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1200 DPI

Pierwsza w Polsce maszyna 
najnowszej generacji drukująca 
w technologii Inkjet UV
z rozdzielczością 1200 dpi

Druk z wykorzystaniem tonera 
przyjaznego dla środowiska
i certyfikowanego do bezpośred-
niego kontaktu z żywnością

Technologia Inkjet UV
do standardowych zastosowań
przy zachowaniu wysokiej 
relacji cena/jakość

mamy to czego szukasz

Jetrion 4900 ML

INKJET UV
Xeikon 3500

TONER

wybierz rozwiązanie dla siebie

360/720 DPI 1200 DPI
NOWOŚĆDurst TAU RSC-E

INKJET UV

CECHY DRUKU 1200 DPI
najwyższa

jakość grafiki 
rastrowej

perfekcyjne 
odwzorowanie 

nawet niewielkich 
czcionek

idealne
przejścia
tonalne

AAA



proste zasady

zamów
  już teraz!
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już od 500 szt.

krótkie terminy
realizacji

0 zł za wykrojnik
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Najpopularniejszy materiał do wydruku etykiet, które przeznaczone są do krótkotrwałej ekspozycji i nie będą narażone na działanie trudnych 
warunków atmosferycznych (przede wszystkim dużej wilgotności). Etykiety papierowe stosuje się głównie na produktach eksponowanych 
wewnątrz pomieszczeń. Papier często używa się do wydruku etykiet ogólnego przeznaczenia aplikowanych np. na opakowaniach kartonowych, 
butelkach, a także opakowaniach zbiorczych. Mogą być stosowane z artykułami spożywczymi.

NOW
OŚĆ BIAŁY PAPIER ECO

Produkt przyjazny dla środowiska naturalnego,
zawiera włókna papierowe z recyclingu

Dostępne wersje kolorystyczne:
biały, metalizowany w kolorze
srebrnym i złotym

CENA
TRWAŁOŚĆ

F PP

P PAPIER PÓŁPOŁYSK

Etykiety polipropylenowe są zdecydowanie trwalsze od etykiet papierowych i stosowane są tam, gdzie niezbędna jest wysoka trwałość oraz odporność 
na ścieranie i warunki atmosferyczne. Popularne w przemyśle spożywczym. Znajdują swoje zastosowanie na sztywnych opakowaniach, pojemnikach 
z tworzyw sztucznych, wyrobach mrożonych, a także produktach wymagających specjalnej aplikacji (np. opony).

NOW
OŚĆ BIAŁA FOLIA PP ECO

Folia produkowana z pulpy drzewnej pochodzącej
ze zrównoważonych i odnawialnych upraw

Dostępne wersje kolorystyczne:
biała, srebrna, transparentna, clear, OPQ

CENA
TRWAŁOŚĆFOLIA PP (POLIPROPYLENOWA)

Przezroczystość folii 100%0% OPQ                Srebrna                Biała                   Transparent Clear

MATERIAŁY



STANDARD
Zastosowanie: ogólne.

Standardowy trwały klej na bazie akrylu, ogólnego przeznaczenia stosowany z większością oferowanych przez nas materiałów. Wszechstronnie 
stosowany, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do większości powierzchni oraz możliwością użytkowania w niskich temperaturach. Klej może być 
stosowany z artykułami spożywczymi. 

STANDARD SPECJALNY
Zastosowanie: tworzywa sztuczne HDPE, PE, PP, teflon.

Specjalny przezroczysty permanentny klej przeznaczony do utrudnionych aplikacji etykiet w temperaturze od 0°C. Zapewnia dobrą przyczepność 
nawet na powierzchniach apolarnych takich jak opakowania wykonane z HDPE (butelki do środków czystości, opakowania do żywności, rury itp.). 
Jest szczególnie polecany w branżach, w których stosuje się sztywne pojemniki.

ODLEPNY
Zastosowanie: ogólne.

