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Ceník samolepicích etiket pro CD a DVD média 
platnost od 21.4.2008 do odvolání
cena EXW Brno, nezahrnuje DPH a přepravní náklady

formát list ů/box Cena EU

R0100 Samolepicí bílé univerzální etikety
ETxxxxR0100 A4 100 470 Kč

A4 20 98 Kč
A4 1000 4 500 Kč
A3 400 4 400 Kč
A3 100 840 Kč

formát list ů/box Cena EU

R0105 Fotomatné inkjet etikety 90g/m2
ETxxxxR0105 A4 100 470 Kč

A4 20 98 Kč
A4 1000 4 500 Kč

formát list ů/box Cena EU

R0115 Fotolesklé inkjet etikety 120g/m2 880

ETxxxxR0115 A4 50 880 Kč
   

A4 1000 15 800 Kč

formát list ů/box Cena EU

R0119 Bílé lesklé laser etikety
ETxxxxR0119 A4 100 470 Kč

   
A4 1000 4 500 Kč
A3 100 880 Kč
A3 300 2 700 Kč

formát list ů/box Cena EU

R0120-3 Barevné etikety
ETxxxxR0120 A4 100 550 Kč
ETxxxxR0121 A4 1000 4 990 Kč

ETxxxxR0122
ETxxxxR0123

formát list ů/box Cena EU

R0130-4 Barevné fluorescentní etikety
ETxxxxR0130 A4 100 550 Kč
ETxxxxR0131 A4 1000 4 990 Kč

ETxxxxR0132
ETxxxxR0133
ETxxxxR0134

*) ceny platné také pro školství, zdravotnictví
Vysv.
v ozn.kódu objednávaných etiket nahra ďte xxxx rozm ěrem požadovaných etiket-viz.další strana

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího barevného papíru, který 
má svrchní, v buničině barvený, papír gramáže 75g/m2 spojen 
permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým 
podkladovým papírem o gramáži 80 g/m2. Materiál je vhodný 
pro potisk ve všech běžných typech laserových a inkoustových 
tiskáren. 
R0120 - zelené etikety, R0121 - žluté etikety, R0122 - červené 
etikety, R0123 - modré etikety

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího fluorescentního 
barevného papíru, který má svrchní barvený papír gramáže 
80g/m2 spojen permanentním akrylátovým lepidlem se 
spodním bílým podkladovým papírem o gramáži 80 g/m2. 
Materiál je vhodný pro potisk ve všech běžných typech 
laserových tiskáren. 
R0130 - zelené etikety, R0131 - žluté etikety, R0132 - červené 
etikety, R0133 - oranžové etikety, R0134, růžové etikety

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího bílého papíru, který má 
svrchní bílý bezdřevý papír gramáže 70g/m2 spojen 
permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým 
podkladovým papírem o gramáži 55 g/m2. Materiál je vhodný 
pro potisk ve všech běžných typech laserových a inkoustových 
tiskáren.

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího fotomatného papíru, 
který má svrchní fotomatný papír gramáže 90g/m2 spojen 
permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým 
podkladovým papírem o gramáži 55 g/m2. Materiál je vhodný 
pro potisk ve všech běžných typech inkoustových tiskáren. 
Potisk se vyznačuje živými a kontrastními barvami.

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího fotolesklého papíru, 
který má svrchní fotomatný papír gramáže 120g/m2. Materiál 
je vhodný pro potisk ve všech běžných typech inkoustových 
tiskáren. Potisk se vyznačuje živými a kontrastními barvami. Je 
ideální pro tvorbu oboustranných kartiček celkové gramáže 
250g/m2.

Etikety jsou vyrobeny ze samolepicího bílého lesklého papíru, 
který má svrchní bílý lesklý potahovaný papír gramáže 85g/m2 
spojen permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým 
podkladovým papírem o gramáži 55 g/m2. Materiál je vhodný 
pro potisk ve všech běžných typech laserových tiskáren. Je 
ideální pro malonákladový tisk plněbarevných etiket.

300 listů je minimální výrobní množství všech rozměrů s výjimkou 
rozměrů, které jsou v přehledu rozměrů označeny tečkou
1000 listová balení jsou dodávána ve všech rozměrech

300 listů je minimální výrobní množství všech rozměrů s výjimkou 
rozměrů, které jsou v přehledu rozměrů označeny tečkou
1000 listová balení jsou dodávána ve všech rozměrech

20 listová balení jsou dodávána v rozměrech CD07, CD02, CD09
100 listová balení jsou dodávána ve všech rozměrech z přehledu 
rozměrů s výjimkou rozměrů, které jsou označeny tečkou
1000 listová balení jsou dodávána ve všech rozměrech dle přehledu

standard

20 listová balení jsou dodávána v rozměrech CD02, CD07
100 listová balení jsou dodávána v rozměrech - CD07, CD02, 
CD04, CD05, CD09
300 listů je minimální výrobní množství všech rozměrů s výjimkou 
rozměrů, které jsou v přehledu rozměrů označeny tečkou. 
1000 listová balení jsou dodávána ve všech rozměrech

50 a 1000 listová balení jsou dodávána v rozměrech - CD07, pro 
jiný rozměr nás kontaktujte

lesk

foto mat

foto lesk

100 listová balení jsou dodávána v rozměrech - CD02, CD07
300 listů je minimální výrobní množství všech rozměrů s výjimkou 
rozměrů, které jsou v přehledu rozměrů označeny tečkou
1000 listová balení jsou dodávána ve všech rozměrech



 
 




