Etykiety
na roli
Oferta 2022

Etykiety na papierze
Papier - stosowany głównie na produktach eksponowanych wewnątrz pomieszczeń,

nienarażonych na trudne warunki atmosferyczne (szczególnie wilgoci), idealny do krótkotrwałej
ekspozycji produktów. Papier często używany jest do wydruku etykiet ogólnego przeznaczenia,

aplikowanych np. na opakowaniach kartonowych, butelkach, a także opakowaniach zbiorczych.

Folie papierowe są rozwiązaniem tańszym, ale mniej trwałym. Oferujemy papier biały półbłysk / papier
srebrny / papier złoty.

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:

W przypadku etykiet
kwadratowych
i prostokątnych,
domyślnie są
zaokrąglone
wszystkie 4 rogi,
promień
zaokrąglenia
to 2 mm.

Papier biały półbłysk,
Papier srebrny / złoty

Klej:

Standard, Odlepny, Mocny

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/ 0

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier błyszczący / matowy, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na papierze

Papier biały półbłysk z matowym lakierem

Matowe uszlachetnienia zapewnią dodatkową ochronę, z zachowaniem naturalnego, szlachetnego
charakteru. Według badań neuromarketingowych, matowe powierzchnie / opakowania budzą
pozytywne emocje.

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:

Papier biały półbłysk,
Papier srebrny / złoty

Wszystkie etykiety
drukowane są
w rozdzielczości
1200 dpi.

Klej:

Standard, Odlepny, Mocny

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier matowy / błyszczący, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na papierze

Papier biały półbłysk z matowym laminatem
Etykieta pokryta matowym laminatem, oprócz podkreślania odpowiednich cech produktu

Niestandardowy kształt

(np. naturalność), będzie najbardziej trwała i zdecydowanie najsztywniejsza spośród dostępnych
konfiguracji na papierze.

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:
Etykiety dostarczane
są na gilzach (rdzeń
roli) o średnicy 76,2mm
(parametry najczęściej
stosowane w
urządzeniach
etykietujących).

Papier biały półbłysk,
Papier srebrny / złoty

Klej:

Standard, Odlepny, Mocny

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier matowy / błyszczący, 		
Laminat matowy / błyszczący

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na papierze
Papier srebrny / papier złoty

Etykiety na złotym lub srebrnym papierze doskonale zdają egzamin w przypadku branży beauty.

Podkreślają ekskluzywność produktu. Równie dobrze komponują się z butelkami trunków, np. wina,
brandy czy whiskey. Dodatkowe uszlachetnienie zabezpieczy etykietę przed uszkodzeniami,
a także uwypukli konkretną cechę produktu.

Kształt:
Specyfikacja:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:

Papier biały półbłysk,
Papier srebrny / złoty

Klej:

Mocny

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0,
Jednostronny kolorowy 4/0 z białym 		
poddrukiem

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier matowy / błyszczący, 		
Laminat matowy / błyszczący

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.
CMYK

HAIR AND BODY SHAMPOO

Dla papierów:
srebrnego i złotego,
dostępny jest druk
jednostronny z
białym poddrukiem,
dzięki któremu,
kolory CMYK
będą bardziej
nasycone.

ROSE
QUARTZ

w w w. n a t u r a l b e a u t y l a b . c o m

CMYK+biały

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na folii
Folia PP biała

Folia PP (polipropylenowa) - zdecydowanie trwalsza i odporniejsza na warunki mechaniczne (ścieranie)
i atmosferyczne, dostępna jest w opcjach: folia PP biała / folia srebrna / folia transparentna.

Niestandardowy kształt

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:
Niestandardowe
kształty wycinane
są laserem, dlatego
nie ponosisz kosztu
wykrojnika.

Folia PP / polipropylenowa biała,
Folia PP / polipropylenowa srebrna,
Folia PP / polipropylenowa 			
transparentna

Klej:

Standard, Odlepny, Mocny, Opaque 		
mocny, Standard modyfikowany

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier błyszczący / matowy, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na folii

Folia PP biała z błyszczącym laminatem

Błyszczący laminat doda całości bardziej perłowego, szlachetnego wyglądu i dodatkowo przedłuży
żywotność etykiety.

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Do produkcji etykiet
wykorzystywane są
maszyny cyfrowe
(InkjetUV). Technologia daje
efekt połysku
w zadrukowanych
miejscach etykiety. Efekt
połysku uzyskiwany jest
bez dodatkowego
lakierowania.

Podłoże:

Folia PP / polipropylenowa biała,
Folia PP / polipropylenowa srebrna,
Folia PP / polipropylenowa 			
transparentna

Klej:

Standard, Odlepny, Mocny, Opaque 		
mocny, Standard modyfikowany

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier błyszczący / matowy, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na folii
Folia PP biała

Folia PP propylenowa służy do wszechstronnego zastosowania. Dzięki możliwości wykorzystania aż pięciu
różnych klejów, dobrze nadaje się do aplikacji na trudnych podłożach i w niskich temperaturach.

Niestandardowy kształt

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:
Klej Opaque mocny
ma ciemny kolor,
czemu nadaje się
do naklejania np. na
innych etykietach,
bo świetnie blokuje
przezroczystość
podłoża.

