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Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW1019 3666 38 x 21,2 mm 65 100 6500 99,99 zł/op.
zW1018 3667 48,5 x 16,9 mm 64 100 6400 99,99 zł/op.
zW1016 3651 52,5 x 29,7 mm 40 100 4000 99,99 zł/op.
zW1017 3657 48,5 x 25,4 mm 40 100 4000 99,99 zł/op.
zW5098 3421 70 x 25,4 mm 33 100 3300 99,99 zł/op.
zW1014 3489 70 x 29,7 mm 30 100 3000 99,99 zł/op.
zW1013 3479 70 x 32 mm 27 100 2700 99,99 zł/op.
zW1015 3658 64,6 x 33,8 mm 24 100 2400 99,99 zł/op.
zW1010 3474 70 x 37 mm 24 100 2400 99,99 zł/op.
zW1011 3475 70 x 36 mm 24 100 2400 99,99 zł/op.
zW1012 3422 70 x 35 mm 24 100 2400 99,99 zł/op.
zW5117 3481 70 x 41 mm 21 100 2100 99,99 zł/op.
zW1009 3652 70 x 42,3 mm 21 100 2100 99,99 zł/op.
zW1007 3484 105 x 37 mm 16 100 1600 99,99 zł/op.
zW1008 3423 105 x 35 mm 16 100 1600 99,99 zł/op.
zW5146 3669 70 x 50,8 mm 15 100 1500 99,99 zł/op.
zW1005 3653 105 x 42,3 mm 14 100 1400 99,99 zł/op.
zW1006 3477 105 x 41 mm 14 100 1400 99,99 zł/op.
zW1004 3424 105 x 48 mm 12 100 1200 99,99 zł/op.
zW5138 3659 97 x 42,3 mm 12 100 1200 99,99 zł/op.
zW1003 3425 105 x 57 mm 10 100 1000 99,99 zł/op.
zW5639 3679 97 x 55 mm 10 100 1000 99,99 zł/op.
zW5100 3427 105 x 74 mm 8 100 800 99,99 zł/op.
zW5139 3660 97 x 67,7 mm 8 100 800 99,99 zł/op.
zW1002 3483 105 x 148 mm 4 100 400 99,99 zł/op.
zW1001 3655 210 x 148 mm 2 100 200 99,99 zł/op.
zW1000 3478 210 x 297 mm 1 100 100 99,99 zł/op.
zW5116 3473 210 x 297 mm 1 100 100 166,06 zł/op.
zW5113 3470 210 x 297 mm 1 100 100 166,06 zł/op.

P RESTIŻOWY

Trwałe etykiety uniwersalne Avery Zweckform
• etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań
• idealne do adresowania kopert i przesyłek pocztowych, oznaczania dokumentów,
produktów i wielu innych zastosowań

• przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych,
laserowych oraz kserokopiarek

• gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
• bezpieczeństwo zadruku przetestowane i zatwierdzone przez TUV
• wybrane rozmiary posiadają unikalny system QuickPEEL™
ułatwiający odrywanie i szybsze przyklejanie etykiet

• ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC podlegające
pełnej utylizacji jako odpad papierowy

• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

– QuickPEEL™

3666 3667 3651

3489 3479 3658

3652 3484

3657

3474

3422

3475

34773669

3481

3653

34273425 3679 3660

3424 3659

34733655 3478

3483

Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW1029 L4730REV-25 17,8 x 10 mm 270 25 6750 42,40 zł/op.
zW1028 L4731REV-25 25,4 x 10 mm 189 25 4725 42,40 zł/op.
zW1027 L4732REV-25 35,6 x 16,9 mm 80 25 2000 42,40 zł/op.
zW1026 L4736REV-25 45,7 x 21,2 mm 48 25 1200 42,40 zł/op.
zW1020 L4735REV-25 210 x 297 mm 1 25 25 42,40 zł/op.

P RESTIŻOWY

Usuwalne etykiety uniwersalne Avery Zweckform
• możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawienia śladu kleju
• idealne przy:
– zmianach treści dokumentów, segregatorów, pojemników
– tworzeniu etykiet cenowych oraz kodów kreskowych

• przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych
oraz kserokopiarek

• bezpieczeństwo zadruku przetestowane i zatwierdzone przez TUV
• etykiety z certyfikatem FSC - wytworzone z papieru pochodzącego
z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

L4736REV L4735REVL4732REVL4731REVL4730REV

3421

3423

3470

ETYKIETY UNIWERSALNE
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ETYKIETY NA LISTY, KOPERTY I PRZESYŁKI

Etykiety uniwersalne w bloczku do opisu ręcznego Avery Zweckform
• rozmiary dostosowane do różnorodnych potrzeb
• idealne na listy, paczki, dokumenty, pudełka, słoiki itp.
• przylegają do różnych powierzchni, takich jak papier, karton, plastik, szkło, drewno
• wygodna forma bloczka
• dostępne w opcji z klejem trwałym i usuwalnym

Indeks kod prod. rozmIar etykIety koLor etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
Trwałe etykiety uniwersalne
zW6354 5051 94 x 37 mm białe 2 25 50 10,86 zł/op.
zW6355 5052 45 x 30 mm białe 4 25 100 10,86 zł/op.
zW6356 5053 45 x 30 mm żółte/niebieskie 4 25 100 10,86 zł/op.
Usuwalne etykiety uniwersalne
zW6357 5059 94 x 37 mm białe 2 25 50 10,86 zł/op.
zW6358 5060 45 x 30 mm białe 4 25 100 10,86 zł/op.
zW6359 5061 45 x 30 mm żółte/niebieskie 4 25 100 10,86 zł/op.

