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Papíráru 01

 

rendelési kód: 319-0072 
címke/csomag: 1200 db
lap/csomag: 100 db

70×67,7 mm

 

rendelési kód: 319-0080
címke/csomag: 1200 db
lap/csomag: 100 db

97×42,3 mm

 

rendelési kód: 319-0106
címke/csomag: 1200 db
lap/csomag: 100 db

105×48 mm

 

rendelési kód: 319-0092
címke/csomag: 1400 db
lap/csomag: 100 db

99,1×38,1 mm

 

rendelési kód: 319-0103
címke/csomag: 1400 db
lap/csomag: 100 db

105×41 mm

 

rendelési kód: 319-0104
címke/csomag: 1400 db
lap/csomag: 100 db

105×42,4 mm

 

rendelési kód: 319-0069 

címke/csomag: 1500 db
lap/csomag: 100 db

70×50,8 mm

 

rendelési kód: 319-0090
címke/csomag: 1600 db
lap/csomag: 100 db

99,1×33,9 mm

 

rendelési kód: 319-0050
címke/csomag: 2400 db
lap/csomag: 100 db

64×34 mm

 

rendelési kód: 319-0067
címke/csomag: 2100 db
lap/csomag: 100 db

70×42,3 mm

 

rendelési kód: 319-0100
címke/csomag: 1600 db
lap/csomag: 100 db

  

105×37 mm

 

rendelési kód: 319-0040
címke/csomag: 2100 db
lap/csomag: 100 db

63,5×38,1 mm

 

rendelési kód: 319-0064
címke/csomag: 2400 db
lap/csomag: 100 db

70×36 mm

 

rendelési kód: 319-0065
címke/csomag: 2400 db
lap/csomag: 100 db

70×37 mm

 

rendelési kód: 319-0062
címke/csomag: 2700 db
lap/csomag: 100 db

70×32 mm

 

rendelési kód: 319-0060
címke/csomag: 3000 db
lap/csomag: 100 db

70×29,7 mm

 

rendelési kód: 319-0030
címke/csomag: 4000 db
lap/csomag: 100 db

52,5×29,7 mm

 

rendelési kód: 319-0025
címke/csomag: 4400 db
lap/csomag: 100 db

48,5×25,4 mm

 

rendelési kód: 319-0010
címke/csomag: 6500 db
lap/csomag: 100 db

38,1×21,2 mm

 

rendelési kód: 319-0022
címke/csomag: 6800 db
lap/csomag: 100 db

48,5×16,9 mm
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címke/lap
2

címke/lap
2

visszaszedhetõ

Melyik címkét, Melyik címkét, 
milyen célra?milyen célra?

Rendelési kód:
 299-1030 

 

termékkód: L7161-100
címke/csomag: 1800 db
lap/csomag: 100 db

   

1818
címke/lap
címke/lap

63,5×46,6 mm

Rendelési kód:
 299-1050  

 

termékkód: L7162-100
címke/csomag: 1600 db
lap/csomag: 100 db

   

1616
címke/lap
címke/lap

99,1×33,9 mm

Rendelési kód:
 299-1025

 

termékkód: L7160-100
címke/csomag: 2100 db
lap/csomag: 100 db

   

2121
címke/lap
címke/lap

63,5×38,1 mm

Rendelési kód:
 299-4076

 

termékkód: L7173-100
címke/csomag: 1000 db
lap/csomag: 100 db

   

1010
címke/lap
címke/lap

99,1×57 mm

Rendelési kód:
299-1075

 

termékkód: L7165-100
címke/csomag: 800 db
lap/csomag: 100 db

   

88
címke/lap
címke/lap

99,1×67,7 mm

Rendelési kód:
299-1015

 

termékkód: L7159-100
címke/csomag: 2400 db
lap/csomag: 100 db

   

2424
címke/lap
címke/lap

63,5×33,9 mm

Rendelési kód:
299-0101

 

termékkód: L7560-25
címke/csomag: 525 db
lap/csomag: 25 db

 

2121
átlátszóátlátszó

63,5×38,1 mm

Rendelési kód:
 299-0120

 

termékkód: L7567-25
címke/csomag: 25 db
lap/csomag: 25 db

 

címke/lap
1

címke/lap
1

átlátszóátlátszó

210×297 mm

Rendelési kód:
 299-0047 

 

termékkód: L7166-100
címke/csomag: 600 db
lap/csomag: 100 db

   

66
címke/lap
címke/lap

99,1×93,1 mm

Rendelési kód:
299-0050

 

termékkód: L7168-100
címke/csomag: 200 db
lap/csomag: 100 db

   

címke/lap
2

címke/lap
2

199,6×143,5 mm

Címzés címkék 

Átlátszó címkék

Levelek felcímkézéséhez

Csomag címkék 

Csomagokra és küldeményekre

Színes borítékokra

• A QuickPEEL™ technológiának köszönhetően könnyű 
a leválasztás és a felhasználás

