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03Despre Label Print

®Label Print  este o tipografie tip full-service, ce deține 

capacitatea și expertiza de a oferi o experiență completă în 

segmentul etichetelor autoadezive, asigurând o compatibilitate 

optimă între designul etichetei și produsul căruia i se 

adresează.

®Label Print  a văzut lumina tiparului acum 14 ani, din dorința 

sinceră și nestăvilită a unui tânăr de a aduce un suflu proaspăt 

într-un domeniu de nișă. Echipa s-a multiplicat de câteva zeci 

de ori între timp și, dacă ne întrebi pe noi, facem o treabă 

grozavă!

Noi suntem cei care îți valorizăm etichetele și le personalizăm 

până la acel nivel la care să se contopească alături de produsul 

pe care îl reprezintă. În final, mesajul invocat de etichetă 

trebuie să fie identic cu cel al produsului până la construcția 

indiviză a personalității.

Misiunea noastră este de a atinge culmile excelenței prin 

producerea de etichete cu personalitate, dar și prin punerea la 

dispoziție de servicii integrate. Eticheta fără consultanță 

prealabilă este ca un copac fără rădăcini. Riscul de a se clătina 

puternic la primele intemperii este iminent!

De aceea slujba nostră nu se termină la finalizarea comenzii și 

nici la livrarea finală a etichetelor! Vom considera că ne-am 

îndeplinit datoria în momentul comunicării feedback-ului tău 

pozitiv!

Pentru că ne-am dorit să învățam, am încheiat colaborări cu 
tipografii din Germania, Elveția, Cehia, Slovacia, Franța, 
Bulgaria și Grecia și suportul acestora a fost prețios. Am 
dezvoltat procedee de lucru, ne-am armonizat tehnicile de 
imprimare și am atins un nivel superior al calității, nivel pe care 
nu l-am fi atins dacă nu am fi investit continuu în echipamente și 
tehnologie superioară.

Ne-am raliat directivelor și regulamentelor europene precum și 
dispozițiilor naționale și ne responsabilizam clienții în privința 
pașilor de urmat pentru respectarea acestora. O astfel de 
asumare reprezintă, din partea noastră, o demonstrație de 
respect și fidelitate față de partenerii noștri, respectiv față de 
tine.

Vino să construim împreună rețeta etichetei perfecte/de 
succes pentru tine! Și dacă evoluția constantă și stabilă a 

®Label Print  din ultimii 14 ani nu te convinge, te așteptăm la 
sediul nostru pentru o mostră de realitate și un portofoliu bogat 
în etichete splendide, care mai de care mai arătoase.

Despre Label Print
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04Despre Label Print

Cifră de afaceri

Productivitate
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Particularizează
produsele tale speciale prin alegerea

unor etichete deosebite care fac vizibile
caracteristicile produsului tău.

Evidenţiază
designul și culorile caracteristice
produsului tău și comunică mai

ușor cu publicul și consumatorii.

Simplifică
procesul de etichetare a produselor

tale printr-un mecanism care a
revoluţionat industriile producătoare.

Personalizează
pachetele promoţionale și

diferenţiază-te de concurenţă prin
alegerea unor etichete unice,

funcţionale, calitative și reprezentative.

Promovează
eficient ofertele tale prin etichetele
corespunzătoare, menite să atragă
atenţia asupra produsului tău care

nu va trece neobservat.

Maximizează
eforturile de promovare a produselor

prin etichete care, prin design și
mesaj, scot în evidenţă

caracteristicile promoţiei tale.

Urmărește
permanent stocul tău de produse
cu ajutorul etichetelor dedicate

gestionării activelor, personalizate
prin transfer termic.

Oferă
cursivitate întregului proces

operaţional prin folosirea etichetelor
și a codurilor de bare pentru

managementul activelor.

Optimizează
managementul activelor cu ajutorul
etichetelor în coală A4, de o calitate

superioară.

Dinamica productivității muncii în funcție de nivelul
cifrei de afaceri în perioada 2008 - 2016

Despre Label Print
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05Cu Etichel în căutarea etichetei perfecte

Din dorința de a relansa brand-ul din punct de vedere al 

imaginii și de a crea un concept care nu există pe piață în 
®momentul de față echipa Label Print  a creeat site-ul 

etichel.labelprint.ro.

Vă invităm să previzualizaţi noua versiune a site-ului și să 

înțelegeţi astfel care este importanța experienței pe care 

acesta o oferă utilizatorilor sau, mai exact, potențialilor 

beneficiari. După cum ați aflat deja, clienții care solicită 

serviciile acestei companii activează în toate ramurile 

industriale.

Prin intermediul noului site, echipa a dorit să exemplifice cu 

ajutorul imaginilor modul prin care se pot utiliza produsele sale, 

atât profesioniștilor cât și celor care nu lucrează în domeniu. 

Ideea pe care s-a pus accentul a fost aceea de schimbare 

izvorâtă din dorinţa de a evolua. Am simţit din cererile de ofertă 

pe care le primim că oamenii nu reușesc întotdeauna să 

exprime cu acurateţe ceea ce își doresc. Am încercat în același 

timp să ne ușurăm și nouă munca având o astfel de prezentare 

profesionistă și să îi ajutăm să se orienteze către ceea ce vor și 

ceea ce au nevoie.

Ne-am dorit foarte mult să vorbim prin imagini, iar după ce am 

început să conturăm harta site-ului, ne-am dat seama că 

trebuie să venim cu ceva nou, cu o poveste. În povestea 

imaginata de noi beneficiarul se plimbă și vede exact cum se 

ajunge la etichetă, cum se folosesc alţii de etichetă și cum se 

realizează efectiv o etichetă în cadrul unei tipografii. Astfel s-a 

născut personajul nostru, pe care trebuia să îl numim cumva. 

Ne-am amuzat încercând să-i găsim un nume și practic din 

această joacă în care am angrenat tot colectivul firmei a luat 
®naștere Etichel . Și a urmat întrebarea: lăsăm un singur 

personaj pentru toate categoriile sau îl îmbrăcăm? Și aceasta a 

fost o provocare. Am vrut să îi punem straiele unui producător, 

ale unui comerciant și ale unei persoane care ţine foarte mult la 
®etichetă, atât la propriu cât și la figurat. Așa s-a născut Etichel , 

un personaj în trei variante de prezentare. Apoi am mers mai 

departe cu povestea, care durează de 1 an și jumătate și este 

povestea noastră, iar fiecare element din site pe care îl 

parcurgeţi este contribuţia oamenilor din firmă. 

În căutarea etichetei perfecte
Cu Etichel 
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Cu Etichel în căutarea etichetei perfecte 06

®În momentul în care intraţi pe website-ul cu Etichel  veţi auzi o 

muzică de fundal care nu putea să lipsească dintr-o poveste și 

care conţine, printre altele, fragmente din filmele „ Piraţii din 

Caraibe" și " Războiul stelelor" care au fost mixate într-un 

studio, iar din îmbinarea acestor teme muzicale a rezultat 
®melodia lui Etichel , care este protejată prin drepturi de autor. 

Grafica site-ului este interactivă și a fost realizată sub forma 

unui joc de tip quest, în care fiecare element este prezentat în 

cel mai mic detaliu, atât sub aspect vizual cât și auditiv. Pe 

prima pagină a site-ului se regăsesc și cele 3 variante de 
®prezentare a personajului Etichel , respectiv producătorul 

care ține foarte mult la timpul de livrare deoarece nu poate să 

își lanseze produsele pe piață dacă acestea nu au etichete, 

negustorul care vrea o etichetă cu un preț decent astfel încât să 
®iasă în câștig și clientul – Johnny Etichel  – care este 

personajul principal și care ține foarte mult la imagine și 

calitate. Astfel se face diferențierea între vizitatorii care 

accesează acest site, în funcție de serviciile și produsele de 

care sunt interesați.

Următorul pas este selectarea personajului, utilizatorul fiind 

astfel introdus pe următoarea pagină a website-ului unde 

grafica se prezintă sub forma unei hărți interactive care îl pune 
®pe Etichel  în situația de a alege ținutul pe care dorește să îl 

exploreze: fie Tărâmul Rătăcit, un loc dezolant și înfricoșător, 

fie Orașul Etichetelor, un loc vesel, plin de viață și îmbietor. 

Selectând acest ținut, personajul pornește în căutarea 

etichetei perfecte.

Odată ajuns la destinație, utilizatorului i se dezvăluie planul 
animat al Orașului Etichetelor, fiecare clădire reprezentând în 
mod sugestiv câte un domeniu de activitate căruia i se 

®adresează produsele Label Print : auto moto, magazin 

alimentar, farmacie, cosmetice, librărie, depozit de vinuri, 
cofetărie etc. 

®Etichel  este întâmpinat în magazinul ales de către un 

negustor al cărui nume face, la rândul său, trimitere la ramura 

industrială respectivă, exploratorul nostru putând intra într-un 

dialog specific domeniului cu personaje precum Romulus 

Somelierul, François Parfumierul, Luigi Cofetarul sau 

Alexandrina Librărița. În cadrul fiecărui magazin există o 

prezentare prin imagini a soluțiilor care se pot aplica 

segmentului de activitate aferent, precum și o descriere a 

tehnologiilor utilizate și menționarea utilității tipului de etichetă.

La realizarea unei etichete trebuie să fie luate în considerare 

numeroase aspecte, începând cu adezivul - ce nu trebuie să 

conțină compuși care pot migra și intra astfel în contact cu 

produsul aflat în interiorul ambalajului, fie că este alimentar, 

farmaceutic sau cosmetic și făcându-l să fie toxic pentru 

consumator – și continuând cu cerneala pentru imprimare și 

sigiliul de securizare, care are rolul de a preveni contrafacerea. 

De exemplu, este util de știut faptul că etichetele care se 

fixează pe butoaiele cu diverse băuturi trebuie să adere pe o 

suprafață rugoasă și să reziste într-un mediu umed și răcoros, 

iar pentru acest lucru este necesară aplicarea unui adeziv 

special sau că materialul din care sunt realizate etichetele 

pentru jucării nu trebuie să conțină substanțe toxice, 

producătorii fiind obligați să dețină diverse certificări care să 

ateste siguranța acestor obiecte.