P RESTIŻOWY

Przezroczyste etykiety adresowe Avery Zweckform
• idealne do eleganckiego adresowania kopert i przesyłek, a także opisywania teczek, dokumentów,

prospektów, itp.
• przezroczyste etykiety, które„znikają" po naklejeniu na białą, kolorową lub fakturowaną powierzchnię
• kolorowe koperty i przesyłki wyglądają jak zadrukowane
• posiadają unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie i szybsze przyklejanie etykiet
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

L7567
J8567

L7563
J8563

L7560
J8560

Indeks kod prod. zadrUk rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
Etykiety do kopert C6
zW1060 L7560-25 laserowy 63,5 x 38,1 mm 21 25 525 106,10 zł/op.
zW5640 J8560-25 atramentowy 63,5 x 38,1 mm 21 25 525 106,10 zł/op.
Etykiety do kopert DL
zW5631 L7563-25 laserowy 99,1 x 38,1 mm 14 25 350 106,10 zł/op.
zW5641 J8563-25 atramentowy 99,1 x 38,1 mm 14 25 350 106,10 zł/op.
Etykiety do paczek i przesyłek
zW1058 L7567-25 laserowy 210 x 297 mm 1 25 25 106,10 zł/op.
zW5168 J8567-25 atramentowy 210 x 297 mm 1 25 25 106,10 zł/op.

P RESTIŻOWY

Indeks kod prod. rozmIar etykIety rzĘdÓW/arkUsz etykIet/opak. Cena
zW1036 5103 88,9 x 48,4 mm 1 x 6 3000 189,54 zł/op.
zW1034 3615 88,9 x 35,7 mm 1 x 8 4000 181,72 zł/op.
zW1043 5130 88,9 x 35,7 mm 2 x 8 8000 383,58 zł/op.
zW1037 5106 101,6 x 35,7 mm 1 x 8 4000 222,90 zł/op.
zW1032 3608 88,9 x 35,7 mm 1 x 5 350 23,56 zł/op.
zW1042 3606 48 x 19 mm 2 x 9 900 23,56 zł/op.
zW5151 5114 139,7 x 99,2 mm 1 x 3 1500 309,10 zł/op.
zW5128 3617 101,6 x 48,4 mm 1 x 6 2000 177,84 zł/op.

P RESTIŻOWY

Etykiety uniwersalne na składance komputerowej Avery Zweckform
• gwarantowana pewność; płynne podawanie papieru bez zacięć we wszystkich systemach,
idealne ułożenie papieru umożliwia druk dużych nakładów

• przyjazne dla środowiska; wybielane bezchlorowo, z klejem bez rozpuszczalnika
• szybko i opłacalnie; oszczędność czasu i minimalizacja kosztów dzięki zadrukowywaniu etykiet
przy wykorzystaniu oprogramowania DesignPro® 5

• optymalny wybór; używane do dużych wysyłek w administracji, handlu i przemyśle
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Kryjące etykiety do kodów QR Avery Zweckform
• rozmiar etykiet dostosowany do rekomendowanej wielkości kodów QR
• zaprojektowane dla łatwego skanowania – dzięki odpowiedniemu

materiałowi etykiety dokładnie przykrywają wszystko, co znajduje się pod nimi
• idealne do zamieszczania dodatkowych informacji na produktach, opakowaniach, ulotkach i broszurach
• etykiety z certyfikatem FSC – wytworzone z papieru

pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
• przeznaczone do drukarek atramentowych i laserowych
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

L7120 L7121 L7122

Indeks kod prod. rozmIar etykIety zadrUk etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW6360 L7950-20 60 x 40 mm laserowy 24 20 480 123,72 zł/op.
zW6361 L7951-20 110 x 49 mm laserowy 10 20 200 123,72 zł/op.
zW6362 J8950-10 60 x 40 mm atramentowy 24 10 240 72,96 zł/op.

P RESTIŻOWY

Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW5340 L4778-20 45,7 x 21,2 mm 48 20 960 123,72 zł/op.
zW1070 L4773-20 63,5 x 33,9 mm 24 20 480 123,72 zł/op.
zW1069 L4776-20 99,1 x 42,3 mm 12 20 240 123,72 zł/op.
zW1068 L4774-20 99,1 x 139 mm 4 20 80 123,72 zł/op.
zW1067 L4775-20 210 x 297 mm 1 20 20 123,72 zł/op.

P RESTIŻOWY

Etykiety Heavy Duty Avery Zweckform
• etykiety samoprzylepne wykonane z białego poliestru
• wyjątkowo odporne na działanie niekorzystnych warunków otoczenia – idealne do użytku zewnętrznego
• doskonałe do oznaczania produktów oraz inwentaryzacji środków trwałych
• wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych oraz kserokopiarek
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW5194 L6008-20 25,4 x 10 mm 189 20 3780 123,66 zł/op.
zW5195 L6009-20 45,7 x 21,2 mm 48 20 960 123,66 zł/op.
zW5197 L6011-20 63,5 x 29,6 mm 27 20 540 123,66 zł/op.
zW5198 L6012-20 96 x 50,8 mm 10 20 200 123,66 zł/op.
zW5152 L6013-20 210 x 297 mm 1 20 20 123,66 zł/op.