• Garantáltan elakadásmentes kitűnő nyomtatási minőséggel.
• Lézer és tintasugaras nyomtatáshoz

• A címkék teljesen lefedik a korábbi szöveget
• Ideális használt dobozok, borítékok újra felhasználásához
• Környezet- és pénztárcabarát megoldás 

• Különlegesen egyedi és professzionális 
külső az összes levelének

• A QuickPEEL™ technológiának 
köszönhetően könnyű a leválasztás 
és a felhasználás

• Lézer nyomtatáshoz

CÍMKÉK, MELYEK FELHASZNÁLÁS
UTÁN LÁTHATATLANOK!
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Melyik címkét, 
milyen célra?
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Melyik címkét, 
milyen célra?

Rendelési kód:
299-0057

 

termékkód: L4736REV-25
címke/csomag: 1200 db
lap/csomag: 25 db

   

címke/lap
48

címke/lap
48

visszaszedhetõ

45,7×21,2 mm

Rendelési kód:
299-6135 

 

termékkód: L6019REV-25
címke/csomag: 7875 db
lap/csomag: 25 db

   

címke/lap
315

címke/lap
315

visszaszedhetõ

Ø10 mm

Előnyök:
• Megkönnyíti a címkézést és a címke eltávolítását
Tulajdonságok:
• Erősen tapad és könnyű elhelyezni
• Ragasztómaradvány nélkül eltávolítható
Felhasználás:
• Ideális a dossziék feliratainak megváltoztatására, ideiglenes 

jegyzetek készítésére, ideiglenes vonalkódozásra

Rendelési kód:
 299-0051 

 

termékkód: L4730REV-25
címke/csomag: 6750 db
lap/csomag: 25 db

   

címke/lap
270

címke/lap
270

visszaszedhetõ

17,8×10 mm

Rendelési kód:
299-0052 

 

termékkód: L4731REV-25
címke/csomag: 4725 db
lap/csomag: 25 db

   

189189
visszaszedhetõ

25,4×10 mm

Rendelési kód:
299-0115 

 

termékkód: L7670R-25
címke/csomag: 300 db
lap/csomag: 25 db

 

címke/lap
12

címke/lap
12
neon

Ø63,5 mm

Rendelési kód:
 299-0056
 

 

termékkód: L4735REV-25
címke/csomag: 25 db
lap/csomag: 25 db

   

címke/lap
1

címke/lap
1

visszaszedhetõ

210×297 mm

Rendelési kód:
 299-6400 

 

termékkód: L7263Y-25
címke/csomag: 350 db
lap/csomag: 25 db

  

1414
címke/lap
címke/lap

neon

99,1×38,1 mm

Előnyök: 
• Maximális hatás a promóciók, az akciós 

termékek, a különleges ajánlatok esetében
Tulajdonságok: 
• Papírcímkék, élénk neon színekben
Felhasználás:
• Termékek, csomagolás és brosúrák címkézésére
• Figyelemfelkeltésre és figyelmeztető jelzések elhelyezésére

Rendelési kód:
 299-0053 

 

termékkód: L4732REV-25
címke/csomag: 2000 db
lap/csomag: 25 db

   

8080
visszaszedhetõ

35,6×16,9 mm

Rendelési kód:
299-0063

 

termékkód: L4743REV-25
címke/csomag: 300 db
lap/csomag: 25 db

   

címke/lap
12

címke/lap
12

visszaszedhetõ

99,1×42,3 mm

Rendelési kód:
 299-0058 

 

termékkód: L4737REV-25
címke/csomag: 675 db
lap/csomag: 25 db

   

2727
visszaszedhetõ

63,5×29,6 mm

Rendelési kód:
299-0130 

 

termékkód: L7780-25
címke/csomag: 600 db
lap/csomag: 25 db

 

címke/lap
24

címke/lap
24

víztiszta

Ø40 mm

Rendelési kód:
299-0131 
 

 

termékkód: L7781-25
címke/csomag: 1000 db
lap/csomag: 25 db

  

címke/lap
40

címke/lap
40

víztiszta

45,7×25,4 mm

Előnyök:
• Stílusos megjelenést biztosít 

víztiszta üveg és fényes felületeken
Tulajdonságok:
• Víztiszta poliészter film, mely 
  -20 és +80°C között alkalmazható
Felhasználás:
• Termékcímkézés, iratrendezés

Figyelemfelhívó címkék

Visszaszedhető címkék

Árazás, származáscímke, vonalkódozás

Akciózás, figyelemfelhívás

Víztiszta címkék 

Termékcímkézés - stílusosan
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