®Însoțindu-l pe Etichel  în căutarea etichetei perfecte am 
®înțeles că modul inovator prin care echipa Label Print  a ales 

să își scrie povestea va ridica ștacheta pe plan național și va 

crea o altă imagine pentru piața ambalajelor din România, care 

vor permite promovarea cu succes a produselor autohtone și 

pe piața internațională.

În căutarea etichetei perfecte
Cu Etichel 
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Catalogate drept o referință în industria ambalajelor, etichetele 
®autoadezive imprimate Label Print  au cucerit atenția și 

loialitatea clienților prin creativitatea design-ului, armonia 

cromatică, calitatea imprimării, profesionalism și flexibilitate.

®La Label Print , etichetele autoadezive imprimate beneficiază 

de cele mai moderne tehnici de producție: tiparul flexografic, 

digital și imprimantele termice. Flexografia, o revelație în 

tehnică tiparului, presupune imprimarea pe o varietate de 

materiale absorbante și non-absorbante, în 6 culori UV sau pe 

bază de apă, cu rezoluții mari de 150-170 dpi, și cu viteze mari. 

În acest caz, lucrările cu tiraj mare beneficiază de un raport 

optim calitate-preț. Investiția în tehnologia flexografica a 

permis o redare fidelă a culorilor, fie că sunt alcătuite din 

policromie (CMYK), fie că sunt din gamă Pantone.

Etichetele pot lua orice formă imaginată de echipa de creație, 

având la dispoziție varianta de a crea ștanțe personalizate sau 

de a alege între cele peste 1500 de modele existențe.

®La Label Print  vă punem la dispoziție o varietate de tehnologii 

speciale de imprimare ce oferă distincție și personalitate: 

07Produse > Etichete > Etichete autoadezive imprimate

stanțare, embosare, laminare, înseriere, scratch-off, înnobilare 

cu folii aurii, argintii sau holografice. Noile tehnologii au creat 

variante, astfel încât etichetele flexo în rolă sau coală, pot fi 

față-verso, permițând dublarea spațiului de comunicare prin 

imprimarea pe partea adezivă, sau piggy-back, utile în promoții 

sau activități de producție datorită proprietății de a fi dublu-

stratificate (stickerul superior este detașabil).

Tipărirea cu ajutorul imprimantelor ce se bazează pe transfer 

termic se remarcă prin monocromie și prezintă un avantaj în 

cazul volumelor mici sau al datelor variabile.

Diversitatea etichetelor autoadezive imprimate și posibilitatea 

aplicării automate pentru o productivitate sporită în procesul de 

ambalare denotă compatibilitatea cu o varietate de aplicații: 

vinuri, cereale, mezeluri, pui și preparate din pasăre, lactate, 

pește și preparate din pește, medicamente, produse 

cosmetice, produse farmaceutice, produse de panificație și 

patiserie, uleiuri, produse apicole, conserve, s.a.m.d.

Experiența acumulată în toate domeniile de utilizare a 

dezvoltat abilitatea echipei de creație dedicate în a oferi un 

design atractiv oricărui tip de etichetă în funcție de aplicația sa.

Etichete Autoadezive Imprimate
Raport optim calitate - preț
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Etichetele autoadezive neimprimate sunt preferate pe piață 

datorita printabilităţii exemplare, susținută printr-o diversitate 

de substraturi, dimensiuni și forme. În funcție de aplicabilitate, 

etichetele se împart în doua cateogorii: etichete direct termice 

și etichete pentru transfer termic. Sunt dispuse în role, pentru 

imprimari termice, sau în coli pentru imprimantele ink jet sau 

laser.

Producerea etichetelor pentru aplicatii industriale în rola sau 

imprimante tip desktop în coală, respectând toate specificațiile, 

este specialitatea noastră.

Productia in-house a permis debitarea si stantarea rolelor 

industriale la dimensiunile dorite de clienti ce pot fi tiparite 

ulterior cu ajutorul imprimantelor termice sau ink-jet.

În cazul unor tiraje mai mici ce presupun monocromie, sunt 

disponibile imprimantele termice, care utilizează ribboanele de 

diferite culori și tipuri. În cazul în care nu se pune accent pe 

caracteristica de durabilitate se pot utiliza etichetele direct-

termice.

Indiferent de modalitatea de imprimare, etichetele autoadezive 

și-au dovedit utilitatea în toate domeniile, contribuind la 

optimizarea timpului şși a resurselor implicate.

Principalii beneficiari ai etichetelor direct-termice sunt firmele 

de logistică și depozitele de materiale, pentru identificarea 

produselor, managementul inventarierii, urmărirea rutelor de 

distribuție, citirea codurilor de bare și alte aplicații.

Etichetele pentru imprimare cu ribon se remarcă prin 

durabilitate ridicată, calitatea imprimării fiind superioara celor 

direct-termice. Datorită faptului că nu sunt termosensibile, se 

pot expune la variații de temperatură sau la lumină intensă.

Libertatea de a alege dintre cele peste 1500 de ștanțe 
®disponibile cu forme și dimensiuni diferite la Label Print , 

imprimă etichetelor calitatea de a avea orice formă 

(rectangulare, rotunde, eliptice sau speciale), corespunzător 

cerințelor clienților.

Produse > Etichete > Etichete autoadezive neimprimate

Etichete Autoadezive Neimprimate
Pentru tipărire ulterioară
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Etichetele de preț reprezenta o evoluție în procesul de 

comercializare, reducând costurile și timpul pentru expunerea 

prețului produselor în unităti.

Pe aceste etichete se pot imprima flexografic sau prin transfer 

termic elemente de identificare ale firmei precum: siglă, slogan 

sau un text oarecare cum ar fi lotul, data producției, data 

expirării, cod etc.

Aplicarea etichetelor de preț se realizează cu ajutorul 

marcatoarelor de preț, care în funcție de model imprimă fie 

doar prețul, fie prețul și data de expirare. Sunt disponibile în mai 

multe variante și culori.

Produse > Etichete > Etichete autocolante de preț

Etichete Autocolante de Preț
Aplicabile cu marcatoare de preț 
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Eticheta tip reclosure a fost concepută pentru cicluri repetate 

de dezlipiri-lipiri, și este parte integrantă din strategia de 

produs, întrucât susține misiunea de protecție exercitată de 

ambalaj și oferă o modalitate convenabilă de a păstra 

prospețimea și caracteristicile de calitate, dar și de a promova 

marca în același timp.

Apariția etichetelor reclosure a deschis literalmente noi 

posibilităti de a dezvolta funcționalitatea produselor în 

domeniul produselor cosmetice, medicale, alimentare și de 

curățenie, datorită investițiilor în materiale rezistente și adezivi 

speciali, devenind astfel o emblemă a rentabilității.

Piesa de rezistență a produselor care utilizează etichete 

reclosure este adezivul. Condiția de bază este să fie rezistent 

la elementele din compoziția pachetului, precum apa, esențele 

de parfum, uleiurile sau alte chimicale cu care intră în contact. 

Aceasta proprietate a determinat un boom de vânzări în 

industria dedicată îngrijirii pielii atât adulților cât mai ales a 

copiilor, unde s-a răspândit la nivel viral prin ușurința utilizării.

În domeniul alimentar, etichetele reclosure au creat noi 

standarde de păstrare a prospețimii, fiind preponderent 

solicitate pentru produsele ce permit reutilizări ulterioare 

precum orezul, ceaiul și cafeaua.

®Specialiștii Label Print  vor recomanda pe baza experienței 

suportul și adezivul ideal pentru fiecare tip de produs.

Produse > Etichete > Etichete autocolante reclosure

Etichete Autocolante Reclosure
Lipire - dezlipire repetată
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Experiența noastră în producerea etichetelor de securitate 

este valoroasă, în ceea ce priveste crearea designului și 

respectarea practicilor de securitate în domeniu. Utilizăm 

ultimele tehnici și tehnologii pentru a ne asigura că oferta 

noastră este competitivă și suntem prima opțiune în 

respectarea standardelor de securitate ale produselor.

Obiectivul principal al etichetelor este de a prelua rolul de 

„sigiliu” și de a preveni în acest fel contrafacerea acestora, care 

a înregistrat cote alarmante în ultima perioadă în special în 

segmentul farmaceuticelor. Se pot folosi pe orice tip de 

material (fibrolemnos, plastic, lemn).

Orice tentativă de a îndepărta eticheta va conduce la o rupere 

vizibilă sau la unele tipuri o delaminare, lăsând un mesaj clar și 

evident. Daca materialul a fost delaminat, nu rămâne nici o 

urma de adeziv pentru a permite o relipire ulterioară a etichetei.

Etichetele de securitate autoadezive au ca și arie de 

aplicabilitate următoarele domenii: industria farmaceutică, 

industria alimentară, cosmetice, retail, electronice, industria 

auto, logistică. Există mai multe soluții de reducere sau chiar 

eliminare a contrafacerii utilizând holograme, sau diferite 

materiale ce conțin fibre, planșete, filigrane, fire, dungi 

iridescente, și prezintă reactivitate la anumiți solvenți.

Alegerea unei etichete de securitate este o oportunitate atât din 

punct de vedere al costurilor cât și al timpului dedicat 

supravegherii trasabilității produsului.

Etichetele durabile își confirmă reputația de a „supraviețui” în 

orice condiții de mediu, precum contactul cu apa, diferite 

chimicale, sau detergenți, pentru a permite identificarea 

produsului chiar după perioade îndelungate. Prin tehnologia 

flexografică, etichetele beneficiază de o componentă estetică 

valoroasă, prin evidențierea elementelor grafice, imaginilor 

sau codurilor de bare cu ajutorul policromiei, dar și de finisari 

suplimentare precum laminarea, pentru un plus de rezistență. 

Laminarea se poate efectua cu substanțe ce protejează 

împotriva razelor UV, agenților de curățare, factorilor termici și 

diferitelor substanțe chimice. În funcție de mărimea stratului 

laminat, poate rezista la factori mecanici, termici, și chimici.

Produse > Etichete > Etichete de securitate și durabile

Etichete de Securitate și Durabile
Împiedica desigilarea produsului
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Flexografia oferă posibilități nelimitate de imprimare, fiind unul 

din domeniile cu cele mai dinamice dezvoltări. Beneficiind de 

progresul tehnologic, tiparul flexografic concurează cu succes 

tiparul clasic offset, și oferă un raport preț-calitate optim în 

producția materialelor pentru industria ambalajelor.

