
NAŠE SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY 
PRO VAŠE TISKÁRNY A APLIKÁTORY

SAMOLEPICÍ ETIKETY,
LETÁKOVÉ ETIKETY, RFID ETIKETY …

KARBONOVÉ PÁSKY 
DO TERMOTRANSFEROVÝCH TISKÁREN

EPRIN spol. s r. o.
HYBEŠOVA 38, 602 00 Brno

T: +420 538 707 200-2
F: +420 543 212 033
E: eprin@eprin.cz

EPRIN PRAHA
Krajní 1230
Jesenice u Prahy 252 42

T: +420 241 930 131-2
F: +420 239 017 759

800 111 444
ZELENÁ LINKA

ISO 14001:2004  |  ISO 9001:2008

www.eprin.cz  |  www.eprinshop.czwww.eprin.cz  |  www.eprinshop.cz

S našimi samolepicími etiketami, papírovými kar-
tonky a visačkami se v současné době setkává každý 
z nás.
Společnost EPRIN je významným dodavatelem spo-
třebních materiálů do termoransferových tiskáren všech 
typů a značek. Podle Vašeho přání Vám dodáme nej-
různější druhy samolepicích etiket nejen v základním 
bílém provedení, ale i graficky zpracovány podle Vašich 
požadavků s lepidlem, které bude splňovat Vaše tech-
nologické i skladovací nároky. Neustále pracujeme na 
zlepšování našich služeb a samolepicí i nelepici etikety 
Vám dodáme v různých velikostech, tvarech i návinech.

Specializujeme se na nestandardní řešení a rádi Vám 
dodáme vysoce kvalitní spotřební materiály obsahující:
4 Braillovo písmo na etiketách – slepecké písmo, 

značky,
4 bezpečnostní etikety, proti zneužití Vašeho produk-

tu,
4 letákové etikety, sdělení maxima informací na ma-

lém aplikačním prostoru, 
4 3D etikety dodávající Vašemu produktu šmrnc,
4 RFID etikety zajišťující lokalizaci a možnost sledování 

zboží, majetku, osob v reálním čase, bez kontaktu,
4 plastové karty, laminované s magnetickým páskem, 

kontaktním čipem, bezkontaktním čipem RFID, popi-
sovým polem v různých barevných mutacích, tvarů,
4 archové a tabelační etikety používající se pro běž-

ný provoz v kancelářích, skladech, velkoobchodech, 
prodejnách,
4 identifikační pásky určené k identifikaci osob ze-

jména ve zdravotnictví, při kulturních a sportovních 
akcích,
4 polyesterové nebo saténové textilní etikety, pou-

žívané v textilním a automobilovém průmyslu. 

Naše kOmplexNí Nabídka také zahrNuje rychlOu 
zakázkOvOu výrObu termOtraNSferOvéhO I termO-
dIrekt tISku Na vámI zvOleNý materIál S daty dle 
vašehO přáNí.

Díky svému širokému využití při označování výrobků 
v potravinářském, chemickém, automobilovém nebo 
strojírenském průmyslu jsou karbonové pásky nedíl-
nou součástí identifikačních technologií. Součástí naší 
nabídky je velká škála  karbonových pásek vhodných 
do všech typů termotransferových tiskáren: SATO, ZE-
BRA, DATAMAX, CODEMAX, TOSHIBA, CODEX, TEC, 
CITIZEN a mnoha dalších.

V rámci naší trvalé podpory zákazníků a odbornému 
posouzení, Vám doporučíme vhodný typ karbonové 
pásky k dokonalému označení Vašich výrobků.
Pro Vaše tiskárny dodáváme karbonové pásky na du-
tince o průměru 25,4 mm (1“) nebo 12,7 mm (1/2“) 
a to jak pro tiskárny s tiskovou hlavou  Flead head tak 
i Near edge.

ZÁKLADNí RoZDěLENí KARBoNovýcH PÁsEK:
4vosková karbonová páska (wax), 
4voskovo-pryskyřičná karbonová páska (wax/resin),
4pryskyřičná karbonová páska (resin).  

vosKovÁ KARBoNovÁ PÁsKA (EcoNoMIc) je 
vhodná pro potisk papírových a pololesklých etiket, 
papírových visaček kartónků, ale i tagů. 
Tento typ pásky Vám zajistí kvalitní tisk čárových kódů 
a textů na základní druhy podkladových materiálů, 
s výjimečnou ostrostí tisku, při nízké energetické ná-
ročnosti a odolností proti otěru. Jedinečná ochranná 
vrstva u této pásky prodlužuje životnost tiskových hlav 
u tiskáren.

vosKovo-PRysKyřIčNÁ KARBoNovÁ PÁsKA  
(EXcLUsIvE) je vhodná pro potisk papírových i polo-
lesklých etiket, plastových etiket, etiket z polyetylente-
reftalátu (PET), polvinylchloridu (PVC), z polypropylenu  
(PP) nebo z polyethylenu (PE).
Karbonová páska je velmi odolná proti otěru a uplat-
ňuje se především všude tam, kde jsou kladeny vyš-
ší nároky na kvalitu tisku, odolnost proti chemikáliím 
a teplotám do 200 °C při zachování dlouhodobější stá-
losti tisku.

