OPTYS Biuro Handlowe

Druki zintegrowane
karty i etykiety zintegrowane do zadruku na drukarkach laserowych i papierze ciągłym Druki
zintegrowane to nowa jakość na rynku drukÃłw. Są to druki, łączące kilka typÃłw drukÃłw w jeden
spÃłjny druk. Typowym zastosowaniem tego typu drukÃłw są wszelkiego rodzaju druki lojalnościowe,
spedycyjne, kontrolne i kwestionariusze do ręcznego wypełniania. Dwa podstawowe typy drukÃłw
zintegrowanych to etykiety i karty. Etykiety to części druku, ktÃłre można oddzielić od druku nośnika i
nakleić na jakąś powierzchnię, a karty to części druku, ktÃłre można oddzielić od nośnika i przechowywać
w innym miejscu. Typowym przykładem etykiety zintegrowanej jest karta gwarancyjna (na nośniku
znajduje się tekst gwarancji, na etykiecie numer urządzenia, ktÃłry należy na nim nakleić), natomiast
przykładem karty zintegrowanej jest karta klienta, ktÃłrą możemy przechowywać w portfelu natomiast na
nośniku zostają informacje, ktÃłre nie są nam na co dzień niezbędne (np. regulamin promocji). Bardziej
skomplikowane druki zintegrowane mogą zawierać w sobie i etykiety i karty (np. formularz dla pacjenta
w szpitalu)Jedną z najbardziej istotnych cech drukÃłw zintegrowanych jest możliwość ich personalizacji za
pomocą drukarek klienta lub pisma ręcznego. RÃłżne kombinacje folii, papierÃłw, silikonu i kleju dają
praktycznie nieograniczone możliwości kreacji ciekawych i niekonwencjonalnych drukÃłw (m. in.
identyfikatorÃłw ze zdjęciami, zawieszek na walizki, bransoletek identyfikacyjnych, karnetÃłw
itp.)Parametry techniczne:Rozmiary drukÃłw - dostosowane do zadruku na drukarkach laserowych i
igłowych
Rozmiary kart i etykiet - dowolne, jednak najczęściej rozmiar standardowej karty kredytowej
Folie stosowane do produkcji kart - błyszczące, matowe, "holograficzne", transparentne i kryjące, o
rÃłżnej grubości
Perforacje - dowolne
Papier - papiery offsetowe (najczęściejÂ Â 120, 140Â g/m2) i kredowane G printÂ (najczęściej 90 i 165
g/m2)
Możliwości zadruku -Â do 5 kolorÃłw z każdej strony
Pakowanie - kartony i ew. zgrzewki foliowe
Personalizacje - numeratory, adresy, kody kreskowe i inne dodrukowywane techniką laserowąKarty
zintegrowane OPTYCARD:OPTYCARD 25 STANDARDkarta dwustronnie foliowanaOPTYCARD 31 FOLDkarta
foliowana, do składania na pÃłł, do personalizacji na awersie i rewersie jednocześnie.OPTYCARD 36
FLIPkarta foliowana dwuwarstwową folią jednostronnie; po zadrukowaniu wierzch karty się odkleja,
odwraca i przykleja do folii pod spodem, tworząc w ten sposÃłb kartę zafoliowaną dwustronnieOPTYCARD
07 FLIP PRESSkarta umożliwiająca dwustronne zalaminowanie po spersonalizowaniu poprzez oderwanie
warstwy papieru, odwrÃłcenie jej, przyklejenie do folii i wyciśnięcie.OPTYCARD 38 PLASTICkarta z
laminatu, do personalizacji na awersie.OPTYCARD 37 PLASTIC FOLDkarta z laminatu, do składania na
pÃłł, do personalizacji na awersie i rewersie jednocześnie.OPTYCARD 02 BUTTERFLYkarta umożliwiająca
dwustronne zalaminowanie po spersonalizowaniu poprzez oderwanie warstwy papieru i ściśnięcie dwÃłch
części karty.OPTYCARD 19 BUTTERFLY PHOTOkarta umożliwiająca dwustronne zalaminowanie po
spersonalizowaniu oraz naklejeniu zdjęcia, poprzez oderwanie warstwy papieru, odwrÃłcenie jej,
przyklejenie do folii i wyciśnięcie.Etykiety zintegrowane OPTYLABEL:OPTYLABEL 53 STANDARDetykieta
papierowa, do personalizacji na awersieOPTYLABEL 40 REMOVABLEetykieta papierowa do personalizacji
na awersie; po oderwaniu na rewersie nie ma klejuOPTYLABEL 41 REPOSITIONABLEetykieta papierowa,
do personalizacji na awersie, do wielokrotnego przyklejaniaOPTYLABEL 04 CAR STICKERnalepka do
przyklejania na szybę samochodu (winietka)OPTYLABEL 24 GLASSetykieta umożliwiająca przyklejenie na
szybę od strony rewersu lub na inną powierzchnie gładką z możliwością personalizacji.OPTYLABEL 39
COUPONetykieta silikonowana, do personalizacji na awersie; po oderwaniu na rewersie nie ma
kleju.OPTYLABEL 56 COPYetykieta papierowa, do personalizacji na awersie, samokopiująca (kopia na
podkładzie)
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