Pe lângă segmentul de bază al tipăririi etichetelor autoadezive, 
®la Label Print  văd lumina tiparului inclusiv etichete necesare 

pentru promoții precum taguri utile în industria textilă, neck 

hangers, atât de populare pentru personalizarea sticlelor la 

diferite evenimente și chiar etichete textile.

Astfel marcate, produsele sunt ușor remarcabile, ieșind în 

evidența prin culoare și funcționalitate, prin șansa de a 

transmite mai multe informații și argumente ce pot concretiza 

intenția de cumpărare.

Posibilitatea printarii etichetelor textile în rolă, a redus timpul și 

costurile asociate industriei textile, susținând astfel campaniile 

de branding, dar și informare în ceea ce privește materialele 

utilizate și condițiile de spălare.

Produse > Etichete > Etichete non-adezive

Etichete Non-adezive
Taguri și bilete
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Versatilitatea stickerelor decorative este infinită. Stickerele 

decorative fac deliciul celor care își doresc să aducă o 

amprentă personală asupra unui obiect, fiind disponibile într-o 

varietate de dimensiuni, forme, culori și materiale. Ele pot fi 

realizate la comandă pentru orice ocazie, în scop decorativ sau 

personalizare.

Stickere pentru sticle de vin, adrese, hăinuțe pentru copii, 

pereți, laptopuri, skateboard-uri sunt doar câteva din 

multitudinea de aplicații în care se pot regăsi.

Creativitatea este la cote maxime când vine vorba despre 

acest tip de stickere – poți să dai viață emoțiilor pe care le-ai 

resimțit de-a lungul vieții, personajului preferat de desene 

animate sau unei creaturi misterioase pe care doar tu ai 

întâlnit-o.

Evenimentele precum nunți le, ce pot depasi sfera 

conventionalului, sau un simplu articol de imbracaminte al 

copilului care il ajuta la gradinita pentru identificarea mai 

usoara, vor purta marca proprie, accentuând caracterul unic 

care există în mod natural.

Produse > Stickere > Stickere decorative

Stickere Decorative
Versatilitate infinită
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Un sticker promoțional poate acționa în două direcții:

1. Ca un produs personalizat care poate fi aplicat pe diverse 

suporturi vizibile, precum o mașină, având rolul de promovare 

și expunere în diferite medii.

2. Ca un furnizor de informatii pentru potentialii clienti.

Corelând cele două funcții se pot observa avantajele legate de 

costuri și eficiență. Pentru a obține un impact maxim stickerele 

trebuie să întrunească mai mulți parametri: un design atractiv, 

un text inspirat, și un partener de încredere care să le imprime 

la cea mai buna calitate.

Odata ce se alege design-ul și se stabilește mediul în care vor fi 

expuse (interior / exterior) se contactează tipografia luând in 

considerare materialul care va fi imprimat pentru a rezista 

factorilor externi.

Noi îți propunem o gamă de stickere realizate pe tipar digital, la 

costuri deja maximizate, cu un adeziv excelent, iar dacă iți faci 

probleme în privința textului sau a imaginii, avem specialiști 

care te pot ajuta să îți transpui ideile și dorințele în cel mai 

atractiv concept.

Maximizează expunerea business-ului tău cu Stickerele 

personalizate promoționale, ce susțin construirea identității 

brandului, eficiența promoțiilor, creșterea vânzărilor. Toate 

obiectivele de marketing devin realizabile la costuri reduse cu 

ajutorul stickerelor promoționale, a căror popularitate a crescut 

în rândul afacerilor care își utilizează optim bugetele pentru 

promovare.

Stickerele nu mai reprezintă doar metode de divertisment 

pentru copii, ci au devenit un instrument de marketing puternic 

ce ar trebui să facă parte din orice program de marketing. 

Preconcepțiile legate de stickere și aplicabilitatea lor sunt 

eliminate atunci cand iși dovedesc funcționalitatea ca mijloace 

de publicitate și vehicule pentru distribuirea informațiilor.

Dacă dispui de un buget special destinat acestui scop, 

stickerele personalizate sunt investiția perfectă. Reprezintă 

una dintre cele mai eficiente căi de a promova mesajul 

companiei, obiectele personalizate în acest mod aduc angajații 

unei companii sub aceeași umbrelă și întăresc convingerea 

unei unități, atât în interiorul companiei, cât și în exterior.

Produse > Stickere > Stickere personalizate

Stickere Personalizate
Cresc vizibilitatea business-ului
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Tip imprimantă: Desktop pentru etichete

Metodă de printare: Direct termic (făra ribon) și transfer termic (cu ribon)

Viteză tipărire: 127mm/secundă

Interfață: USB, serial RS-232 (DB9), paralel (LPT)

Rezoluție printare: 203 DPI

Memorie: Flash: 4mb, SRAM: 8mb, zonă imprimabilă 104 mm

Caracteristici consumabil:

lațime: minim 19mm – maxim 108mm; înălțime: maxim 991mm; grosime: minim 0,003mm – maxim 

0,18mm; diametrul maxim al rolei de etichete: 127mm; diametrul interior al miezului: 25,4mm și 40mm

Caracteristici ribon:

lățime: minim 33.8mm – maxim 110mm; lungime: maxim 74m

Coduri de bare suportate: Code 39, Code 128 with subsets A/B/C, Code 93, Codabar, Interleaved 2-

of-5, UPC-E, UPC-A, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, EAN-13, EAN-8, EAN-8 and 

EAN-13 with 2 or 5 digit extensions, Postnet, Plessey, German Post Code, RSS-14, MSI-3, MaxiCode, 

MicroPDF417, MacroPDF417, QR Code (requires Asian version printer), Data Matrix

Software Inclus: Zebra Designer V2 – Soft creare etichete, Zebra Universal Driver

Sursă de alimentare: Externă inclusă în prețul imprimantei

Altele: Limbaje de programare: EPL2, ZPL 1, ZPL 2

Greutate: 2.1 kg

Dimensiuni: 193x191x254mm

Temperatură de operare: 4.4°C – 41°C, umiditate: 5 – 95%

Tip imprimantă: Desktop pentru etichete

Metodă de printare: Transfer termic

Viteză tipărire: 150 mm/sec

Interfață: USB, Bluetooth

Rezoluție printare: 203 DPI

Caracteristici consumabil:

– lungime etichetă max.: 991 mm;

– lațime hârtie: max. 118 mm;

– diametru exterior rolă: 127 mm;

– diametru interior rolă: 12.7 mm, 25.4 mm standard;

– grosime: 0.08 – 0.1905 mm;

– tip: etichete eco și semilucioase, etichete pliate, etichete pretăiate, etichete cu sau fără black mark, 

etichete cartonate, role de hârtie termică, brațări.

Coduri de bare suportate: CODE39, CODE128, Interleaved 2-of-5, 2-D PDF 417, ISBN, UPC, EAN

Software Inclus: Zebra Designer V2 – Soft creare etichete

Zebra Universal Driver

Greutate: 2.5 kg

Temperatură de operare: 5 – 41°C

15Produse > Imprimante de etichete > Volum mic

Zebra GK420T

Zebra ZD420

254x193x191 mm2,1 kg

127 mm/s

Conexiune USB4,4-41°C

203 DPI

254x202x177 mm2,5 kg

150 mm/s

Conexiune USB5-41°C

203 DPI

Imprimante de Etichete
Volum mic
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16Produse > Imprimante de etichete > Volum mic

Godex G300
Metodă de printare: Transfer termic / Direct termic

Tip de senzor: Reflexiv – dublu, transmisiv – simplu

Viteză tipărire: 102 mm/sec

Interfață: USB, RS-232 (serial) și ETHERNET

Rezoluție printare: 203 DPI

Consumabile:

Role etichete diametru exterior maxim 127mm, sau 254mm dacă se utilizează suportul extern

Role etichete diametrul interior: 25mm (1”), 38mm (1.5”), 76mm (3”)

Lățime: 25mm (1 “) ~ 118mm (4.65”)

Grosime: 0.06~0.25mm (0.0025”~0.01”)

Coduri de bare suportate: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-

Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5,I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 

(add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, 

Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code,(QR code disponibil)

Greutate: 2.5 kg

Temperatură de operare: 5 – 40°C

Godex G500
Metodă de printare: Transfer termic / Direct termic

Tip de senzor: Reflexiv – dublu, transmisiv – simplu

Așezarea senzorului: Reglabil stânga-dreapta, poziționat central

Viteză tipărire: 127 mm/sec

Interfață: USB, RS-232 (serial), Centronics (paralel) și ETHERNET

Rezoluție printare: 203 DPI

Consumabile:

Role etichete diametru exterior maxim 254mm, datorită suportului extern

Role etichete diametrul interior maxim: 25mm (1”), 38mm (1.5”), 76mm (3”)

Lațime: 25mm (1 “) ~ 118mm (4.65”)

Grosime: 0.06~0.25mm (0.0025”~0.01”)

Coduri de bare suportate: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-

Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5,I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 

(add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, 

Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code,(QR code disponibil)

Certificări: CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC

Greutate: 2.72 kg

Temperatură de operare: 5 – 40°C

Opțiuni: Dispozitiv de tăiere rotativ, Dispozitiv de desprindere a etichetei

254x224x170 mm2,5 kg

102 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

285x226x171 mm2,72 kg

127 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

Imprimante de Etichete
Volum mic
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17Produse > Imprimante de etichete > Volum mediu

Zebra ZT220 TT

Zebra ZT230 TT

Tip imprimantă: Industrială pentru etichete

Metodă de printare: Direct termic (fără ribon) și transfer termic (cu ribon)

Viteză tipărire: 152mm/secundă

Interfață: USB, serial RS-232

Rezoluție printare: 203 DPI

Memorie: 128 MB Flash + 128 MB RAM, Zonă imprimabilă 104 mm

Caracteristici consumabil: Lățime: 19,4mm – 114mm (printabilă: 104mm); grosime: 0,075mm – 

0,25mm; diametrul maxim al rolei de etichete: 203mm; diametrul interior al miezului: 25.4mm – 76mm

Caracteristici ribon: lungime: maxim 300m

Coduri de bare suportate: Code 11, Code16k, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and 

UCC Case C Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, Plessey, 

Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2- of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, 

Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, GS1 

DataBar (RSS), Aztec

Software Inclus: Zebra Designer V2 – Soft creare etichete Zebra Universal Driver

Sursă de alimentare: Externă inclusă în prețul imprimantei

Altele: Element Energy Equalizer, Dual Senzori media: transmisivi și reflectivi, auto-calibrare, Real-

time clock (RTC), Carcasă din plastic cu geam de supraveghere, Panou de control frontal – 3 butoane

Greutate: 7.8kg;

Dimensiuni: 242x277x432 mm (WxHxD)

Temperatură de operare: 0° – 40° C umiditate: 20 – 85%

Tip imprimantă: Industrială pentru etichete

Metodă de printare: Direct termic (fără ribon) și transfer termic (cu ribon)

Viteză tipărire: 152mm/secundă

Interfață: USB + Serială RS232 + LAN (Ethernet 10/100)

Rezoluție printare: 203 DPI

Memorie: 128 MB Flash + 128 MB RAM

Caracteristici consumabil: Lățime: min.19,4mm – max.114mm; grosime: min. 0,075mm – max. 