PRysKyřIčNÁ KARBoNovÁ PÁsKA (BRILLIANT)  
je vhodná pro potisk materiálů vyrobených z polyety-
lentereftalátu (PET), polyvinylchloridu (PVC), polyethy-
lenu (PE) nebo polypropylenu (PP).
Karbonová páska je všestranně použitelná. Tento typ 
byl navržen zejména do extrémních podmínek s vyso-
kou odolností  proti otěru a různým druhům chemikálií 
včetně rozpouštědel, vyšší vlhkosti vzduchu a velkému 
kolísání teplot.

BEZ NÁS ANI TISK...
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samolepicí etikety, visačky  
s potiskem, bez potisku plastové karty bezpečnostní etikety

RFID etikety

3D etikety kartonky a visačky

termorazicí fólie brailovo písmo archové, tabelační etikety

karbonové páskytextilní štítky

letákové etikety vícevrstvé – sendvičové, peel off etikety
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sAMoLEPIcí, PAPíRovÁ, MATNÁ ETIKETA 
Pro potisk doporučujeme voskovou karbonovou pásku s označením ECONOMIC.

využití:  ve všech odvětvích, kde není požadována vysoká odolnost proti otěru, che-
mickému nebo mechanickému poškození.

sAMoLEPIcí BEZPEčNosTNí ETIKETA (PET voID) 
Pro potisk doporučujeme pryskyřičnou karbonovou pásku  
s označením BRILLIANT .

využití:  univerzální, všude tam kde je požadováno zajištění bezpečnosti např. proti 
otevření, zneužití nebo mechanickému poškození.

sAMoLEPIcí PAPíRovÁ, HLAZENÁ ETIKETA  
Pro potisk doporučujeme voskovou karbonovou pásku s příměsí pryskyřice 
s  označením ECONOMIC.

využití:  ve všech odvětvích, kde je požadována vyšší odolnost proti otěru a nižší proti 
chemickému nebo mechanickému poškození.

sAMoLEPIcí LETÁKovÁ ETIKETA  
Pro potisk doporučujeme karbonovou pásku zvolenou podle materiálu letákové 
etikety.

využití:  univerzální. Etiketa umožňuje sdělení více informací na malém aplikačním 
prostoru.

sAMoLEPIcí PoLyETHyLENovÁ ETIKETA (PE) 
Pro potisk doporučujeme voskovo-pryskyřičnou karbonovou pásku s označením 
EXCLUSIVE. Pro zvýšení odolnosti proti otěru doporučujeme použít pryskyřičnou 
pásku s označením BRILLIANT.

využití:  ve všech odvětvích, kde je požadována odolnost proti otěru, vyšším teplotám, 
mechanickému a chemickému poškození.

sAMoLEPIcí THERMo ETIKETA 
Potisk etikety je direct termal (bez využití karbonové pásky).

využití:  univerzální. Etiketa je určena ke krátkodobému používání

sAMoLEPIcí PoLyPRoPyLENovÁ ETIKETA (PP)
Pro potisk doporučujeme voskovo-pryskyřičnou karbonovou pásku s označením 
EXCLUSIVE. Pro zvýšení odolnosti proti otěru doporučujeme použít pryskyřičnou 
pásku s označením BRILLIANT.

využití:  ve všech odvětví, kde není požadována vysoká odolnost proti otěru, chemic-
kému nebo mechanickému poškození.

TEXTILNí PoLyEsTERovÁ ETIKETA
Pro potisk doporučujeme pryskyřičnou  karbonovou pásku určenou přímo pro 
tento materiál s označením BRILLIANT.

využití:  označování textilií a oděvů.

sAMoLEPIcí PoLyETyLENTEREFTALÁTovÁ  
ETIKETA (PET)
Pro potisk doporučujeme pryskyřičnou karbonovou pásku  
s označením BRILLIANT.

využití:  ve všech odvětvích, kde je požadována velmi vysoká odolnost proti otěru, 
odolnost proti teplotám a chemikáliím.

sAMoLEPIcí PoLyvINyLcHLoRIDovÁ  
ETIKETA (Pvc)
Pro potisk doporučujeme pryskyřičnou karbonovou pásku s označením  
BRILLIANT.

využití:  všude kde je požadována velmi vysoká kvalita tisku a odolnost proti extrém-
ním podmínkám a chemickým přípravkům.

Etikety prověřené kvality Vám dodáme v různých 
velikostech a tvarech, na Vámi zvolených dutin-
kách, požadovaném počtu, barevném provedení, 
s perforací, s lepidlem vhodným pro Váš sorti-
ment nebo dle jiných požadavků.

Etikety prověřené kvality Vám dodáme v různých 
velikostech a tvarech, na Vámi zvolených dutin-
kách, požadovaném počtu, barevném provedení, 
s perforací, s lepidlem vhodným pro Váš sorti-
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kách, požadovaném počtu, barevném provedení, 
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ment  nebo dle jiných požadavků.

Etikety prověřené kvality Vám dodáme v různých 
velikostech a tvarech, na Vámi zvolených dutin-
kách, požadovaném počtu, barevném provedení, 
s perforací, s lepidlem vhodným pro Váš sorti-
ment  nebo dle jiných požadavků.

Etiketu lze dodat v různých velikostech v kotou-
čích jako nekonečný pás.
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