
TRGOVINA
DELO OD 

DOMA
ZDRAVSTVO TRAJNOST

VRSTE ETIKET GLEDE 
NA UPORABO
ETIKETE SE UPORABLJAJO NA VELIKO PODROČJIH. 
PREDSTAVITEV ETIKET, KI SO KOT NALAŠČ ZA UPORABO V: 
DOMAČI PISARNI, TRGOVINI, ZDRAVSTVU, GOSTINSTVU...
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Glavni cilji trajnostnih prizadevanj:
1. Trajnostni razpon:

· Več kot 900 proizvodov je 
izdelanih iz 100 % 
recikliranega papirja ali 
papirja s certifikatom FSC® 
(FSC® C013519)

· Embalaža proizvodov 
vsebuje velik del 
recikliranega materiala

2. Trajnostna podpora:

Avery Zweckform informira 
uporabnike s koristnimi nasveti o:

· trajnostni uporabi in

· odlaganju proizvodov

3. Trajnostna obveza:

Avery Zweckform zaposlenim 
nudi dobre delovne pogoje in 
varno okolje:

· varni delovni pogoji po ISO 
45001

· sistem ravnanja z okoljem po 
ISO 14001 od leta 2012

· integrirana delavnica za invalide

Od leta 2020 je podjetje  
Avery Zweckform podnebno nevtralno!

Think & Care – to je bilo načelo podjetja Avery Zweckform v preteklosti in bo tudi v 
prihodnosti. Avery Zweckform si nenehno prizadeva za boljše trajnostne rešitve, ki na smiseln 
način združujejo družbene, ekološke in ekonomske vrednote.

Trajnostna merila v podjetju Avery Zweckform:

Narejeno v Nemčiji
proizvod je 100 % narejen  
v Nemčiji

Blue Angel
proizvodi, certificirani z okolijsko 
oznako „Blue Angel“, so izdelani iz 
100 % recikliranega papirja

Več informacij na 
www.avery-zweckform.si/trajnost

100 % recikliran material
izdelano iz 100 % recikliranega 
odpadnega papirja

FSC® certifikat
FSC® certificiran papir - izvor lesa 
je iz trajnostnih in okolju prijaznih 
virov

CO2 nevtralen proizvod
CO2 emisije proizvodnega 
materiala in proizvodnega 
procesa so kompenzirane s 
podnebnimi projekti

Trajnost
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Trajnost

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

Univerzalne etikete
permanentno lepilo

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

3475 70 x 36 mm 2400/100
3659 97 x 42,3 mm 1200/100
3424 105 x 48 mm 1200/100
3483 105 x 148 mm 400/100
3655 210 x 148 mm 200/100
3478 210 x 297 mm 100/100

•  FSC® certifikat - izvor lesa je iz trajnostnih in 
okolju prijaznih virov

•  Natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje 
brez zastoja zagotavlja inovativna tehnologija 
ultragrip

•  Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske 
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Univerzalne etikete
odstranljivo lepilo

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

L4731REV-25 25,4 x 10 mm 5670/30
L4732REV-25 35,6 x 16,9 mm 2400/30
L4736REV-25 45,7 x 21,2 mm 1440/30
L4737REV-25 63,5 x 29,6 mm 810/30
L4744REV-25 96 x 50,8 mm 300/30
L4745REV-25 96 x 63,5 mm 240/30

•  FSC® certifikat - izvor lesa je iz trajnostnih in 
okolju prijaznih virov

•  Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske 
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Reciklirane  
univerzalne etikete

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

LR3666-10 38 x 21,2 mm 650/10
LR3475-10 70 x 36 mm 240/10
LR3424-10 105 x 48 mm 120/10
LR3483-10 105 x 148 mm 40/10
LR3655-10 210 x 148 mm 20/10
LR3478-10 210 x 297 mm 10/10

•  Okolijski certifikat „Blue Angel“ - etikete so 
izdelane iz 100 % recikliranega papirja

•  Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske 
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

• Narejeno v Nemčiji

Za vsako zahtevo prava etiketa – za označevanje ali naslavljanje

Idealne za začasno označevanje

Okolju prijazne - etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja

RESTMÜLL

VIELEN DANK

BIOMÜLL

VIELEN DANKBITTE
ABSTAND
HALTEN

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln

Geimpft

Genesen

Getestet



Majhno pakiranje, velik učinek –  
v pisarni ali domači pisarni.