0,25mm; diametrul maxim al rolei de etichete: 203mm; diametrul interior al miezului: 76mm sau 

25,4mm

Caracteristici ribon: Diametru exterior: 68.6mm / 81.3mm; lungime: 300m/450m

Coduri de bare suportate: Code 11, Code16k, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and 

UCC Case C Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, Plessey, 

Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2- of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, 

Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, GS1 DataBar 

(RSS), Aztec

Software Inclus: Zebra Designer V2 – Soft creare etichete, Zebra Universal Driver

Sursă de alimentare: Internă, inclusă în prețul imprimantei

Altele: LCD cu icoane de status; Element Energy Equalizer; Dual Senzori media: transmisivi și 

reflectivi; auto-calibrare; real-time clock; carcasă metalică cu geam de supraveghere

Greutate: 9.1kg

Dimensiuni: 242x277x432mm (WxHxD)

Temperatură de operare: 0° – 40° C

umiditate: 20 – 85%

432x242x277 mm7,8 kg

152 mm/s

Conexiune USB0-40°C

203 DPI

432x242x277 mm9,1 kg

152 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

Imprimante de Etichete
Volum mediu
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18Produse > Imprimante de etichete > Volum mediu

Godex EZ2050

Godex EZ2050i

Rezoluție: 203 dpi (8 dot/mm)

Mod imprimare: Transfer termic / Direct Termic

Viteză imprimare: 150mm/sec

Lungime imprimare: 2540mm

Lațime imprimare: 104mm

Consumabile: Rolă etichete: Max. 203mm diametru exterior; Diametrul miezului: 38 mm ~ 76 mm; 

Lățime: 25.0 mm ~ 118.0 mm; Grosime: 0.06~0.25mm; Ribon: Lungime: 450 m; Tip: de transfer termic 

(ceară, ceară – rășină, rășină) cu lațimi cuprinse între 30 și 110 mm . IN sau OUT. Diametrul miezului 

25.4 . Diametrul rolei 75 mm

Limbaj de programare: EZPL (posibiltate de descărcare)

Software: Aplicație: QLabel-IV și GoLabel

DLL & Drivere: Microsoft Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8

Coduri de bare: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 

2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417 & 

Datamatrix code

Interfață: Serial(RS232), USB și ETHERNET

Memorie: Standard: 4MB Flash, 16MB SDRAM

Acces: Buton calibrare separat

Putere: 100/240VAC, 50/60 Hz

Temperatură de operare: 5°C – 40°C

Dimensiuni: Lungime: 512 mm, Înălțime: 291 mm, Lățime: 274 mm, Greutate: 15kg

Opțiuni: Dispozitiv de tăiere, dispozitiv de dezlipire a etichetei

Rezoluție: 203 dpi (8 dot/mm)

Mod imprimare: Transfer termic / Direct Termic

Viteză imprimare: 50mm/sec (2″) ~ 177mm/sec (7″)

Lungime imprimare: 2540mm

Lățime imprimare: 104mm

Consumabile: Rolă etichete: Max. 203mm diametru exterior; Diametrul miezului: 38 mm ~ 76 mm; 

Lățime: 25.0 mm ~ 118.0 mm; Grosime: 0.06~0.25mm; Ribon: Lungime: 450 m; Tip: de transfer termic 

(ceară, ceară – rășină, rășină) cu lațimi cuprinse între 30 și 110 mm . IN sau OUT. Diametrul miezului 

25.4 . Diametrul rolei 75 mm

Limbaj de programare: EZPL (posibiltate de descărcare)

Software: Aplicație: QLabel-IV și GoLabel

DLL & Drivere: Microsoft Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8

Coduri de bare: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 

2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417 & 

Datamatrix code

Interfață: Serial(RS232), USB și ETHERNET

Memorie: Standard: 4MB Flash, 16MB SDRAM

Putere: 100/240VAC, 50/60 Hz

Temperatură de operare: 5°C – 40°C

Dimensiuni: Lungime: 512 mm, Înălțime: 281 mm, Lățime: 274 mm

Greutate: 15kg

Opțiuni: Dispozitiv de tăiere, dispozitiv de dezlipire a etichetei

512x291x274 mm15 kg

150 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

512x281x274 mm15 kg

177 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

Imprimante de Etichete
Volum mediu
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Zebra ZT420
Tip imprimantă: Industrială pentru etichete

Metodă de printare: Transfer Termic

Interfață: USB 2.0, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1, USB Host

Viteză tipărire: 305mm/s

Rezoluție printare: 203DPI

Memorie: 256 MB RAM, 512 MB Flash

Caracteristici consumabil: Lățime maximă 178mm; dimensiuni rolă maxim: 203mm pe un core de 

76mm; grosime maximă: 0.058mm ~ 0.25mm

Caracteristici ribon: Dimensiune rolă maxim:81.3mm pe un core de 25mm

lungime max: 450m; lățime: între 51mm ~ 110mm

Coduri de bare suportate: 1Ds: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC 

Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2- or 5-digit extensions, 

Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet 

Code 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 

(and composite), Aztec

Software inclus: Zebra Designer V2 – Soft creare etichete, Zebra Universal Driver

Sursă de alimentare: Auto-detectabilă(conform PFC) 100-240VAC, 50-60Hz,100 Watt; Energy STAR

Dimensiuni: 336.55mm/13.25” x 324mm/12.75” x 495mm/19.50”

Greutate: 18kg

Temperatură de operare: Transfer termic: 5° – 40°ºC, Direct termic: 0° – 40°ºC

Godex EZ6200+
Rezoluție: 203 dpi (8 dot/mm)

Mod imprimare: Transfer termic / Direct Termic

Viteză imprimare: 50mm/sec (2″) ~ 152mm/sec (6″)

Lungime imprimare: 3000mm

Lățime imprimare: 168mm

Consumabile: Rolă etichete: Max. 203mm diametru exterior; Diametrul miezului: 38 mm ~ 76 mm; 

Lățime: 25.0 mm ~ 118.0 mm; Grosime: 0.06~0.25mm; Ribon: Lungime: 450 m (1471 ft); Tip: de 

transfer termic (ceară, ceară – rășină, rășină) cu lățimi cuprinse între 60 și 174 mm. IN sau OUT. 

Diametrul miezului 25.4 mm (1”). Diametrul rolei 75 mm (2.95 “).

Limbaj de programare: EZPL (posibiltate de descărcare)

Software: Aplicație: QLabel-IV

DLL & Drivere: Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP și VISTA

Coduri de bare: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 

of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417 & 

Datamatrix code

Interfață: Serial(RS232), USB

Memorie: Standard: 4MB Flash, 16MB SDRAM

Putere: 100/240VAC, 50/60 Hz

Temperatură de operare: 5°C – 40°C

Dimensiuni: Lungime: 516 mm, Înălțime: 285 mm, Lățime: 345 mm, Greutate: 16.7kg

Opțiuni: Dispozitiv de tăiere, dispozitiv de dezlipire a etichetei (cu opțiunea de rulare a suportului de 

hârtie rămas)

495x336x324 mm18 kg

305 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

516x345x285 mm16,7 kg

152 mm/s

Conexiune USB5-40°C

203 DPI

Imprimante de Etichete
Volum mare
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Epson TM-C3500
Tip imprimantă: Color pentru etichete

Metodă de printare: Inkjet

Interfață: USB + Ethernet

Viteză tipărire:

103mm/s la 360x360 DPI (lățime imprimare 56mm)

Rezoluție printare:

720 dpi x 360 dpi

Caracteristici consumabil: 

Formate: rolă (diametru exterior de 4")

hârtie pliabilă lățime: min. 30mm - max. 112mm

tip: etichete continue, Hârtie continuă, eichete ștanţate, hârtie marcaj negru, etichetă marcaj negru

Sursă de alimentare:

Externă 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Altele: Auto-cutter

tehnologie cerneală:

Epson DURABrite™ Ultra

Dimensiuni:

310  x 283 x 261 mm (lxLxI)

Greutate: 12 Kg

Temperatură de operare: 10° – 35°C

20 – 80% umiditate

Epson TM-C7500G
Tip imprimanta: Color pentru etichete

Metoda de printare: Inkjet

Interfata: USB + Ethernet

Viteza tiparire: 300mm/s

Rezolutie printare: 1200 x 600 dpi

Caracteristici consumabil: 

Latime maxima hartie : 112mm

grosime hartie: 0.12mm - 0.19mm

diametru maxim rola: 204mm

diametru tub interior: 76mm

Sursa de alimentare: Interna

Altele: Senzor de GAP

senzor de Black-Mark

Sisteme de operare: Microsoft Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 

SP1 (32-bit, 64-bit), Windows Vista SP2 (32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows Server 

2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit), 

Windows Server 2003 R2 (32-bit)

Dimensiuni: 392 x 598 x 397 mm

Greutate: 37Kg

Temperatura de operare: 5-35°C

20 – 80% umiditate

283x310x261 mm12 kg

103 mm/s

Conexiune USB10-35°C

720x360 DPI

598x392x397 mm37 kg

300 mm/s

Conexiune USB5-35°C

1200x600 DPI

Imprimante de Etichete
Volum mare
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Riboanele AWR 470 de la ARMOR reprezintă gama de riboane 

specializate pentru printarea pe materiale textile de orice tip.

Punctele lor forte sunt puterea mare de acoperire și intensitatea 

foarte mare a negrului, acestea fiind esențiale pentru printarea pe 

materiale dure.

