
Iekārtas un izejmateriāli etiķešu apstrādei
un produktu marķēšanai



UZLĪMJU SAGATAVES
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Termo uzlīmes Semigloss uzlīmes PP uzlīmes Caurspīdīgās uzlīmes

Medicīnas uzlīmes Rūpnieciskās uzlīmes Plastikāta birkas Tekstila birkas

Drošības uzlīmes A4 uzlīmju papīrs Biļešu papīrs Risinājumi



Industriālās klases
uzlīmju printeri

Vidējās klases
uzlīmju printeri

UZLĪMJU PRINTERI

Mobilie
uzlīmju printeri

Izejmateriāli

Krāsainie
uzlīmju printeri

Aksesusāri
un rezerves daļas

Mazās klases
uzlīmju printeri



UZLĪMJU APSTRĀDES IEKĀRTAS

SVĪTRKODU SKENERI

MARĶĒŠANAS IEKĀRTAS

PUSAUTOMĀTISKIE APLIKĀTORI

AUTOMĀTISKIE APLIKĀTORI

UZLĪMJU UZTINĒJI

UZLĪMJU PADEVĒJI

ROKAS APLIKĀTORI

LĪNIJU MARĶĒŠANAS PRINTERI

PUNKTU GRAVĒŠANAS IEKĀRTAS

ROKAS MARĶĒŠANAS PRINTERI

APĢĒRBU MARĶĒŠANAS IEKĀRTAS

LĀZERA GRAVĒŠANAS IEKĀRTAS

RISINĀJUMI UN PROGRAMMATŪRA

INDUSTRIĀLIE

NESTANDARTA

ROKAS

DATU TERNINĀLI

STACIONĀRIE



UZLĪMJU UN ETIĶEŠU DRUKAS PAKALPOJUMI

Digitālā druka ir ātrs, efektīvs un ekonomisks pilnkrāsu drukas risinājums 
tiem, kam nepieciešamas uzlīmes vai etiķetes ar dažāda veida informācijas 
saturu nelielās tirāžās. Ideāli piemērota šī metode ir steidzamu drukas 
pasūtijumu nepieciešamības gadījumā. Digitālās drukas tehnoloģija 
neprasa pirmsdrukas sagatavošanas darbus, kā iespiedformu, krāsu klišeju 
vai cirtņu izgatavošanu. Informācija no datora tiek nosūtīta tieši uz digitālās 
drukas iekārtu, līdzīgi kā standarta biroja printeros. Drukas kvalitāte ir ļoti 
augstā līmenī, krāsas ir piesātinātas un noturīgas. Plaša izmēru un formātu 
izvēle, drukājot uzlīmes loksnēs vai ruļļos.

DIGITĀLĀ UZLĪMJU DRUKA

Flekso druka, jeb fleksogrāfija ir ātrs un vienkāršs iespiedprocess, izmantojot 
krāsu reljefa iespiedformas (krāsu klišejas), ar kuru palīdzību krāsa tiek 
uznesta tieši uz drukājamā materiāla. Flekso drukas tehnoloģija sniedz 
iespēju veikt druku uz ļoti plaša apdrukas materiālu klāsta, nodrošinot gan 
piesātinātas un spilgtas krāsas, gan maigu toņu iespējas. Tiek izmantotas 
šķidras un ātri žūstošas krāsas uz spirta bāzes, ūdenskrāsas vai UV krāsas. 
Šī uzlīmju un etiķešu drukas metode ideāli piemērota vidēja vai liela apjoma 
drukai. Pēc apdrukas uzlīmes tiek sagrieztas nepieciešamajā izmērā un 
izvietotas ruļļos.
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TERMO PĀRNESES UZLĪMJU DRUKA 

Termodrukas metode nodrošina ātru, ekonomisku un elastīgu preču anotāciju, 
svītru kodu, derīguma termiņa, cenu zīmju un citu plaša patēriņa produktu 
marķēšanas uzlīmju un etiķešu druku. Drukas process notiek ar termogalvas 
palīdzību, uzsildot attiecīgās termo etiķetes virsmu. Šī metode ideāli piemērota 
vienkrāsu drukai ar regulāri mainīgu informāciju. Etiķešu sagataves iespējams 
pasūtīt ar Jūsu personalizētu nemainīgo informāciju pilnkrāsu drukā (logotips, 
kontaktinformācija u.c.). Termo druka nav ieteicama pie nosacījumiem, ja 
uzlīmes tiek pakļautas tiešiem saules stariem, berzei, dziļas sasaldēšanas 
produktu marķēšanai, mitruma ietekmē vai citos agresīvas vides apstākļos.

TERMO UZLĪMJU DRUKA
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