P RESTIŻOWY

Etykiety znamionowe srebrne Avery Zweckform
• etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego poliestru
• idealne do eleganckiego i estetycznego oznaczania elektroniki, a także sprzętów i mebli biurowych
• doskonale nadają się do tworzenia tabliczek znamionowych
• wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

L6013L6012L6011L6009L6008

L4776 L4774L4773L4778

L7950-20
J8950-10

L7951-20

Etykiety do oznaczania kabli Avery Zweckform
• idealne do oznaczania i organizowania kabli komputerowych,
telefonicznych i innych sprzętów w biurze i w domu

• etykiety dostępne w dwóch rozmiarach – idealne do przymocowania
do jednego lub kilku kabli

• wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na podarcie, wodę, brud,
promieniowanie UV i zmiany temperatur od -20°C do +80°C

• materiał jest odporny na działanie niekorzystnych warunków, dzięki czemu etykiety
nadają się do użycia zewnętrznego.

• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW1358 L7120-25 35 x 35 mm 35 25 875 38,46 zł/op.
zW1359 L7121-25 45 x 45 mm 20 25 500 38,46 zł/op.
zW1360 L7122-25 80 x 35 mm 14 25 350 38,46 zł/op.

P RESTIŻOWY

L4775

ETYKIETY DO OCHRONY I ZABEZPIECZANIA

ETYKIETY DO OZNACZANIA
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Indeks kod prod. WykońCzenIe GrUbość FoLII/opak. Cena
zW5000 2500 przezroczyste, samoprzylepne • 0,17 mm 10 79,72 zł/op.
zW5289 2501 przezroczyste, samoprzylepne • 0,17 mm 50 322,34 zł/op.
zW5240 3480 przezroczyste, samoprzylepne • • • 0,14 mm 100 343,82 zł/op.
zW5241 3482 przezroczyste, samoprzylepne • • • 0,14 mm 25 109,96 zł/op.
zW5118 3487 białe • • • 0,13 mm 100 163,72 zł/op.

P RESTIŻOWY

Folie Avery Zweckform
• powlekane folie do różnorodnych zastosowań
• fotograficzna jakość wydruków
• posiadają technologię QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju podczas drukowania, co chroni delikatne
elementy drukarki przed uszkodzeniem

• wyposażone w specjalną powłokę dostosowaną do wymagań drukarek atramentowych lub laserowych
• biała folia o kodzie 3487 dedykowana jest do zastosowań zewnętrznych (wytrzymała, nierozpuszczalna
w wodzie, odporna na zmiany temperatur i nieżółknąca)

rodzaj drUkarkI

– drukarka atramentowa – drukarka laserowa – kopiarka– drukarka laserowa kolorowa

rodzaj drUkarkI
Indeks kod prod. opIs rozmIar etykIety arkUszy/opakoWanIe etykIet/arkUsz etykIet/opak. Cena
Etykiety ClassicSize na płyty CD
zW5207 L6043-25 białe • • • • Ø 117 mm 25 2 50 45,00 zł/op.
zW5137 L6043-100 białe • • • • Ø 117 mm 100 2 200 117,94 zł/op.
zW1053 L6015-25 białe, z nakładką centrującą • • • • Ø 117 mm 25 2 50 50,32 zł/op.
Etykiety SuperSize na płyty DVD
zW5751 L7860-20 białe • • • • Ø 117 mm 20 2 40 53,12 zł/op.
zW1035 L7776-25 białe matowe, z folii (fotorealistyczne nadruki) • Ø 117 mm 25 2 50 120,68 zł/op.
zW1022 C9780-15 białe matowe, z folii (fotorealistyczne nadruki) • Ø 117 mm 15 2 30 77,30 zł/op.
Etykiety na dyskietki
zW1054 L4738REV-25 białe, usuwalne etykiety na dyskietki 3,5" • • • • 70 x 50,8 mm 10 25 250 45,38 zł/op.

P RESTIŻOWY

L7860
L7776
C9780

L4738REVL6043
L6015

– papier ekologiczny– drukarka atramentowa – drukarka laserowa – kopiarka– drukarka laserowa kolorowa

Etykiety na płyty CD/DVD Avery Zweckform
• etykiety do indywidualnego oznaczania płyt CD oraz DVD
• do nabycia w dwóch rozmiarach:

– ClassicSize – klasyczny wygląd płyty (nie zakrywa przezroczystych elementów płyty)
– SuperSize – więcej miejsca na informacje i grafikę (zakrywa przezroczyste elementy płyty)

• wszystkie etykiety wyposażone są w praktyczne uchwyty ułatwiające naklejenie na płytę
• wybrane etykiety posiadają certyfikat FSC – wytworzone z papieru pochodzącego z ekologicznie

zarządzanych obszarów leśnych
• NOWOŚĆ! etykiety na płyty DVD o kodzie L7860-20 posiadają specjalną perforację przeciwdziałającą

naprężeniom występującym pod wpływem ciepła!
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW5322 L7088-10 84,5 x 54 mm 6 10 60 67,04 zł/op.
zW5750 L7086-10 150 x 100 mm 2 10 20 67,04 zł/op.
zW5632 L7087-10 170 x 257 mm 1 10 10 67,04 zł/op.