AWR 470 este singurul ribon din lume fabricat fără solvenți, 

reducând astfel amprenta de carbon cu 356g de CO  pentru 2

fiecare ribon.

Puncte forte

Cel mai mic cost de printare.

Consum mic de energie.

Backcoating-ul protejează capul de imprimare.

Puteți printa pe o gamă largă de etichete din hârtie: hârtie vellum 

(uncoated), hârtie premium semilucioasă (coated), tag-uri de 

carton lucioase sau mate, etc.

Riboanele sunt atât de tip INK-IN cât și INK-OUT.

Produse > Riboane > Ceara (wax)

Specificații

•  Compatibil cu tehnologia “flat head”.

•  Intensitatea negrului de 2.2 ODR.

•  Suportă o viteză de printare de până la 300mm/s.

•  Imprimarea rezistă la temperaturi de pana la 60 de grade 

...Celsius.

•  Grosime suport: 4,5 Microni; Grosime totală: <9 Microni

Mărimi disponibile

•  Lungime: 74m, cu lățime de: 57mm.

•  Lungime: 153m, cu lățime de: 104mm.

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 

...60mm, 65mm, 70mm, 76mm, 80mm, 83mm, 86mm, 90mm, 

...100mm, 104mm, 110mm, 130mm, 154mm, 170mm, 220mm.

•  Lungime: 360m, cu lățime de: 220mm.

•  Lungime: 450m, cu lățime de: 40mm, 50mm, 83mm, 110mm, 

...154mm, 170mm.

ARMOR AWR 470

Riboane
Ceară (wax)

DANGER

110 V

Panouri informative
si logouri

SIZE

M

Haine

x12

Pungi cu
piese / produse

Model:
RGM-014

Ambalaje

Quantity: 24
Origin: Mexico

Cutii

DC024

Depozitare

EXPRESS
DELIVERY

CODE

Transport
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22Produse > Riboane > Ceara (wax)

LP 7
Ribonul ceară LP 7 are un cost scăzut și este destinat a fi utilizat 

pe o varietate de materiale, de la hârtie mată la hârtie plastifiată, 

având excelentă rezistentă la zgâriere și pătare. Nu în ultimul 

rând, riboanele de ceară dau o foarte bună definiție a liniilor și a 

codurilor de bare.

Puncte forte

Performanță (rezultatele testării sunt scalate de la 1-5, iar 5 este 

punctajul maxim):

3 – densitate

5 – versatilitate

3 – rezistență la solvent

5 – sensibilitate

2 – durabilitate

Specificații

•  Tipul cernelii: ceară/culoare neagră.

•  Tipul de suport: poliester.

•  Densitate cerneală: 2.7+/- 0.2 microni

•  Grosimea filmului de bază: 4.5+/- 0.1 microni

•  Viteză de imprimare: până la 254 mm/sec

•  Punct de topire: 65 grade Celsius

Mărimi disponibile

•  Lungime: 74m, cu lățime de: 57mm.

•  Lungime: 153m, cu lățime de: 104mm.

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 

...60mm, 65mm, 70mm, 76mm, 80mm, 83mm, 86mm, 90mm, 

...100mm, 104mm, 110mm, 130mm, 154mm, 170mm, 220mm.

•  Lungime: 360m, cu lățime de: 220mm.

•  Lungime: 450m, cu lățime de: 40mm, 50mm, 83mm, 110mm, 

...154mm, 170mm.

LP 9 este un tip de ribon ceară de o calitate superioară destinat 

aplicațiilor de uz comun utilizând o cantitate mică de energie la 

imprimare. Acesta combină o claritate și evidențiere a imaginii cu o 

excepțională calitate a imprimării pentru etichetele coduri de bară 

normale sau circulare.

Sunt utilizate în special pentru etichetele de logistică plastifiate sau 

tag-urile dintr-o gamă largă de tipuri de hârtie ori etichete sintetice. 

Sunt concepute astfel încât să ajungă la viteză de imprimare de 

250 mm/sec. Riboanele LP 9 garantează o calitate excelentă a 

imprimării și se poate opta dintr-o varietate de role tăiate deja 

pentru diferite tipuri de imprimante cu transfer termic având capul 

plat (flat head).

Riboanele LP 9 sunt adecvate pentru imprimantele cu capul flat 

(flat head) precum: Zebra, Avery, Datamax, Intermec, Citizen, 

Sato, Novexx.

Puncte forte

Performanță (rezultatele testării sunt scalate de la 1-5, iar 5 este 

punctajul maxim):

3 – rezistență la zgâriere

3 – rezistență la pătare

4 – densitate

5 – sensibilitate

4 – calitatea imprimării

Specificații

•  Grosime film: 4,5 µm ± 0,5 µm

•  Grosime totală a ribonului: 8,0 µm ± 0,5 µm (microni)

•  Punct de topire: 68 grade Celsius

•  Condiții de depozitare: spațiu uscat

•  Tipuri de stingătoare: cu apă, spumă, pulbere, spumă chimică, 

...dioxid de carbon

Mărimi disponibile

•  Lungime: 74m, cu lățime de: 57mm.

•  Lungime: 153m, cu lățime de: 104mm.

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 

...60mm, 65mm, 70mm, 76mm, 80mm, 83mm, 86mm, 90mm, 

...100mm, 104mm, 110mm, 130mm, 154mm, 170mm, 220mm.

•  Lungime: 360m, cu lățime de: 220mm.

•  Lungime: 450m, cu lățime de: 40mm, 50mm, 83mm, 110mm, 

...154mm, 170mm.

LP 9

Riboane
Ceară (wax)
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23Produse > Riboane > Ceară și rășină (wax & resin)

ARMOR APR 6
Riboanele APR 6 de la ARMOR reprezintă gama de riboane 

standard cu compoziție de ceară+rășină.

APR 6 este o gamă foarte versatilă ce vă ajută să faceți imprimări 

de o calitate foarte bună pe aproape orice tip de hârtie și plastic. 

De asemenea printarea se poate face la temperaturi joase pentru 

a economisi energie.

Pe lângă o calitate foarte bună a imprimării veți avea asigurată și 

o rezistență mecanică perfectă dar și rezistentă la temperaturi de 

până la 200°C.

Puncte forte

•  Versatilitate și rezistență.

•  Backcoating-ul protejează capul de imprimare.

•  Puteți printa pe o gamă largă de etichete din hârtie și plastic: 

...material plastic mat sau lucios, hârtie vellum (uncoated), hârtie 

...premium semilucioasă (coated), tag-uri de carton sau material 

...plastic, etc.

Specificații

•  Compatibil cu tehnologia “flat head”.

•  Intensitatea negrului de 2.1 ODR.

•  Suportă o viteză de printare de până la 300mm/s.

•  Imprimarea rezistă la temperaturi de până la 100 de grade 

...Celsius.

•  Grosime suport: 4,5 Microni; Grosime totala: <9 Microni

Mărimi disponibile

•  Lungime: 74m, cu lățime de: 55mm, 65mm, 83mm, 110mm.

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 

...100mm, 110mm, 154mm, 170mm.

•  Lungime: 450m, cu lățime de: 90mm, 110mm, 154mm.

Riboane
Ceară și rășină (wax & resin)

DANGER

110 V

Panouri informative
si logouri

Lab NO.

#23

Laboratoare

SIZE

M

Haine

x12

Pungi cu
piese / produse

Model:
RGM-014

Ambalaje

Quantity: 24
Origin: Mexico

Cutii

DC024

Depozitare
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24Produse > Riboane > Ceară și rășină (wax & resin)

LP 34
LP 34 este un tip de ribon ceară și rășină de calitate superioară a 

imprimării pe suprafețe de plastic. Aceste riboane sunt prevăzute 

cu un substrat nou care depășește durata de viață a capului de 

printare.

Riboanele de ceară și rășină se utilizează pentru o gamă largă de 

material, de la hârtia aspră fără plastifiere până la materialele 

filmice sintetice cu rezistență la zgâriere și pete, iar ca și 

destinație, etichetele coduri de bare și grafică se pretează cel mai 

bine.

Ribonul LP 34 oferă o calitate superioară a imprimării care 

răspunde majorității aplicațiilor premium. Oferă o excelentă 

definiție a liniilor și este rezistent la solvenți. Riboanele LP 34 sunt 

adecvate pentru imprimantele cu cap plat (flat head) precum 

Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato și altele.

Specificații

•  Grosime film: 4,5 microni

•  Grosime totală a ribonului: 8,5 microni

•  Densitatea ceară/ rășină pe ribon: 1,20 scala MacBeth

•  Condiții de depozitare: spațiu uscat, 5 grade Celsius-35 grade 

...Celsius

•  Nivel umiditate recomandat la depozitare: între 20-80%

•  Perioada de valabilitate: 12 luni după livrare (garantat)

•  Stingătoare: apă, spumă, pulbere, spumă chimică, dioxid de 

...carbon

Mărimi disponibile

•  Lungime: 74m, cu lățime de: 55mm, 65mm, 83mm, 110mm.

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 

...100mm, 110mm, 154mm, 170mm.

•  Lungime: 450m, cu lățime de: 90mm, 110mm, 154mm.

Aceste tipuri de ribon din ceară și răsină oferă o calitate 

superioară a imprimării pe suprafețe de plastic sau poliamide, 

hârtie aspră fără plastifiere pană la materialele filmice sintetice cu 

rezistență la zgâriere și pete.

Aceste riboane sunt prevăzute cu un substrat nou care depășeste 

durata de viață a capului de printare. În plus au o excelentă 

definiție a liniilor și sunt rezistente la solvenți. Ribonul color oferit 

de Label Print oferă o calitate superioară a imprimării care 

răspunde majorității aplicațiilor premium.

Specificații

•  Grosime film: 4,5 microni

•  Grosime totala a ribonului: 8,5 microni

•  Densitatea ceară/ rășină pe ribon: 1,20 scala MacBeth

•  Condiții de depozitare: spațiu uscat, 5 grade Celsius-35 grade 

...Celsius

•  Nivel umiditate recomandat la depozitare: între 20-80%

•  Perioadă de valabilitate: 12 luni după livrare (garantat)

•  Stingătoare: apă, spumă, pulbere, spumă chimică, dioxid de 

...carbon

Mărimi disponibile

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 60mm, 80mm, 110mm.

