druku
3. Czy na nalepkach gwarancyjnych ma być naniesiony nadruk farbą widoczną w świetle UV?
4. Ilość arkuszy nalepek gwarancyjnych.
Przy każdej zmianie parametru pojawia się od razu aktualna cena netto całego nakładu. Uwaga!
Jeśli nie jesteśmy zalogowani to pojawiająca się cena nie uwzględnia indywidualnych rabatów.
W zakładce "Dodatkowe informacje" znajduje się tabela, która przedstawia ilość nalepek
gwarancyjnych na arkuszu w zależności od wymiaru.

Po wybraniu parametrów druku przechodzimy do zakładki "Dodaj projekt" aby załączyć własny
projekt, logo i dodać produkt do koszyka.
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:"
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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 produktu. Drukujemy dopiero po otrzymaniu pisemnego
akceptu e-mailem.
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