P RESTIŻOWY L7088 L7087L7086

Laminowane etykiety samoprzylepne Avery Zweckform
• materiał laminujący chroni wydruk, co gwarantuje wysoką trwałość znaku
• nie wymagają zastosowania specjalnego urządzenia do laminowania
• samoprzylepny materiał – pewnie przywierają, ale mogą być łatwo usunięte
• doskonałe do tworzenia wysokiej jakości trwałych znaków (szyldów na witryny sklepowe,

znaków i komunikatów na drzwi, ściany i meble)
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych i laserowych
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

ETYKIETY DO ZNAKÓW I KOMUNIKATÓW

ETYKIETY NA NOŚNIKI DANYCH

FOLIE
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EC9184 EC9183 EC9179 EC9177 EC9178 EC9175

EC9168 EC9170 EC9172 EC9171 EC9169 EC9165

EC9163 EC9161 EC9160 EC9158 EC9159 EC9157

EC9156 EC9186EC9185

Etykiety uniwersalne Avery Zweckform Economy
• etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań
• do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek
• etykiety posiadają unikalną krawędź QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju

podczas drukowania, co chroni delikatne elementy przed uszkodzeniem
• opakowania zawierają 100 arkuszy etykiet (za wyjątkiem etykiet na płyty CD
pakowanych po 25 arkuszy)

• bezpłatne oprogramowanie do tworzenia etykiet na www.economy.avery.com

Indeks kod prod. rozmIar etykIety etykIet/arkUsz arkUszy/opak. etykIet/opak. Cena
zW5712 EC9184-100 38 x 21,2 mm, białe 65 100 6500 43,96 zł/op.
zW5715 EC9183-100 48,5 x 16,9 mm, białe 64 100 6400 43,96 zł/op.
zW5718 EC9179-100 70 x 16,9 mm, białe 51 100 5100 43,96 zł/op.
zW5714 EC9177-100 52,5 x 29,7 mm, białe 40 100 4000 43,96 zł/op.
zW5995 EC9178-100 48,5 x 25,4 mm, białe 40 100 4000 43,96 zł/op.
zW5710 EC9175-100 70 x 29,7 mm, białe 30 100 3000 43,96 zł/op.
zW5841 EC9168-100 64,6 x 33,8 mm, białe 24 100 2400 43,96 zł/op.
zW5760 EC9170-100 70 x 37 mm, białe 24 100 2400 43,96 zł/op.
zW5713 EC9172-100 70 x 35 mm, białe 24 100 2400 43,96 zł/op.
zW6020 EC9171-100 70 x 36 mm, białe 24 100 2400 43,96 zł/op.
zW5703 EC9169-100 70 x 42,3 mm, białe 21 100 2100 43,96 zł/op.
zW5717 EC9165-100 105 x 37 mm, białe 16 100 1600 43,96 zł/op.
zW5716 EC9163-100 105 x 42,3 mm, białe 14 100 1400 43,96 zł/op.
zW5700 EC9161-100 105 x 48 mm, białe 12 100 1200 43,96 zł/op.
zW5707 EC9160-100 105 x 57 mm, białe 10 100 1000 43,96 zł/op.
zW5708 EC9158-100 105 x 74 mm, białe 8 100 800 43,96 zł/op.
zW1385 EC9159-100 105 x 70 mm, białe 8 100 800 43,96 zł/op.
zW5704 EC9157-100 105 x 148 mm, białe 4 100 400 43,96 zł/op.
zW5702 EC9156-100 210 x 148 mm, białe 2 100 200 43,96 zł/op.
zW1103 EC9186-100 210 x 297 mm, białe 1 100 100 43,96 zł/op.
zW5706 EC9185-25 Ø 117 mm, białe 2 25 50 23,18 zł/op.

EKONOMICZNY

Etykiety uniwersalne
• etykiety uniwersalne do wszechstronnych zastosowań
• do zadruku zarówno na drukarkach atramentowych, jak i laserowych

(kolorowych oraz czarno-białych)

Indeks rozmIar etykIety etykIet/arkUsz ark./opak. etykIet/opak. Cena
pX5205 38,0 x 21,2 mm 65 100 6500 39,97 zł/op.
pX5200 52,5 x 29,7 mm 40 100 4000 39,97 zł/op.
pX5207 70 x 36 mm 24 100 2400 39,97 zł/op.
pX5201 70,0 x 42,3 mm 21 100 2100 39,97 zł/op.
pX5202 105,0 x 42,3 mm 14 100 1400 39,97 zł/op.
pX5195 105,0 x 48,0 mm 12 100 1200 39,97 zł/op.
pX5206 105,0 x 57,0 mm 10 100 1000 39,97 zł/op.
pX5196 105,0 x 74,0 mm 8 100 800 39,97 zł/op.
pX5199 105,0 x 148,0 mm 4 100 400 39,97 zł/op.
pX5203 210,0 x 148,0 mm 2 100 200 39,97 zł/op.
pX5208 Ø118 mm 2 100 200 39,97 zł/op.
pX5197 210,0 x 297,0 mm 1 100 100 39,97 zł/op.