RIBOANE COLOR

Culori disponibile

Ribon
Rosu,

Ribon
Albastru

Ribon
Galben

Ribon
Verde

Ribon
Auriu

Ribon
Argintiu

Ribon
Alb

Ribon
Portocaliu

Riboane
Ceară și rășină (wax & resin)

www.labelprint.ro

etichel.labelprint.ro

www.labelprint.ro
etichel.labelprint.ro
www.labelprint.ro


25

ARMOR AXR 9
Riboanele AXR 9 de la ARMOR reprezintă gama de riboane 

specializate pentru printarea pe materiale textile de orice tip.

Riboanele AXR 9 au o compoziție de rășină ce oferă o rezistență 

excelentă la spălare și la curățarea chimică, o rezistență foarte 

bună la călcare și rezistență bună la solvenți și sterilizare.

Pe lângă o calitate foarte bună a imprimării, veți avea asigurată și 

o rezistență mecanică perfectă dar și rezistență la temperaturi de 

până la 200°C.

Puncte forte

•  Ribon specializat pentru materiale textile.

•  Rezistență foarte bună.

•  Backcoating-ul protejează capul de imprimare.

•  Puteți printa pe o gamă largă de etichete din material textil 

...natural sau sintetic și plastic: bumbac, nailon, poliester, acetat 

...de vinil, material plastic mat sau lucios, etc.

•  Riboanele sunt atât de tip INK-IN cât și INK-OUT.

Specificații

•  Compatibil cu tehnologia “flat head”.

•  Intensitatea negrului de 1.6 ODR.

•  Suportă o viteză de printare de până la 200mm/s.

•  Imprimarea rezistă la temperaturi de până la 200 de grade 

...Celsius.

•  Grosime suport: 4,5 Microni; Grosime totală: <9 Microni

Produse > Riboane > Rășină (resin)

Riboane
Rășină (resin)

DANGER

110 V

Panouri informative
si logouri

Lab NO.

#23

Laboratoare

INPUT: 100-240V

UL

Aparatura
electronica

LOT

STERILIZED

JAN-2016

E2JET

Instrumente
medicale

PAHST

Piese mecanice

OUTPUT: 10.5V

Componente
electronice

BLOOD
CELLS

A+

Transfuzii
1234 56T

Identificarea
animalelor

Irritating
!

Substante chimice

XZRRS-M

Placi cu circuite
imprimate

100% Cotton

Materiale textile
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26Produse > Riboane > Rășină (resin)

LP 50

ARMOR AXR 7+

LP 50 are folie durabilă ce prezintă o rezistență excelentă. Oferă o 

imprimare de calitate superioară și cel mai înalt nivel de rezistență 

la abraziune, acțiuni mecanice și termice, inclusiv la temperatură 

de 300 grade Celsius (pe film de poliamidă) și la diverse 

substanțe precum benzină, ulei de motor, înălbitor, antigel, spirt 

mineral și acid sulfuric.

Clientul dispune de posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de 

role deja tăiate pentru diferite tipuri de imprimante cu transfer 

termic având capul plat. LP 50 se pretează pentru imprimantele 

cu capul flat precum Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, 

Citizen, Sato și altele.

Puncte forte

Performanță (rezultatele testării sunt scalate de la 1-5, iar 5 este 

punctajul maxim):

4 – rezistență chimică

5 – durabilitate

5 – sensibilitate

4 – imprimare la viteză mare

4 – calitate a imprimării

Specificații

•  Grosime film: 4,5 microni

•  Grosime totală a ribonului: 6,2 microni

•  Densitatea rășină pe ribon: 1,00 scala MacBeth

•  Viteză maximă de imprimare recomandată: 150mm/sec.

•  Punct de topire a cernelii: 110 grade Celsius sau 230 grade 

...Fahrenheit

•  Rezistență la temperatură maximă: 300 grade Celsius

Mărimi disponibile

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 60mm, 80mm, 90mm, 

110mm.

Riboanele AXR 7+ de la ARMOR reprezintă gama de riboane 

standard cu compoziție de rășină.

Riboanele AXR 7+ sunt cele mai versatile de pe piață, oferind 

rezistențe ale imprimării foarte bune pe aproape orice tip de 

material. Pe lângă rezistența mecanică excelentă și rezistența la 

temperaturi foarte înalte, apă și îngheț, riboanele cu compoziție de 

rășină oferă o rezistență foarte bună și la solvenți.

Cu AXR 7+ veți putea printa la viteze mari, păstrând în același 

timp calitatea foarte bună a imprimării; cele mai bune rezultate le 

veți avea la printarea pe materiale plastice.

Puncte forte

•  Cel mai versatil și mai rezistent tip de ribon.

•  Backcoating-ul protejează capul de imprimare.

•  Puteți printa pe o gamă largă de etichete din plastic și hârtie: 

...material plastic mat sau lucios, hârtie premium lucioasă 

...(coated), tag-uri de carton sau material plastic, etc.

•  Riboanele sunt atât de tip INK-IN cât și INK-OUT.

Specificații

•  Compatibil cu tehnologia “flat head”.

•  Intensitatea negrului de 1.7 ODR.

•  Suportă o viteză de printare de până la 250mm/s.

•  Imprimarea rezistă la temperaturi de până la 180 de grade 

...Celsius.

•  Grosime suport: 4,5 Microni; Grosime totală: <9 Microni

Mărimi disponibile

•  Lungime: 300m, cu lățime de: 40mm, 60mm, 80mm, 90mm, 

110mm.

Riboane
Rășină (resin)
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Towa AP65-30

Aplicatoarele pentru role de etichete reduc timpul necesar aplicării etichetelor, deoarece operatorul are întotdeauna o mână liberă 

pentru a putea manipula produsul. Deoarece nu mai este necesară dezlipirea manuală a etichetelor de pe bandă, dezlipire care 

îngreunează procesul de etichetare, un alt avantaj al acestor echipamente ar fi reducerea numărului de persoane ce trebuie să 

realizeze etichetarea, prin creșterea randamentului operatorului.

Produse > Aplicatoare și marcatoare

Towa AP65-60
Specificații

•  Lungimea etichetei: 20-60mm

•  Lățimea etichetei: 25-60mm

•  Diametrul maxim al rolei: 100mm

Specificații

•  Lungimea etichetei: 20-60mm

•  Lățimea etichetei: 55-100mm

•  Diametrul maxim al rolei: 100mm

Towa AP65-100
Specificații

•  Lungimea etichetei: 20-60mm

•  Lățimea etichetei: 20-30mm

•  Diametrul maxim al rolei: 100mm

Aplicatoare de etichete

Marcatoarele de prețuri, folosite la indicarea prețurilor, sunt niște echipamente manuale de etichetat sau etichetatoare de prețuri 

cum mai sunt denumite. Aceste aparate în formă de pistol cu acționare manuală oferă ușurință și mobilitate în imprimarea de 

etichete autoadezive, de diferite dimensiuni, forme și culori, caractere și semne, pe una, două sau chiar trei linii.

Principalele avantajele ale unui marcator de prețuri sunt:

•  ușurința în utilizare

•  fiabilitatea ridicată

•  încărcarea rapidă a rolei de etichete și a ruloului cu tuș de imprimat

•  selectarea cu precizie a caracterelor de tipărit

Domeniile de utilizare pentru marcatoarele de preț sunt:

•  afișarea prețurilor produselor

•  marcarea datelor de fabricație

•  imprimarea datei de expirare a mărfurilor la producători

•  marcarea codurilor produselor etc.

Marcatoare de preț și cod

Aplicatoare și Marcatoare
Randament sporit
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Blitz C18 Blitz C20

Blitz M6 Blitz C8
Specificații

•  Tipărește 6 caractere clare și / sau simboluri pe un singur rând.

•  Dimensiunea etichetelor: 26x16mm cu laturi drepte.

•  Imprimare de caractere și înscrisuri speciale (Lei, $, Euro).

Specificații

•  Tipărește 6 caractere clare și / sau simboluri pe un singur rând.

•  Dimensiunea etichetelor: 26x16mm cu laturi drepte.

•  Imprimare de caractere și înscrisuri speciale (Lei, $, Euro).

Specificații

•  Imprimare pe două rânduri

•  Imprimă 10 caractere numerice și / sau simboluri pe primul rând 

...și 8 caractere numerice și / sau simboluri pe al doilea rând

•  Dimensiunea etichetelor: 26x16mm

•  Imprimare de caractere și înscrisuri speciale (Cod, Lot, Prod., 

...Exp., Art., lunile anului, anii, valută)

Specificații

•  Tipărește pe două rânduri

•  Tipărește 20 caractere numerice (10 pe fiecare rand) și simboluri

•  Dimensiunea etichetelor: 26×16 mm cu laturi drepte

•  Posibilitatea montării pe rândul de sus a unei benzi de caractere 

...și înscrisuri speciale (Cod, Lot, Prod., Exp., Art., lunile anului, 

...anii, valută)

•  Posibilitatea configurării la cerere a capului de imprimare 

...(caracterele de pe rândul de sus putând fi în pozițiile dorite – 

...litere sau cifre)

Produse > Aplicatoare și marcatoare

Aplicatoare și Marcatoare
Randament sporit
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29Produse > Dispensere și roluitoare

Dispenser Dispensa-Matic U-60 Dispenser LD-200-RS

Roluitor electric 120mm Roluitor electric 140mm
Specificații

•  Roluitorul electric roluiește automat etichetele printate cu 

...ajutorul imprimantelor termice.

•  Sensul de roluire este configurabil (cu eticheta la interior sau la 

...exterior).

•  Diametrul tubului: interior variabil (25mm / 40mm / 76mm)

•  Diametrul maxim al rolei formate: 220mm

•  Lățime maximă suportată pentru etichete: 120mm

Specificații

•  Roluitorul electric roluiește automat etichetele printate cu 

...ajutorul imprimantelor termice.

•  Sensul de roluire este configurabil (cu eticheta la interior sau la 

...exterior).

•  Diametrul tubului: interior variabil

•  Lățime maximă suportată pentru etichete: 140mm

Specificații

•  Dispenser de etichete electric semiautomat pentru etichete cu o 

...lățime maximă de 152mm și orice lungime.

•  Viteză: 17mm/secundă

...Masa dispenserului este fabricată din inox și polișată cu un 

...compus de polișare ultra-fin pentru ca hârtia să alunece fără 

...probleme.

