
Ambulanta

Antibakterijske 
etikete

Izjemno odporne 
etikete

Zelo odporne etikete, 
s permanentnim in 
odstranljivim lepilom

Antibakterijske etikete
odstranijo 99.9 % vseh 
virusov, bakterij in mikrobov

Izjemno odporne etikete  
z močnim oprijemom
tudi na delikatnih površinah

Idealne za izdelavo opozorilnih 
znakov in označevanje 
proizvodov v zunanjih prostorih 
in na prostem

Označevanje in zaščita pred virusi – 
pomembno za ambulante
Poleg zanesljivo označenih kartotek in zdravil je potrebno upoštevati tudi higienska priporočila 
in priporočila o zaščiti pred virusi.
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Ambulanta

Označevanje in zaščita pred virusi
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Antibakterijske etikete

art. št. velikost (D x Š) mm barva št. etiket /  
št. listov

L8013-10 105 x 148 mm transparentna 40/10
L8011-10 210 x 297 mm transparentna 10/10

•  Odstranijo 99.9 % vseh virusov, bakterij in 
mikrobov

•  Stalen in dolgotrajen sterilizacijski učinek, 
neškodljiv za zdravje

•  Učinek je klinično preizkušen in dokazan s strani 
neodvisnih inštitutov

Zaščita pred okužbo

Izjemno odporne etikete

art. št. velikost (D x Š) mm barva št. etiket / št. listov

L7911-10 45,7 x 21,2 mm bela 480/10
L7912-10 63,5 x 33,9 mm bela 240/10
L7915-10 99,1 x 139 mm bela 40/10
L7916-10 210 x 148 mm bela 20/10
L7917-10 210 x 297 mm bela 10/10

•  Izjemno močan oprijem tudi na zahtevnih 
površinah

•  Odporne na umazanijo, temperaturo (od -40 °C 
do +150 °C), vodo, UV žarke

• So pralne in nekoliko raztegljive ter se ne starajo
• Odporne na topila in čistilna sredstva
• Narejeno v Nemčiji

Za laserske tiskalnike

Idealne za uporabo v ekstremnih pogojih, primerne  
v zaprtih prostorih in na prostem

Za laserske tiskalnike

Zelo odporne etikete

art. št. velikost (D x Š) mm barva št. etiket /  
št. listov

Permanentno lepilo
L4778-20 45,7 x 21,2 mm bela 960/20
L4773-20 63,5 x 33,9 mm bela 480/20
L4776-20 99,1 x 42,3 mm bela 240/20
L4774-20 99,1 x 139 mm bela 80/20
L4775-20 210 x 297 mm  bela 20/20
Odstranljivo lepilo
L4778REV-20 45,7 x 21,2 mm bela 960/20
L4773REV-20 63,5 x 33,9 mm bela 480/20
L4776REV-20 99,1 x 42,3 mm bela 240/20
L4774REV-20 99,1 x 139 mm bela 80/20
L4775REV-20 210 x 297 mm  bela 20/20

•  Odporne na umazanijo, UV žarke, temperaturo 
(od -20 °C do +80 °C)

•  So pralne, odporne na vodo in mehanske 
poškodbe

Sami oblikujte znake za higienska priporočila in medsebojno  
distanco. Opremo označite z odpornimi etiketami.

BREZPLAČNE predloge: 
www.avery-zweckform.si/natisni HIER DRÜCKEN

· ANTIMIKROBIELLE OBERFLÄCHE ·

Enfernt 99,9 % aller
Viren, Bakterien und Keime

Zutritt nur nach 2G

Geimpft

Genesen BITTE
ABSTAND
HALTEN

Za laserske tiskalnike