STANDARDOWY

PX5205 PX5200 PX5207 PX5201 PX5202 PX5195 PX5206 PX5196

PX5199 PX5203 PX5197PX5208
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INDEKS WYMIARY ILOŚĆ ILOŚĆ ROLEK W JEDN.
ETYKIETY NA ROLCE SPRZEDAŻY (KARTON)

EM7025 32 x 20 mm 1000 100
EM7033 32 x 20 mm 2000 50
EM7034 32 x 20 mm 2500 50
EM7026 55 x 66 mm 700 25
EM7035 55 x 66 mm 800 25
EM7036 55 x 66 mm 900 25
EM7027 58 x 43 mm 700 25
EM7037 58 x 43 mm 800 24
EM7038 58 x 43 mm 900 24
EM7039 58 x 43 mm 1000 24
EM7028 58 x 60 mm 500 24
EM7040 58 x 60 mm 800 24
EM7041 58 x 60 mm 900 24

STANDARDOWY

Etykiety samoprzylepne na roli
• produkt wykorzystywany w przemyśle, handlu
• niezbędny element w produkcji artykułów spożywczych, elektronicznych, odzieżowych, farmaceutycznych, chemicznych itp.
• służą do oznaczeń i stanowią pierwsze źródło informacji, m.in. w logistyce i korespondencji
• oferowane etykiety na roli składają się z papieru wierzchniego, kleju i podłoża
• papier wierzchni w oferowanych etykietach to papier termo eco o gramaturze - 77+/- 5 g/m²; kolor – biały
• papier termo eco znajduje zastosowanie w wydrukach w drukarkach termicznych, wagach, do potrzeb znakowania materiałów suchych, żywności, art.
biurowych, aplikowane i przechowywane w warunkach o temp. stałej, umiarkowanej, na podłoża płaskie, gładkie i suche

• papier samoprzylepny jest pokryty od spodu klejem zabezpieczonym papierem antyadhezyjnym (silikonowanym)
• klej standardowy w oferowanych etykietach jest do zastosowania na gładkie powierzchnie (folie polietylenowe i polipropylenowe (np. etykiety wagowe,
etykiety cenowe, pakowane produkty żywnościowe, etykiety promocyjne) oraz inne podłoża płaskie i gładkie

Istnieje możliwość wykonania produktu w rolce, według indywidualnych
oczekiwań Klienta w zakresie takich parametrów jak:
– rodzaj papieru, kleju
– gramatura
– szerokość, długość, średnica
– z możliwością perforowania co etykietę i nacinania warstwy

wierzchniej, jak i spodniej (bankingu)
– gilza
– kolor, nadruk, znakowanie, nadruk kodów kreskowych
– kierunek nawinięcia
– konfekcjowanie
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Podłączenie
do PC
przez USB

Duży, 4-liniowy
podświetlany
wyświetlacz

Wysokowydajna
drukarka etykiet
wyposażona w złącze USB
LabelManager™ 420P
Twój zespół będzie pracować
efektywniej, szybciej i mądrzej;
wybierz drukarkę etykiet,
która podoła zadaniu
• drukuje etykiety na taśmach
o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm

• może pracować autonomicznie
lub podłączona do komputera PC

• oprogramowanie DYMO Label Software
– kopiuj i wklejaj tekst, dodawaj kody kreskowe, grafikę i logotypy

• duży wyświetlacz 4-liniowy pokazuje efekty pisma przed wydrukiem
• do wyboru 8 czcionek, 7 rozmiarów, 10 stylów pisma, 8 obramowań i podkreślenie
• zasilana akumulatorem litowo-jonowym – niepotrzebny zasilacz lub baterie
• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

Biurkowa, akumulatorowa drukarka etykiet LabelManager™ 360D
Więcej mocy; więcej funkcji; nie korzysta z baterii AA
• używa taśm D1 o szer. 6, 9, 12 i 19 mm
• duży wyświetlacz o wym. 40 x 70 mm mieści dwie linie tekstu na etykiecie
• wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem; zatem koniec
ze zgadywaniem, jak będą wyglądały gotowe na etykiecie; „widzisz i masz!”

• do wyboru 7 rozmiarów, 3 style, 7 stylów tekstu i 8 różnych obramowań umożliwia
dostosowanie etykiety

• zasilana akumulatorem litowo-jonowym
• przyjazna klawiatura QWERTY przyspiesza wpisywanie tekstu
• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

Duży 2-liniowy wyświetlacz

Drukarka
LabelManager™ 210D
Podstawowe funkcje etykietowania
oraz duży wyświetlacz ułatwiają drukowanie etykiet w biurze
• używa taśm D1 o szer. 6, 9 i 12 mm
• duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem;
koniec ze zgadywaniem, jak będą wyglądały gotowe etykiety; „widzisz i masz!”

• 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów i 8 różnych obramowań
• przechowywanie do 9 etykiet i możliwość wstawiania zapisanego tekstu
• funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii
• zgodność z zasilaczem AC (niedołączony)
• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

INDEKS CENA
DY5103 629,57 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
DY5300 548,61 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
DY5225 230,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Drukarka Touch Screen LabelManager™ 500TS
Pierwsza biurowa drukarka etykiet marki DYMO z ekranem dotykowym
• duży, kolorowy ekran dotykowy – po raz pierwszy w drukarce etykiet DYMO!

– łatwe tworzenie, edytowanie i formatowanie za pomocą funkcji dotykowych
• klawiatura QWERTY, czytelne grafiki, kody kreskowe i logo w rozdzielczości 300 dpi
• dzięki automatycznej obcinarce zapomnisz o ręcznym rozcinaniu
• modyfikuj etykiety dzięki ogromnej liczbie możliwości: 10 rodzajów i 25 rozmiarów

czcionek, 32 stylów tekstu, 5 obramowań i 100 wbudowanych symboli oraz clipartów
• podłącz urządzenie do komputera PC i modyfikuj czcionki lub grafiki na etykietach

za pomocą oprogramowania DYMO Label™ Software – możliwe jest również
pobieranie elementów w celu edycji i szybkiego drukowania

• udostępniaj bez utraty ustawień – nowe profile użytkowników umożliwiają
zachowywanie etykiet, ustawień i danych dla 5 różnych użytkowników