•  Folosește micro-swtich-uri ce detectează toate tipurile de 

...etichete: Hârtie, Mylar, Folie, Holografică și Transparente.

•  Ideal pentru etichetarea rapidă a cutiilor, pet-urilor, plicurilor, 

...pungilor, și orice produs ce are nevoie de etichetare.

•  Opțional se poate monta un contor de etichete.

Specificații

•  Dispenser de etichete electric automat pentru etichete cu o 

...lățime maximă de 165mm și lungime între 6 și 150mm. 

•  Viteză: minim 110mm/secundă

•  Folosind ultima tehnologie optoelectronică, nu trebuie făcută 

...decât o setare simplă pentru a ajusta lățimea etichetei.

•  Un senzor este poziționat sub etichetă și detectează cu precizie 

...marginea etichetei. După ridicarea etichetei de către operator 

...următoarea este avansată instant și automat.

•  Ideal pentru etichetarea rapidă a cutiilor, pet-urilor, plicurilor, 

...pungilor, și orice produs ce are nevoie de etichetare în mediu 

...semi-automat.

Dispensere și Roluitoare
Maximizarea productivității
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Datalogic QuickScan QW2120
Specificații

Tip scanare: 1D

Formă: Portabil

Conectivitate: Cu fir

Tehnologie scanare: Imager

Viteză scanare: 400 scanări/sec

Interfață conexiune: USB

Rezistență: Uz general

CLASĂ DE PROTECȚIE: IP42

Coduri de bare: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full 

ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, 

Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, China Post

Temperatură de operare: 0°C – 50°C

Alimentare: Alimentare internă 5 V +/- 10%

Altele:

•  unghi larg de scanare

•  green spot

•  imager protejat de cauciuc turnat

•  stand compact multi-pozițional

•  rezistent la multiple căderi de la o înălțime de 1.5m

Dimensiuni: 170 x 65 x 70 cm

Greutate: 0.12 KG

Culoare: Negru

Motorola Symbol LS2208
Specificații

Tip scanare: 1D

Formă: Portabil

Conectivitate: Cu fir

Tehnologie scanare: Laser

Viteză scanare: 100 scanări/sec

Interfață conexiune: USB

Rezistență: Rezistă la căderi de la 1.5m pe asfalt

CLASĂ DE PROTECȚIE: IP42

Coduri de bare: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full 

ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, 

Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5

Temperatură de operare: 0°C – 50°C

Alimentare: Alimentare internă 5 V +/- 10%

Curent de lucru: 130Ma (mediu), 175mA max

Sursă de alimentare: Alimentare internă

Dimensiuni: 15.2cm H x 6.3cm W x 8.4cm D

Greutate: 146 grame

Culoare: Negru

170x65x70 mm0,120 kg

Imager

Conexiune USB0-50°C

Scanare 1D

152x63x84 mm0,146 kg

Laser

Conexiune USB0-50°C

Scanare 1D

Cititoare și Terminale Coduri de Bare
Retail
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Datalogic QuickScan QD2430
Specificații

Tip scanare: 2D

Formă: Portabil

Conectivitate: Cu fir

Tehnologie scanare: Imager

Interfață conexiune: USB

Rezistență: Uz general

CLASĂ DE PROTECȚIE: IP42

Coduri de bare: 1D / Linear Codes: Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 

DataBar™ linear codes. 2D Codes: Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, 

Micro QR Code; China Han Xin Code; Postal Codes: Australian Post; British Post; Canadian Post; 

China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

Stacked Codes: EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; 

GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; 

UPC A/E Composites

2D: PDF417, QR Code, DataMatrix

Temperatură de operare: 0°C – 50°C

Altele: sursă de lumină: aiming: 2 Blue LED’s; iluminare: Red LED 610 – 650 nm; unghi de scanare 

larg pentru coduri lungi; rezistent la multiple căderi de la o înălțime de 1.5 m; suport de masă reglabil

Alimentare: 4.5 – 14 VDC +/- 10%

Dimensiuni: 16.3 x 9.1 x 4.1 cm

Greutate: 145 grame

Culoare: Negru

163x91x41 mm0,145 kg

Conexiune USB0-50°C

Scanare 2D Imager

Produse > Cititoare și terminale coduri de bare > Retail

Honeywell MK7820 Solaris
Specificații

Tip scanare: 1D HD

Formă: Fix, vertical

Conectivitate: Cu fir

Tehnologie scanare: Laser, omnidirecțional

Viteză scanare: 1800 linii pe secundă

Interfață conexiune: USB

Rezistență: Uz general

Coduri de bare: Coduri de bare 1D standard și simboluri GS1 DataBar

Temperatură de operare: 0°C – 40°C

Altele:

•  mod omnidirecțional de citire: 5 câmpuri a câte 4 linii paralele

•  sursă de lumină: diodă laser, 650 nm ± 10 nm

•  indicatori audio: 7 tonuri; 3 nivele de volum

•  indicatori vizuali: albastru constant = pregătit de scanare și albastru intermitent = scanare reușită

•  port auxiliar RS232: cititor secundar sau cântar

Alimentare: 12 VDC ± 0.25 V

Dimensiuni: 92 mm x 152 mm x 152 mm

Greutate: 700 grame

Culoare: Negru92x152x152 mm0,700 kg

Laser

Conexiune USB0-40°C

Scanare 1D

Cititoare și Terminale Coduri de Bare
Retail
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Zebra LI3678 SR
Specificații

Tip scanare: 1D

Formă: Portabil

Conectivitate: Fără fir

Tehnologie: imager

Interfață conexiune: USB

Tip comunicare: Bluetooth

Rezistență: Standard de protecție: IP67

Coduri de bare:

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 

5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

Temperatură de operare: -30°C – 50°C

Alimentare:

se alimentează din portul USB al calculatorului;

opțional se poate comanda alimentator extern.

Altele: peste 70.000 de scanări într-un singur ciclu de încărcare

Dimensiuni: 18.5 cm H x 7.6 cm W x 14.2 cm D

Greutate: 385g

Culoare: Negru, Verde

Zebra DS3678-HP
Specificații

Tip scanare: 2D

Formă: Portabil

Conectivitate: Fără fir

Tehnologie: scanare Imager

Interfață conexiune: USB

Tip comunicare: Bluetooth

Rezistență: Standard de protecție: IP67;

•  rezistență la căderi: multiple de la 2,4m pe beton;

•  rezistență la rostogoliri: 5000 de la 1m;

•  poate fi scufundat în apă până la 30 min.

Standard de protecție cradle: IP65.

Coduri de bare: 1D și 2D

Temperatură de operare: -30°C – 50°C

Alimentare: 4,5 VDC min., 5,5 VDC max

Altele: Scanează documente și poze OCR

Dimensiuni: 18,5 x 7,6 x 14,2cm

Greutate: 407g

Culoare: Negru, Verde185x76x142 mm0,407 kg

Conexiune USB-30-50°C

Scanare 2D Imager

185x76x142 mm0,385 kg

Imager

Conexiune USB-30-50°C

Scanare 1D

Cititoare și Terminale Coduri de Bare
Industriale
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Ce inseamnă tiparul HD Flexo pentru produsele 

dumneavoastră?

•  CALITATEA REVOLUȚIONARĂ

HD Flexo revoluționează flexografia prin utilizarea plăcilor 

digitale, care minimizează procesul de setare și oferă cea mai 

mare rezoluție disponibilă (300 dpi). 

•  ACCEPTĂ EXCELENȚA 

Creați etichete deosebite cu posibilități nesfârșite, alegând 

dintr-o serie de materiale. Evidențierea pe piață mai rapidă cu 

ambalaje tipărite în tehnologia HD Flexo.

•  ÎNDRUMARE DE EXCEPȚIE

Consultanții noștri de etichetare vă vor ghida prin proces, de la 

dezvoltare la execuție. Expertiza lor vă va ajuta să selectați 

cele mai bune materiale pentru aplicația dumneavoastră, 

cernelurile precum și adezivii utilizați.

Pentru obținerea produsului final echipamentele de tipar pot 

realiza și alte operații: ștanțare la formă și dimensiune, 

laminare, aplicare de folii metalice speciale, lăcuire UV. Label 
®Print  folosește cele mai bune metode de finisare care dau 

impact etichetei.

Servicii > Tipar flexografic > Imprimare flexografică

®Label Print  dispune de utilaje de inaltă performanță 

tehnologică (utilaje de debitare, stanțare și sortare), la care se 

alătură o echipă de tipografi și sortatori CTC cu experiență în 

domeniu. 

Imprimare flexografică
Imprimarea flexografică sau flexografia este un procedeu de 

imprimare rotativ, ce folosește clișee tipografice reliefate, din 

material flexibil, pentru a transfera cerneala de tipar pe suportul 

de imprimat: etichete în rolă, ambalaje flexibile, folii etc.

Avantajele procesului de imprimare flexografică:

•  Posibilitatea imprimării unei mari varietăți de materiale de 

...hârtie și materiale plastice

•  Obținerea unei productivități ridicate datorită vitezelor mari 

...de imprimare

•  Realizarea de etichete cu rezoluție mare (150-175dpi) și 

...foarte mare HD Flexo (300dpi)

•  Raport foarte bun preț/calitate la lucrări cu tiraj mare, în 

...timp foarte scurt

•  Se pot imprima lucrări în 6 culori

Tipar Flexografic
Imprimare flexografică
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Ștanțare
Operația de ștanțare în rolă este așadar complementară 

flexografiei și asigură producția etichetelor adezive albe 

(simple) în rolă sau în coală. În funcție de necesitățile clientului, 

acestea pot fi realizate în forme diverse (rectangulare, rotunde, 

ovale, speciale) și dimensiuni variabile.

Baza noastră de lucru este formată în momentul de față din 

aproximativ 1500 de ștanțe predefinite care răspund în mare 

măsură solicitărilor clienților.

Domeniul căruia se adresează acest serviciu este cel al 

imprimării ulterioare a etichetelor cu ajutorul unor echipamente 

digitale în special al imprimantelor cu transfer termic și 

eventual a aplicării automate sau semiautomate a acestora.

Emboss și Debosare
Este un proces de sculptură prin tehnologie cu pat plat pentru a 

produce o lucrare de design elegant cu forme și mărimi unice.