Moj dom je 
moja pisarna

5

Office & Home

Ali delate od doma?
Nudimo vam prave proizvode, da lahko učinkovito  
in trajnostno delate tudi od doma.

Avery Zweckform etikete Office & Home so kot nalašč 
za delo od doma:
●  Manjša količina etiket za tiste, ki potrebujejo manj etiket – 10 listov v zavitku

●   Trajnost nam je pomembna – etikete, certificirane z okolijsko oznako „Blue Angel“, so 
izdelane iz 100 % recikliranega odpadnega papirja. Etikete s FSC® certifikatom pa so 
izdelane iz trajnostnih in okolju prijaznih virov

●  Inkjet ali laser – etikete so primerne za obe vrsti tiskalnikov

●  BREZPLAČNE predloge – www.avery-zweckform.si/natisni



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

Moj dom je moja pisarna

Office & Home
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Etikete za registratorje, 
permanentno lepilo

Etikete za registrator-
je, odstranljivo lepilo

Reciklirane etikete za 
registratorje

Univerzalne etikete, 
permanentno lepilo

Univerzalne etikete, 
odstranljivo lepilo

Reciklirane univerzalne 
etikete

Vstavni kartončki za 
hrbtišča registratorjev

Barvne etikete za 
označevanje

Etikete za pisma Etikete za pakete

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

Univerzalne etikete
Univerzalne etikete, FSC® certifikat
3666-10 38 x 21,2 mm permanentno bela 650/10
6126 48,5 x 25,4 mm permanentno bela 400/10
3658-10 64,6 x 33,8 mm permanentno bela 240/10
6122 70 x 36 mm permanentno bela 240/10
3474-10 70 x 37 mm permanentno bela 240/10
3481-10 70 x 41 mm permanentno bela 210/10
3652-10 70 x 42,3 mm permanentno bela 210/10
6123 97 x 42,3 mm permanentno bela 120/10
3424-10 105 x 48 mm permanentno bela 120/10
6124 105 x 148 mm permanentno bela 40/10
3655-10 210 x 148 mm permanentno bela 20/10
6125 210 x 297 mm permanentno bela 10/10
L4732REV-10 35,6 x 16,9 mm odstranljivo bela 800/10
L4736REV-10 45,7 x 21,2 mm odstranljivo bela 480/10
L4737REV-10 63,5 x 29,6 mm odstranljivo bela 270/10
Reciklirane univerzalne etikete, certifikat „Blue Angel“
LR3666-10 38 x 21,2 mm permanentno naravno bela 650/10
LR3475-10 70 x 36 mm permanentno naravno bela 240/10
LR3424-10 105 x 48 mm permanentno naravno bela 120/10
LR3483-10 105 x 148 mm permanentno naravno bela 40/10
LR3655-10 210 x 148 mm permanentno naravno bela 20/10
LR3478-10 210 x 297 mm permanentno naravno bela 10/10

Organiziranje in arhiviranje
Etikete za registratorje, FSC® certifikat
L6060-10 34 x 192 mm permanentno bela 80/10
L4760-10 38 x 192 mm permanentno bela 70/10
L6061-10 59 x 192 mm permanentno bela 40/10
L4761-10 61 x 192 mm permanentno bela 40/10
L4760REV-10 38 x 192 mm odstranljivo bela 70/10
L4761REV-10 61 x 192 mm odstranljivo bela 40/10
Reciklirane etikete za registratorje, certifikat „Blue Angel“
LR4760-10 38 x 192 mm permanentno naravno bela 70/10
LR4761-10 61 x 192 mm permanentno naravno bela 40/10
Vstavni kartončki za hrbtišča registratorjev, FSC® certifikat
C32266-10 30 x 190 mm bela 90/10
C32267-10 54 x 190 mm bela 50/10
Barvne etikete za označevanje, FSC® certifikat
3448-10 70 x 37 mm permanentno rdeča 240/10
3449-10 70 x 37 mm permanentno modra 240/10
3450-10 70 x 37 mm permanentno zelena 240/10
3451-10 70 x 37 mm permanentno rumena 240/10