Folia PP / polipropylenowa biała,
Folia PP / polipropylenowa srebrna,
Folia PP / polipropylenowa 			
transparentna

Klej:

Standard, Odlepny, Mocny, Opaque 		
mocny, Standard modyfikowany

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0

Uszlachetnienie:

Brak, Lakier błyszczący / matowy, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na folii
Folia PP transparentna

W przypadku folii PP transparentnej, warto zdecydować się na zadruk jednostronny kolorowy 4/0

z białym poddrukiem, który poprawi saturację kolorów, ponieważ farby CMYK są półtransparentne.

CMYK

Specyfikacja:
Kształt:

CMYK+biały

CMYK

CMYK+biały

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:

Folia PP / polipropylenowa biała,
Folia PP / polipropylenowa srebrna,

Folia PP transparentna

bardzo dobrze sprawdza

Folia PP / polipropylenowa 			

kosmetyków, przy

transparentna

się np. na opakowaniach
przezroczystych

butelkach, gdzie
istotne jest

Klej:

Standard

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0, 			
Jednostronny kolorowy 4/0 z białym 		

pokazanie

zawartości.

poddrukiem
Uszlachetnienie:

Brak, Lakier błyszczący / matowy, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Etykiety na folii
Folia PP srebrna

W przypadku folii PP srebrnej możliwe jest zastosowanie wyłącznie mocnego kleju. Ciekawy efekt daje

połączenie koloru czarnego ze złotym lub srebrnym, dzięki czemu folia będzie jeszcze bardziej elegancka.

Specyfikacja:
Kształt:

Kwadratowe, Prostokątne, Okrągłe, 		
Owalne

Format końcowy:

min.: 30 mm
max: 210 mm

Podłoże:

Folia PP / polipropylenowa biała,
Folia PP / polipropylenowa srebrna,

Etykiety na roli

drukowane są Just

Folia PP / polipropylenowa 			

wystarczy zamówić

transparentna

In Time, to znaczy, że
potrzebną ilość, zamiast
magazynować
nadmiar. Druk

Klej:

Mocny

Druk:

Jednostronny kolorowy 4/0, 			
Jednostronny kolorowy 4/0 z białym 		

etykiet zajmuje 4
dni robocze.

poddrukiem
Uszlachetnienie:

Brak, Lakier błyszczący / matowy, 		
Laminat błyszczący / matowy

Gilza / średnica
rdzenia roli:

76 mm

Nakład:

od 500 szt. do 30.000 szt.

Cennik:
Nakład:

Cena netto od:

500

0 zł

0 zł

1 000

0 zł

0 zł

2 000

0 zł

0 zł

5 000

0 zł

0 zł

10 000

0 zł

0 zł

15 000

0 zł

0 zł

30 000

0 zł

0 zł

Kleje: właściwości i zastosowanie
W opakowaniach stosuje się najróżniejsze podłoża, więc nie bez powodu oferujemy kilka rodzajów kleju, abyś mógł
mieć pewność, że produkt spełni Twoje oczekiwania.

Klej Standard / zastosowanie ogólne (również w produktach spożywczych).

Trwały klej na bazie akrylu, o dobrej przyczepności do większości powierzchni
oraz możliwości użytkowania w niskich temperaturach.

Klej Mocny / zastosowanie: szorstkie, nierówne powierzchnie typu karton,

tworzywa sztuczne (HDPE, PE, PP, teflon). Mocny i trwały klej na bazie kauczuku,
wyróżnia się dobrą przyczepnością. Stosowany na większości podłoży.

Klej Opaque Mocny / zastosowanie: przykrycie wcześniejszych etykiet lub
nadruków na opakowaniu. Mocny klej pokrywający na bazie kauczuku,
blokujący przezroczystość.

Klej Standard Modyfikowany lub Specjalny / zastosowanie: tworzywa

sztuczne (HDPE, PE, PP, teflon). Przezroczysty, permanentny klej przeznaczony

do trudnych aplikacji, w temperaturze od 0°. Zapewnia dobrą przyczepność,
również na powierzchniach apolarnych (HDPE). Zalecany dla sztywnych
pojemników.

Klej Odlepny / zastosowanie ogólne. Klej akrylowy o stosunkowo dobrej

przyczepności, jednocześnie umożliwiający łatwe odklejanie, bez uszkodzenia
i zanieczyszczenia powierzchni, nawet po dłuższym czasie użytkowania.

Kierunek nawoju etykiety
Etykiety na roli przeznaczone są do dowolnej aplikacji, automatycznej (mechanicznej) aplikacji w taśmociągach

produkcyjnych, lub ręcznej (jak naklejki). Etykiety dostarczane są na gilzach (rdzeń roli) o średnicy 76,2mm (najczęściej
stosowane w urządzeniach etykietujących).

Parametry niestandardowe

(dotyczą wszystkich rodzajów etykiet):
- nakłady powyżej 30.000
- kształty wycinane laserem
- wymiar do 320x800 mm
- nawój na inne średnice gilz: 50, 40, 38 i 25 mm

