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FOLIJE ZA PRESLIKAVO NA MAJICE, A4
Za inkjet tiskalnike

SVETLEČE ETIKETE ZA STEKLENICE
Za inkjet tiskalnike

TRANSPARENTNE FOLIJE ZA DEKORACIJO  
STEKLENIH POVRŠIN, A4
Za inkjet tiskalnike

• Enostavno in hitro oblikujte foljie za preslikavo na majice z vašim 
računalnikom, natisnite jih z inkjet tiskalnikom in nalikajte na majice

• Dve različici folij: za svetle in barvne majice
• Strojno pranje do 30 °C
• Idealne za unikatne in maloštevilne odtise
• Primerne za vse bombažne tkanine: majice, puloverje, blazine, predpasnike, 

kape, namizne prte...

• Enostavno oblikovanje in tiskanje unikatnih etiket za steklenice
• Idealne za osebna darila, na primer za na steklenice vina, olja, žganja, ki jih 

podarite za rojstni dan, novo leto, na zabavah…
• Etikete imajo sijajni premaz
• Odporne na mraz, lahko se obrišejo

• Za individualno dekoracijo oken, luči, ogledal in drugih steklenih površin
• Oblikujte želeni motiv na računalniku, natisnite ga na folijo z inkjet 

tiskalnikom in prilepite na izbrano mesto
• Po odstranitvi ne puščajo nobenih sledi, saj so brez lepila

Za svetle majice

MD1001 210 x 297 za svetle tkanine • 5

MD1002 210 x 297 za svetle tkanine • 10

MD1006 210 x 297 za svetle tkanine • 24

Za temne majice

MD1003 210 x 297 za temne tkanine, priloženi 4 listi 
silikonskega papirja • 4

MD1004 210 x 297 za temne tkanine, priloženih 8 listov 
silikonskega papirja • 8

1 MD4001 90 x 120 bela, sijajni premaz • 20 5

MD3002 210 x 297 transparentne folije • 4

art. št. velikost  
(D x Š) mm

izvedba tehnologija št. folij/ 
zavitekI L C CL

art. št. velikost  
(D x Š) mm

opis tehnologija št. etiket/ 
zavitek

št. listov/ 
zavitekI L C CL

art. št. velikost  
(D x Š) mm

opis tehnologija št. folij/ 
zavitekI L C CL

Tehnologija:  
I = inkjet tiskalnik    L = laserski tiskalnik 
C = kopirni stroj    CL = barvni laserski tiskalnik

1 MD4001

4

MY DESIGN
KREATIVNO  

USTVARJANJE

in prilepite – 
končano!

obrežitepočakajte, da se 
posuši,

Natisnite,

BREZPLAČEN 
Online program:
www.avery-zweckform.si/natisni
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