• przechowywanie ponad 500 etykiet w urządzeniu
• szybkie etykietowanie – dwukrotnie większa szybkość pracy niż w przypadku

pozostałych drukarek etykiet DYMO
• zapomnij o kosztach związanych z bateriami jednorazowymi i konieczności

ich utylizacji – korzystaj z zestawu ładowalnych akumulatorów
• obsługa taśm DYMO D1 o szerokości: 6, 9, 12, 19 i 24 mm
• w zestawie: LabelManager 500TS, zestaw akumulatorów, kabel USB, kaseta startowa

z białą taśmą 24 mm D1 do czarnego nadruku, instrukcja szybkiej instalacji, karta
rejestracyjna i karta gwarancyjna

• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

INDEKS CENA
DY1168 1093,82 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Drukarka
LabelManager™ 160
Zacznij organizować swoje biuro na nowo – tak aby
każde miejsce w firmie opowiadało swoją historię.
Jedna etykieta w jedno miejsce – to takie proste.
• wprowadzanie tekstu za pomocą komputerowej
klawiatury QWERTY

• szybkie formatowanie dzięki dotykowym klawiszom
skrótów pozwalającym na włączenie funkcji
pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany
rozmiaru tekstu i drukowania w pionie

• podgląd na dużym wyświetlaczu LCD
• profesjonalny wygląd i przejrzystość etykiet dzięki 228
symbolom i clipartom; oznaczenia walut i inne popularne
symbole za pomocą klawiszy szybkiego dostępu

• do wyboru 6 rozmiarów czcionek, 8 stylów tekstu,
4 obramowania plus podkreślenie

• dłuższy czas pracy baterii, dzięki funkcji
automatycznego wyłączania, gdy nie jest używana

• funkcja drukowania ostatniej etykiety, aby powtórzyć
ostatni wydruk bez ponownego wprowadzania ustawień

• zasilanie przez 6 baterii AAA (niedołączone)
lub opcjonalny zasilacz AC (sprzedawany osobno)

• obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm
• w zestawie: LabelManager 160, startowa kaseta z białą taśmą 12 mm D1 do czarnego
nadruku, instrukcja szybkiej instalacji, karta rejestracyjna i karta gwarancyjna

• 2 lata gwarancji + 1 rok

INDEKS CENA
DY1169 164,85 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Łączność poprzez USB
- bez zasilacza.
Bez konieczności
instalowania
oprogramowania.

INDEKS CENA
DY5345 329,73 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Przenośna drukarka
etykiet LabelManager 280
Drukuj szybko, korzystając
z błyskawicznych funkcji
• dostosuj etykiety do własnych potrzeb,

dowolną czcionką i dowolnymi obrazami
za pomocą komputera PC

• szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą
klawiatury QWERTY

• dzięki akumulatorom unikniesz kosztów
zakupu baterii i ich utylizacji

• łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom
szybkiego formatowania

• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu
na stronie www.dymo.com

INDEKS CENA
DY5346 659,53 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Bezprzewodowa drukarka etykiet
dla komputerów PC LabelManager Wireless PnP
Wielu użytkowników, jedna drukarka – udostępniana bezprzewodowo
• dziel się z innymi w sieci WiFi - łatwa konfiguracja!
• dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i obrazami

za pomocą komputera PC
• drukuj wyrazistą grafikę, kody kreskowe i loga w rozdzielczości 300 dpi
• łatwiejszy druk wielu etykiet dzięki automatycznej obcinarce
• akumulator ładowany przez USB - nie wymaga zasilacza ani baterii AA
• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

INDEKS CENA
DY5237 288,96 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Drukarka etykiet Plug&Play
dla komputerów PC
LabelManager™ PnP
Podłącz ją do komputera PC
i w okamgnieniu drukuj
profesjonalne etykiety
• używa taśm D1 o szer. 6, 9 i 12 mm
• łączność z komputerem PC przez USB
• bez konieczności instalacji sterowników