Etikete za naslove
Etikete za pisma in pakete, FSC® certifikat
7636-10 45,7 x 21,2 mm permanentno bela 480/10
7160-10 63,5 x 38,1 mm permanentno bela 210/10
7168-10 199,6 x 143,5 mm permanentno bela 20/10

Vsi proizvodi 
so primerni 
za tiskanje 
z laserskimi 
in inkjet 
tiskalniki

BIOMÜLL

VIELEN DANK

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln

Geimpft

Genesen

Getestet
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Trgovina
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Antibakterijske 
etikete

Zelo odporne etikete, 
s permanentnim in 
odstranljivim lepilom

Antibakterijske etikete
odstranijo 99.9 % vseh 
virusov, bakterij in mikrobov

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

Higienska priporočila in zaščita pred virusi – 
pomembno za maloprodajni sektor
Poleg označevanja proizvodov je v trgovini potrebno upoštevati tudi higienska priporočila  in 
priporočila o zaščiti pred virusi.



Trgovina

Higienska priporočila in zaščita 
pred virusi

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

Za laserske tiskalnike

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. Označite proizvode z odpornimi etiketami.
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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



Lekarna in ordinacija

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 lekarne in ordinacije
Poleg zanesljivo označene opreme in pripomočkov je potrebno upoštevati tudi higienska 
priporočila in priporočila o zaščiti pred virusi.
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Lekarna in ordinacija

Označevanje in zaščita  
pred virusi

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

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.
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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



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

12

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



Laboratorij

Anti Tamper 
zaščitne etikete

Izjemno odporne 
etikete

Zelo odporne etikete, 
s permanentnim in 
odstranljivim lepilom

Vsak poskus manipulacije  
je takoj viden,  
vsi podatki ostanejo varni

Izjemno odporne etikete  
z močnim oprijemom,  
tudi na zahtevnih površinah

Za zanesljivo označevanje, 
etikete so pralne in odporne 
na UV žarke

Označevanje in zaščita pred  
manipulacijo – pomembno za laboratorije
Poleg zanesljivo označenih epruvet in laboratorijskih vzorcev je izjemno pomembna tudi  
zaščita pred manipulacijo.
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Laboratorij

Označevanje in zaščita  
pred manipulacijo
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Anti Tamper zaščitne etikete

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

L6112-20 Ø 40 mm bela 480/20
L6113-20 45,7 x 21,2 mm bela 960/20
L6114-20 63,5 x 29,6 mm bela 540/20

•  Če se etiketa odstrani, pušča odtis „šahovnice“ – 
vsaka manipulacija je takoj opazna

• Odporne na vodo in mehanske poškodbe
•  Odporne na umazanijo in temperaturo (od -40 °C 

do +80 °C)

Zaščita pred manipulacijo

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

Za č/b 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 Warnung vor

Giftstoffen

WARNUNG

NICHT
EINTRETEN

Sperrbereich

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln

Geimpft

Genesen

Getestet



Zdravstveno varstvo
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Označevanje in zaščita pred virusi – 
pomembno v zdravstvenem varstvu
Ne glede na to ali gre za bolnišnice, lekarne ali ambulante, je poleg zanesljivega označevanja 
vseh vrst opreme izjemno pomembna tudi zaščita pred virusi, bakterijami in mikrobi.

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 znakov 
s higienskimi priporočili in 
označevanje zdravil, v zunanjih 
prostorih in na prostem



Zdravstveno varstvo

Označevanje in zaščita pred virusi
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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.

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

Za laserske tiskalnike

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

Warnung vor
Giftstoffen

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



Hrana in gostinstvo
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Označevanje in zaščita pred virusi – 
pomembni dejavniki glede prehrane
Ne glede na to ali gre za catering, menzo ali pogostitev na zabavi, je poleg zanesljivo označene 
hrane izjemno pomembna tudi zaščita pred virusi, bakterijami in mikrobi.