Klej akrylowy ogólnego zastosowania umożliwiający łatwe odklejanie przyklejonej wcześniej etykiety bez uszkodzenia i zanieczyszczenia powierzchni. 
Charakteryzują się stosunkowo dobrą przyczepnością przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ich łatwego odklejania z wielu rodzajów podłoży 
pozostawiając je czyste, nawet po dłuższym czasie użytkowania. 

MOCNY
Zastosowanie: powierzchnie nierówne, szorstkie (np. karton) lub tworzywa sztuczne HDPE, PE, PP, teflon.

Mocny trwały klej ogólnego przeznaczenia na bazie kauczuku, stosowany z większością materiałów znajdujących się w naszej ofercie. Wyróżnia się 
dobrą przyczepnością nawet do powierzchni o małej przyczepności. Możliwy do zastosowania na różnorodnych podłożach, również apolarnych, 
nieco szorstkich czy też wygiętych.

KLEJ



wyróżnij się
  etykietą

uszlachetnienia

LAKIEROWANIE, LAMINOWANIE
Lakierowanie lub laminowanie zabezpiecza etykietę
przed uszkodzeniami i ścieraniem, a także pozytywnie 
wpływa na jej wygląd.

COLD STAMPING, LAKIEROWANIE WYBIÓRCZE
Złota lub srebrna folia aplikowana w wybranych miejscach albo lakier
wybiórczy nadaje etykiecie wyjątkowy i szlachetny charakter.
Obok takiej etykiety nie można przejść obojętnie!

DRUK
Cyfrowy druk etykiet na roli zapewnia najwyższą jakość, szybką 
realizację i niskie koszty także przy niskich nakładach.
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Folia PP biała • klej standard

Folia PP biała • klej mocny

Folia PP biała • klej odlepny

Folia PP biała • klej opaque

Folia PP biała • klej standard specjalny

Folia PP srebrna • klej mocny

Folia PP transparent • klej standard

Folia PP clear on clear • klej standard

Folia PET biała połysk • klej standard

Eco Folia PP biała • klej standard**

46 g/m2

45 g/m2

45 g/m2

47 g/m2

59 g/m2

51 g/m2

46 g/m2

48 g/m2

76 g/m2

43 g/m2

akrylowy

kauczukowy

akrylowy

akrylowy

akrylowy

kauczukowy

akrylowy

akrylowy

akrylowy

akrylowy

min. 5°C

min. 0°C

min. -15°C

min. 5°C

min. 0°C

min. 0°C

min. 5°C

min. 5°C

min. 5°C

min. 5°C

od -40°C do 80°C

od -40°C do 70°C

od -30°C do 80°C

od -20°C do 80°C

od -20°C do 80°C

od -40°C do 70°C

od -40°C do 80°C

od -40°C do 80°C

od -40°C do 150°C

od -20°C do 80°C

50 μm

60 μm

60 μm

61 µm

57 μm

51 μm

50 μm

50 µm

50 µm

58 µm

Papier półpołysk • klej standard

Papier półpołysk • klej mocny

Papier półpołysk • klej odlepny

Papier srebrny • klej mocny

Papier złoty • klej mocny

Eco Papier półpołysk • klej standard**

81 g/m2

81 g/m2

81 g/m2

84 g/m2

83 g/m2

90 g/m2

akrylowy

kauczukowy

akrylowy

kauczukowy

kauczukowy

akrylowy

min. 5°C

min. 0°C

min. -15°C

min. 0°C

min. 0°C

min. 0°C

od -20°C do 80°C

od -40 °C do 70°C

od -30°C do 80°C

od -40°C do 70°C

od -40°C do 70°C

od -20°C do 80°C

76 μm

76 μm

76 μm

72 μm

64 μm

60 µm

nietak * Używane przez nas materiały umożliwiają dalszy druk termotransferowy.
O szczegóły zapytaj opiekuna handlowego.

** Przy zadruku tonerowym.

MATERIAŁY

P

F PP

uszkodzenia 
mechaniczne

kontakt
z żywnością**

odporność na:

wilgoćużytkowanieaplikacjaklejgramaturaMateriały* grubość



biuro@flagireklamowe.pl  •  +48 61 622 74 18 •  www.reakcja.eu

zamów w 3 krokach
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