wbudowane oprogramowanie włącza się
automatycznie

• Dostosuj etykiety przy pomocy dowolnej
czcionki lub grafiki na komputerze

• akumulator li-ion ładuje się przez USB,
niepotrzebny zasilacz lub baterie

• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu
na stronie www.dymo.com

INDEKS ROZMIAR (SZER. X DŁ.) KOLOR DRUKU KOLOR TAŚMY CENA
DY1010 12 mm x 7 m czarny czerwony 87,94 zł/szt.
DY1009 12 mm x 7 m czarny niebieski 87,94 zł/szt.
DY1007 12 mm x 7 m czarny przezroczysty 87,94 zł/szt.
DY1011 12 mm x 7 m czarny zielony 87,94 zł/szt.
DY5011 12 mm x 7 m niebieski przezroczysty 87,94 zł/szt.
DY5012 12 mm x 7 m czerwony przezroczysty 87,94 zł/szt.
DY5070 12 mm x 7 m biały przezroczysty 87,94 zł/szt.
DY5014 12 mm x 7 m czerwony biały 87,94 zł/szt.
DY5121 19 mm x 5,5 m czarny biały 111,68 zł/szt.
DY5000 19 mm x 7 m czarny czerwony 111,68 zł/szt.
DY1013 19 mm x 7 m czarny przezroczysty 111,68 zł/szt.
DY1014 19 mm x 7 m czarny żółty 111,68 zł/szt.
DY1012 19 mm x 7 m czarny biały 111,68 zł/szt.
DY1045 24 mm x 7 m czarny biały 129,82 zł/szt.
DY1049 24 mm x 7 m czarny żółty 129,82 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS ROZMIAR (SZER. X DŁ.) KOLOR DRUKU KOLOR TAŚMY CENA
DY1004 6 mm x 7 m czarny przezroczysty 76,78 zł/szt.
DY1005 6 mm x 7 m czarny biały 76,78 zł/szt.
DY1006 6 mm x 7 m czarny żółty 76,78 zł/szt.
DY5008 9 mm x 7 m czarny czerwony 82,36 zł/szt.
DY5004 9 mm x 7 m czarny biały 82,36 zł/szt.
DY5003 9 mm x 7 m czarny przezroczysty 82,36 zł/szt.
DY5009 9 mm x 7 m czarny żółty 82,36 zł/szt.
DY5007 9 mm x 7 m czarny niebieski 82,36 zł/szt.
DY5010 9 mm x 7 m czarny zielony 82,36 zł/szt.
DY5006 9 mm x 7 m czerwony biały 82,36 zł/szt.
DY5005 9 mm x 7 m niebieski biały 82,36 zł/szt.
DY5119 12 mm x 5,5 m czarny biały 87,94 zł/szt.
DY1008 12 mm x 7 m czarny biały 87,94 zł/szt.
DY5015 12 mm x 7 m czarny żółty 87,94 zł/szt.
DY5036 12 mm x 7 m biały czarny 87,94 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśmy D1 do drukarek DYMO
• specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• przyklejają sie do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich
jak plastik, papier, metal, drewno i szkło

• pakowane w poręczne kasety
• technologia druku termosublimacyjnego – nie jest wymagany tusz ani toner
• łatwe oddzielanie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
• wodoodporne, odporne na promieniowanie UV
• wytrzymują w temperaturach od -18 do 90 stopni Celsjusza

Produkt dostępny
od 04.2013
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INDEKS CENA
DY5303 1200,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Podwójna drukarka etykiet LabelWriter™ 450 Duo
Podwójna drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
• drukuje zarówno na wycinanych etykietach LW na koperty i opakowania,
jak i na trwałej, ciągłej taśmie z tworzywa sztucznego D1

• góra: wszystkie wspaniałe zalety i szybkość drukarki LW450 Turbo
• dół: możliwość drukowania na plastikowych taśmach D1 o szerokościach:
6, 9, 12, 19 i 24 mm

• współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania
DYMO Label™ v. 8

• połączenie USB – Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+
• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

Etykiety LabelWriter™
• wykorzystują proces drukowania termicznego – nie trzeba więc korzystać
z brudzącego kosztownego tuszu ani kaset z tonerem

• etykiety pakowane są w rolki, można w prosty sposób wydrukować jedną lub więcej
• żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych
strat materiału

• zastosowanie drukarki LabelWritter™ Seria 300, 400, 450, 4XL
• etykiety białe, przezroczyste oraz różnokolorowe

INDEKS OPIS KOLOR OPAKOWANIE WYMIARY CENA
DY5095 różnego przeznaczenia biały 1000 szt. 12 x 24 mm 47,46 zł/szt.
DY5093 różnego przeznaczenia biały 500 szt. 19 x 51 mm 57,23 zł/szt.
DY5318 różnego przeznaczenia biały 750 szt. 25 x 25 mm 80,96 zł/szt.
DY5091 różnego przeznaczenia biały 320 szt. 54 x 70 mm 114,46 zł/szt.
DY5094 różnego przeznaczenia biały 1000 szt. 57 x 32 mm 125,24 zł/szt.
DY1037 na teczki podwieszane biały 220 szt. 50 x 12 mm 61,87 zł/szt.
DY1039 na segregatory, duże biały 110 szt. 59 x 190 mm 142,74 zł/szt.
DY1038 na segregatory, małe biały 110 szt. 38 x 190 mm 111,89 zł/szt.
DY5096 na adres zwrotny biały 500 szt. 25 x 54 mm 55,19 zł/szt.
DY1034 standardowa adresowa biały 2 x 130 szt. 89 x 28 mm 59,56 zł/szt.
DY1036 duża adresowa biały 2 x 260 szt. 89 x 36 mm 119,84 zł/szt.
DY5030 duża adresowa przezroczysty 260 szt. 89 x 36 mm 134,55 zł/szt.
DY5028 identyfikator imienny biały 220 szt. 101 x 54 mm 102,60 zł/szt.
DY5092 identyfikator imienny biały 300 szt. 89 x 41 mm 94,68 zł/szt.
DY5320 identyf. imienny, bez kleju z dziur. biały 250 szt. 62 x 106 mm 97,71 zł/szt.
DY5172 na CD/DVD/BD biały 160 szt. średnica 57 mm 64,28 zł/szt.
DY5319 wizytówkowe, bez kleju biały 300 szt. 51 x 89 mm 92,14 zł/szt.
DY1035 uniwersalne kolorowe różnokolorowe 4 x 130 szt. 28 x 89 mm 199,97 zł/szt.
DY5343 adresowa, dla LW4XL biały 1050 szt. 89 x 28 mm 269,33 zł/szt.
DY5344 adresowa, dla LW4XL biały 575 szt. 102 x 59 mm 269,33 zł/szt.
DY5325 duża wysyłkowa, dla LW4XL biały 220 szt. 104 x 159 mm 134,79 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
DY5302 624,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Drukarka etykiet LabelWriter™ 450
Drukuje do 51 etykiet na minutę
• drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
• druk termiczny – nie trzeba już korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• wysoka jakość wydruku (600 x 3000 dpi)
• współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania
DYMO Label™ v. 8