Prin emboss se creează o formă convexă (ridicată) pe hârtie, 

iar prin deboss se creează o formă concavă (scobită).

Servicii > Tipar flexografic > Folio, ștanțare și emboss

Folio sau Hot-Stamping și Cold Foil
Alegerea modalității de tipar precum și a aplicării diferitelor 

tipuri de folii (aurii, argintii, holografice etc.) la cald sau la rece 

pentru etichete adaugă o notă specială produselor.

„Stamparea” caldă (Hot-Stamping) implică încălzirea unei folii 

colorate și topirea acesteia pe etichetă prin presare, astfel încât 

imprimarea să fie strălucitoare și uimitoare.

Cercetările arată că adăugarea unei atingeri speciale de 

unicitate, cum ar fi acest procedeu, crește șansele ca produsul 

dumnevaostra să fie perceput de la standard la premium sau 

luxos.

®Label Print  oferă o varietate de culori de folii din care se poate 

alege pentru a vă imbunătăti eticheta și a comunica eleganță, 

iar cu ajutorul abordării noastre consultative vă vom ajuta să 

selectați foliile potrivite și cele mai bune materiale. De 

asemenea, facem recomandări grafice pentru a optimiza 

aspectul etichetelor dumneavoastră, indiferent de procesul de 

imprimare necesar.

Tipar Flexografic
Folio, Ștanțare și Emboss
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Stickerele personalizate digital dau frâu liber imaginației prin 

materializarea oricărui desen, imagine sau element grafic, pe 

diferite suporturi precum pereți, laptopuri, mașini. În ipostaza 

de accesorii decorative sau de promovare, pot lua orice formă 
®cu ajutorul tehnologiei digitale pe care Label Print  o deține.

Prin tehnologia de tipar digital inkjet imaginea este formată 

direct pe substratul de tipărire, linie cu linie, prin ejectarea și 

depunerea de picături foarte mici de cerneală printr-un cap de 

tipărire.

Specificații tipar inkjet:

•  se folosesc 4 culori (Cyan, Magenta, Yellow, Black)

•  rezoluție maximă de tipărire - 1440 dpi

•  necesită un timp scurt de uscare

•  pot fi folosite suporturi variate de printare: hârtie, carton de 

...diferite gramaje până la folie de autocolant PVC

•  decupare automată pe conturul vectorial al etichetei

Servicii > Tipar digital

Astfel, orice spațiu sau obiect poate deveni o valență a 

originalității într-un mod simplu și curat, având avantajul unei 

aplicări ușoare și de durată datorită calității adezivului.

•  Puteți personaliza cu ușurintă informațiile de pe etichetă 

utilizând tehnologia digitală.

•  Puteți să schimbați unul sau mai multe câmpuri pe etichete la 

un cost eficient, menținând în același timp cea mai inaltă 

calitate.

•  Imprimarea cu etichete digitale oferă cea mai bună valoare, 

datorită celei mai moderne facilități de imprimare digitală și a 

personalului cu experientă.

•  De la design până la lansarea produsului, etichetele digitale 

vă permit să furnizați mesajul potrivit publicului potrivit, cu 

ajutorul unor personalizări specifice.

•  Conectează-te cu clienții tăi indiferent de tiraj. Se poate tipări 

și produce inclusiv 1 ETICHETĂ!

Tipar Digital
Tiraj redus
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Ce înseamnă prepress?

Serviciile de prepress presupun machetarea și pregătirea de 

tipar prin încadrarea designului în forma și dimensiunea finală 

a tiparului, prelucrarea și adaptarea fotografiilor, efectuarea 

ajustărilor și a corecțiilor impuse de tehnologia de tipar, 

derularea testelor de calibrare pentru obținerea unui tipar de 

calitate și confecționarea plăcilor (matrițelor, clișeelor) de tipar.

Care sunt cerințele unui fișier grafic pentru a fi prelucrat 

pentru tipar?

Serviciile sunt conform machetei prepress.

Ce echipamente avem în dotare aferente acestui serviciu?

Stație grafică cu update de ultimă generație, proofer, image 

setter, mașină digitală de procesat plăci flexografice.

Care este scopul final al serviciilor de prepress?

Obținerea unui tipar care să reproducă Bunul de Tipar 

electronic (aferent designului) cât mai fidel, așa cum a fost 

agreat de către client.

De ce este important designul profesional?

Designul profesional face legătura dintre produs și 

consumator. Un design reușit poate să transmită informațiile 

legate de produs direct la consumator. Scopul final este acela 

de a determina clientul să aleagă produsul dvs. dintr-o gamă de 

produse similare prezente în piață. O etichetă cu un design 

atractiv este necesară atât pentru produsele noi, cât și pentru 

cele prezente deja în piață, dar care necesită o relansare de 

produs.

Care este rolul echipei de produs?

•  Oferirea serviciilor de design pentru etichetele de produs în 

scopul câștigării atenției și loialității consumatorului prin 

prezentarea avantajelor majore ale produsului, accentuând 

valorile brandului.

•  Editarea unei etichete care să transmită consumatorului 

mesajul dorit, sa vă diferențieze de concurență și să respecte 

cerințele pieței de marketing în privința formei, culorii și 

informațiilor de conținut.

•  Asigurarea suportului necesar, în conformitate cu legislația în 

vigoare, asupra informațiilor care trebuie să se regăsească în 

conținutul final al etichetei.

Servicii > Design și prepress

Design și Prepress
Originalitate și profesionalism
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Diversitatea tipurilor de etichete, stickere și aplicații poate crea 

confuzie, de aceea oferim tot suportul necesar în procesul de 

selecție, respectând cerințele și specificațiile clienților noștri și 

asigurând trasabilitatea etichetei de la etapa de design până la 

cea de tipărire. În plus, expertiza în domeniu ne recomandă în 

selectarea echipamentelor conexe optime pentru producția de 

etichete, astfel încât ele să corespundă din punct de vedere 

tehnic cu cerintele de calitate.

Acest serviciu este gratuit și face parte din pachetul de beneficii 
®oferit de Label Print  tuturor clienților ce doresc o vizibilitate 

maximă a produselor la locul de vânzare. Tot ce trebuie să 

faceți este să ne contactați și vom fi alături de dumneavoastră 

pe parcursul întregului proces.

Angajamentul luat în slujba calitătii vizează atât producția cât și 

comercializarea echipamentelor, acestea fiind mereu însoțite 

de certificate de garanție și ghiduri practice de utilizare. 

Instalarea este gratuită și se face de către echipa noastră 

experimentată de tehnicieni, cărora vă puteți adresa pentru 

sfaturi sau soluții tehnice.

Servicii > Consultanță și service

Menţinerea siguranţei și fiabilităţii echipamentelor este 
®asigurată de echipa Label Print , oferind service și 

consultanță tehnică la montaj, întreținere și reparații. Pe lângă 

componenta hardware, specialiștii noștri pot furniza soluții 

pentru imprimarea direct din baza de date, actualizări de 

software și facilitarea unei utilizări optime.

Consultanță și Service
Soluții complete
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Transportul produselor este asigurat prin intermediul propriului 

parc auto sau al firmelor de curierat, produsele fiind livrate 

întotdeauna către clienți indiferent de locație.

Pentru eficientizarea costurilor se poate opta pentru ridicarea 

produselor de la sediul nostru aflat la adresa de mai jos.

Str. Maior Câmpeanu Alexandru, nr. 48, sect. 1,

BUCUREȘTI - ROMÂNIA, cod poștal 011238

Tel: 021.317.33.85

Fax: 021.319.81.74 

Program de lucru:

Luni - Vineri  între orele 09:00 - 18:00

Servicii > Distribuție

Distribuție
Rapid oriunde
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39Domenii de utilizare

Băuturi
•  Etichete prezentare

•  Contraetichete

•  Etichete cu forme speciale

•  Etichete din hârtie texturată

•  Etichete cu emboss și folio

•  Etichete lăcuite selectiv

•  Etichete transparente

•  Etichete promoționale

•  Neck hangere

•  Etichete wrap around

•  Etichete termosensibile

•  Timbre de autenticitate

•  Coduri de bare

Auto
•  Etichete prezentare

•  Etichete PE și PP

•  Etichete cu forme speciale

•  Etichete transparente

•  Etichete laminate

•  Etichete tipărite față-verso

•  Etichete promoționale

•  Etichete de sigiliu

•  Bandă personalizată

•  Coduri de bare

•  Etichete termorezistente

•  Etichete rezistente la acizi

•  Etichete cu rezistență mecanică

•  Etichete rezistente la produse petroliere

Cosmetice
•  Etichete prezentare

•  Etichete cu forme speciale

•  Etichete rezistente la apă

•  Etichete PE și PP

•  Etichete laminate

•  Etichete transparente

•  Etichete tipărite față-verso

•  Etichete cu folio

•  Etichete promoționale

•  Coduri de bare



Consumabile
•  Etichete albe în rolă

•  Etichete albe în coală

•  Etichete termice

•  Riboane

•  Folie stretch

•  Etichete de preț

•  Etichete coduri de bare

•  Etichete fragil

•  Etichete cântare digitale

•  Bandă scoci

Alimentare
•  Etichete prezentare

•  Contraetichete

•  Etichete cu forme speciale

•  Etichete cu food aproval

•  Etichete PE și PP

•  Etichete transparente

•  Etichete cu emboss și folio

•  Etichete lăcuite selectiv

•  Etichete promoționale

•  Neck hangere

•  Etichete wrap around

•  Etichete de sigiliu

•  Etichete termosensibile

•  Coduri de bare

Farmaceutice
•  Etichete prezentare

•  Contraetichete

•  Etichete cu forme speciale

•  Etichete PE și PP

•  Etichete removable

•  Etichete double layer

•  Etichete ultraclear

•  Etichete cu folio

•  Etichete promoționale

•  Etichete wrap around

•  Etichete de sigiliu

•  Etichete sânge și perfuzii

•  Etichete termosensibile

•  Coduri de bare

40



41Certificări

Certificări
Management integrat
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LABEL PRINT ÎNSEAMNĂ

52 de oameni
care lucrează

pentru tine

308 km de
etichete

tipărite pe zi

14 ani de
experienţă

+40 21 317 33 85
+40 21 319 81 74
+40 720 770 657
vanzari@labelprint.ro
www.labelprint.ro
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