Antibakterijske 
etikete

Zelo odporne etikete, 
s permanentnim in 
odstranljivim lepilom

Etikete za 
zamrzovalnike

Antibakterijske etikete
odstranijo 99.9 % vseh 
virusov, bakterij in mikrobov

Idealne za higienska 
priporočila in označevanje 
opreme, v zunanjih prostorih  
in na prostem

Varno shranjevanje globoko 
zamrznjenih živil, 
zahvaljujoč etiketam za 
zamrzovalnike



Hrana in gostinstvo

Označevanje in zaščita pred virusi
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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.

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

Etikete za zamrzovalnike

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

L7971-25 38,1 x 21,2 mm bela 1625/25
L7970-25 63,5 x 33,9 mm bela 600/25

•  Etikete se lahko prilepijo na proizvod, če je 
zamrznjen do največ -20 °C

•  Etikete so obstojne na temperaturi od -50 °C do 
+70 °C

•  Lepilo je primerno za lepljenje na suho in 
nemastno površino

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

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Odlična rešitev za označevanje zamrznjene hrane

Za laserske tiskalnike

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



Skladišče in upravljanje objektov
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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



Skladišče in upravljanje objektov

Ohranite pregled

20

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



Pisarna
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Učinkovite in praktične rešitve – 
pregledno označevanje v pisarni
Dobra organizacija in pregledno označevanje sta v pisarni nepogrešljiva – s pravimi etiketami 
to ne bo težava.

Etikete za registratorje Univerzalne etikete

Etikete, ki se lahko reciklirajo, 
prihranijo čas in denar

Prava etiketa za vsak namen 
označevanja



Pisarna

Učinkovite in praktične rešitve

22

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Univerzalne etikete

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

št. listov
3490 70 x 36 mm bela 720/30
4781 97 x 42,3 mm bela 360/30
6120 105 x 148 mm bela 120/30
6176 210 x 148 mm bela 60/30
6119 210 x 297 mm bela 30/30

•  Natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje 
brez zastojev zagotavlja inovativna tehnologija 
ultragrip

•  Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske 
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

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

Primerne za označevanje proizvodov,  
pisarniške opreme in naslavljanje

Etikete za registratorje
• 100 % neprosojne
•  Natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje 

brez zastojev zagotavlja inovativna tehnologija 
ultragrip

•  Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske 
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

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

Za laserske in inkjet 
tiskalnike

Primerne za vse standardne registratorje

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

št. listov
L6061-25 59 x192 mm široke registratorje bela 120/30
L4761-25 61 x 192 mm široke registratorje bela 120/30
L6059-25 59 x 297 mm široke registratorje bela 90/30
L4759-25 61 x 297 mm široke registratorje bela 90/30
L6060-25 34 x192 mm ozke registratorje bela 240/30
L4760-25 38 x 192 mm ozke registratorje bela 210/30
L4758-25 38 x 297 mm ozke registratorje bela 150/30

BIOMÜLL

VIELEN DANK

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln

Geimpft

Genesen

Getestet

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

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln

Geimpft

Genesen

Getestet
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Brezplačen program

•  Enostavno: uporabniku prijazen online program

•  Hitro: na voljo kadarkoli in brez namestitve

•  Brezplačne predloge: prazne in predoblikovane

•  Uporabne funkcije: uvoz podatkov (Mail Merge),  

dodajanje logotipov in slik, oblikovanje črtnih kod

Enostavno in hitro oblikovanje 
etiket

Vnesite številko proizvoda  
(glejte embalažo proizvoda)

Izberite prazno ali predoblikovano 
predlogo

Natisnite etikete. Končano!www.avery-zweckform.si/
natisni

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



www.avery-zweckform.si

Vse najnovejše informacije so na:

TU SMO ZA VAS!

Imate vprašanje? Dosegljivi smo na:

Tel.: +386 (0)1 5685004

prodaja@laseti.si

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) so na: 
www.avery-zweckform.si/pogosta-vprasanja/avery-design-print

LasEti d.o.o. Ljubljana 
Vojkova cesta 48 
SI-1000 Ljubljana


