»

PREDSTAVITEV

Avery Zweckform

ultragrip – etikete z dodano tretjo
dimenzijo
.. Tudi svet tiska izboljšave in inovacije stalno ženejo naprej. Če kdo misli, da je pri etiketah, prosojnicah, folijah ali vizitkah vse že odkrito,
se ne bi mogel bolj motiti ..
Tako tiskalniki kot mediji, na katere lahko tiskamo, z leti zelo napredujejo. Proizvajalci medijev
naredijo vse za bolj kakovosten in natančen izpis. Predvsem pri etiketah je natančnost izpisa
zelo pomembna, saj so etikete na listu že v naprej zarezane in zamaknjen izpis naredi etikete
neuporabne. Danes lahko zahvaljujoč vsem tem
izboljšavam etikete natisnemo veliko bolj natančno kot nekdaj.
V ponudbi vodilnega proizvajalca etiket Avery
Zweckform boste zagotovo našli vse, kar
potrebujete – tako za dom kot za pisarno. Morda
niste prepričani, da kateri od njihovih proizvodov,
ki vas zanima, ustreza vašim zahtevam? Na spletni strani www.avery-zweckform.si lahko naročite
brezplačne vzorce proizvodov in jih preizkusite.

Edinstvene etikete - ultragrip
V prihodnje bodo Avery Zweckform univerzalne etikete izdelane v povsem novi ultragrip
tehnlologiji. Patentirana tehnologija ultragrip
zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku
kljub prašnemu ali obrabljenemu mehanizmu,
ki podaja liste. S tem je omogočeno tiskanje
brez zastoja. 3-dimenzionalni odtis ultragrip je
na hrbtni strani lista z etiketami na zgornjem in
spodnjem robu ter ob straneh. Etikete ohranjajo
dosedanje lastnosti: QCT varnostni rob, primerne so za tiskanje z vsemi standardnimi tiskalniki in fotokopiranje, izpis je oster in se ne
packa. Etikete zagotavljajo močan oprijem na
papirju, kartonu, pa tudi steklu ali plastiki, zato
so odlične za pakete, pisma, mape ali registratorje. Poleg univerzalnih etiket bodo z novo
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tehnologijo ultragrip izdelane tudi bele etikete
za naslove, ki so primerne za tiskanje le z laserskimi tiskalniki.

Uporabniku prijazna spletna aplikacija
Vse Avery Zweckform proizvode lahko enostavno oblikujete in natisnete z brezplačnim programom Avery Design & Print, ki je na voljo na
www.avery-zweckform.si/brezplacen-program-avery-design-print. Program je narejen
kot spletna aplikacija, za njegovo uporabo tako
potrebujete zgolj internetno povezavo in spletni brskalnik. Za vsak proizvod je na voljo množica predoblikovanih predlog, ki jih lahko enostavno prilagodite vašim zahtevam. Program
omogoča še dodajanje besedila, uvoz Excel
datotek, kreiranje črtnih ali QR kod, vstavljanje
serijskih številk… Oblikovane predloge lahko
shranite v Avery oblak ali na vaš računalnik.
Poleg vseh vrst etiket, narejenih iz papirja ali poliestra, z različnimi lepili, v raznih barvah, ki jih
lahko uporabljate za označevanje osnovnih

sredstev, registratorjev, proizvodov za prodajo
ali za naslove na poštnih pošiljkah, Avery
Zweckform nudi tudi pripomočke za identifikacijo, papir za tiskalnike, vizitke in kartonske
podloge, prosojnice, folije za preslikavo na majice in še in še. Več o ponudbi Avery Zweckform proizvodov lahko najdete na spletni strani www.avery-zweckform.si. 		
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