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Ohranite pregled –
v skladišču, proizvodnji in upravljanju objektov
Prihranite čas in denar ter opremo označite pregledno – s pravimi etiketami to ne bo težava.

Papirne etikete 
s super močnim 
lepilom

Zelo odporne etikete Barvne etikete (FSC® 
certifikat) in markirne 
okrogle etikete 
(narejeno v Nemčiji)

Idealne za označevanje  
v zaprtih prostorih

Zanesljivo označevanje tudi  
v ekstremnih pogojih

Odlična organiziranost  
z barvnimi etiketami
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Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Barvne etikete in markirne 
okrogle etikete

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

št. listov
Barvne etikete
3448 70 x 37 mm rdeča 2400/100
3449 70 x 37 mm modra 2400/100
3450 70 x 37 mm zelena 2400/100
3451 70 x 37 mm rumena 2400/100
Markirne okrogle etikete
3004 Ø 18 mm rdeča 96/4
3005 Ø 18 mm modra 96/4
3006 Ø 18 mm zelena 96/4
3007 Ø 18 mm rumena 96/4
3089 Ø 18 mm sortirane barve 96/4

•  Barvne etikete: FSC® certifikat – izvor lesa je iz 
trajnostnih in okolju prijaznih virov

• Markirne okrogle etikete: narejeno v Nemčiji

Idealne za označevanje, organiziranje in načrtovanje

Papirne etikete s super močnim 
lepilom

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

L7871-20 25,4 x 10 mm bela 3780/20
L7872-20 35,6 x 16,9 mm bela 1600/20
L7873-20 45,7 x 21,2 mm bela 960/20
L7874-20 63,5 x 29,6 mm bela 540/20
L7875-20 105 x 48 mm bela 240/20
L7876-20 105 x 148 mm bela 80/20
L7877-20 210 x 297 mm bela 20/20

• Izjemno dober oprijem lepila
•  Primerne tudi na delikatnih površinah, na primer 

vlažnih, neravnih ali prašnih
• Narejeno v Nemčiji

Idealne za označevanje v skladiščih, na primer regalov  
in proizvodov. Primerne za uporabo v zaprtih prostorih.

Zelo odporne etikete
•  Odporne na umazanijo, UV žarke, temperaturo 

(od -20 °C do +80 °C)
•  So pralne, odporne na vodo in mehanske 

poškodbe 

Za laserske tiskalnike

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

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

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

SCHUTZHELM
TRAGEN

Warnung vor
Flurförderzeugen

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln

Geimpft

Genesen

Getestet

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