• Połączenie USB – Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+
• 2 lata gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com

INDEKS CENA
DY5321 1609,53 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Drukarka etykiet LabelWriter™ 4XL
Możliwość drukowania etykiet o maksymalnej szerokości 10 cm, w tym etykiet
wysyłkowych, kodów kreskowych oraz etykiet identyfikacyjnych
• kompaktowe rozmiary – urządzenie zajmuje niewiele miejsca
• możliwość drukowania maksymalnie 53 etykiet na minutę
• druk termiczny – eliminuje problem kosztownych kartridży atramentowych
• możliwość drukowania tekstu, grafiki i kodów kreskowych w rozdzielczości 300 dpi
• dołączone oprogramowanie DYMO Label™ v.8 umożliwia tworzenie i drukowanie
etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory

• 2 lata gwarancji + 1 dodatkowy rok po zarejestrowaniu na stronie www.dymo.com
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Przemysłowa drukarka etykiet Rhino 4200
Przeznaczona do służb utrzymania ruchu oraz monterów instalacji kablowych
• klawiatura QWERTY o układzie zbliżonym do komputerowej
• zaprogramowane przyciski szybkiego dostępu, umożliwiające błyskawiczne

formatowanie opasek kablowych, znaczników, kodów kreskowych, modułów itp.
• drukuj etykiety na taśmach o szerokości do 19 mm oraz na rurkach termokurczliwych
• przyciski dostępu do„ulubionych”, najczęściej używanych etykiet, symboli i napisów
• przycisk programowalny do zapisu własnych formatów etykiet
• pamięć 25 etykiet
• drukuje kody kreskowe: kod-39, kod-128
• 2 lata gwarancji

INDEKS CENA
DY5327 439,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśmy przemysłowe Rhino
• wytrzymałe taśmy przemysłowe
• zgodne z wymaganiami OSHA, ANSI, ISO
• certyfikaty UL & SAE/ASTM & MIL-spec**
• nylonowe: przeznaczone do znakowania przewodów oraz powierzchni zakrzywionych
• poliestrowe, trwałe: przeznaczone na powierzchnie gładkie lub chropowate, odporne
na rozpuszczalniki i chemikalia

• winylowe: przeznaczone na każdą powierzchnię, elastyczne, silnie przylegające,
o wysokiej odporności na działanie chemiczne
INDEKS OPIS KOLOR TYP WYMIARY CENA
DY5144 do opisu kabli i przewodów biały nylonowa, elastyczna 12 mm 99,21 zł/szt.
DY5145 do opisu kabli i przewodów biały nylonowa, elastyczna 19 mm 110,48 zł/szt.

DY5148 do trwałego opisu biały poliestrowa, trwała 12 mm 90,73 zł/szt.
płaskich powierzchni

DY5149
do trwałego opisu biały poliestrowa, trwała 19 mm 99,21 zł/szt.

płaskich powierzchni

DY5166
do opisów kabli biały winylowa, z klejem 12 mm 88,23 zł/szt.

i zaokrąglonych powierzchni

DY5183
do opisów kabli biały winylowa, z klejem 19 mm 99,21 zł/szt.

i zaokrąglonych powierzchni

DY5140
do opisów kabli żółty winylowa, z klejem 12 mm 88,23 zł/szt.

i zaokrąglonych powierzchni

DY5141
do opisów kabli żółty winylowa, z klejem 19 mm 99,21 zł/szt.

i zaokrąglonych powierzchni
DY5185 nadruk biały czerwony winylowa 12 mm 88,23 zł/szt.
DY5186 nadruk biały czerwony winylowa 19 mm 99,21 zł/szt.
DY5330 nadruk biały niebieski winylowa 12 mm 88,23 zł/szt.
DY5334 nadruk biały niebieski winylowa 19 mm 99,21 zł/szt.

P RESTIŻOWY

CYFROWE WAGI DO PRZESYŁEK

Elektroniczna waga pocztowa M5 z interfejsem USB
OBSŁUGA KORESPONDENCJI Z WYKORZYSTANIEM INTERFEJSU USB
– nasza najbardziej zaawansowana waga potrafi ważyć listy i przesyłki
o maksymalnym ciężarze 5 kg
• dokładna, kompaktowych rozmiarów waga do ważenia listów i przesyłek
• funkcja„Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 8 sekund po zdjęciu ważonego

przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia
• funkcja„Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru

samego pojemnika
• zasilanie przez kabel USB (dołączony) lub dzięki 3 bateriom AAA (niedołączone)
• funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności
• obsługuje systemy: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 oraz Mac OS® v10.4

i jego nowsze wersje

INDEKS OPIS CENA
DY5317 M5/do 5 kg 302,25 zł/szt.

P RESTIŻOWY
5kg

Elektroniczna waga pocztowa M2
OBSŁUGA KORESPONDENCJI – możliwość precyzyjnego
ważenia listów i przesyłek o maksymalnej wadze 2 kg
• dokładna, kompaktowych rozmiarów waga do ważenia listów i przesyłek
• funkcja„Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 8 sekund

po zdjęciu ważonego przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz
jest zasłonięty podczas ważenia

• funkcja„Tara” – możliwość ważenia przedmiotu
w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika

• funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności pozwala
oszczędzić zużycie energii (3 baterie AAA, dostępne osobno)

INDEKS OPIS CENA
DY5316 M2 219,81 zł/szt.

P RESTIŻOWY
2kg




