
S etiketes  ženklinimui patalpose ir . Etiketės atsparios šalčiui ir karščiui, iūlome plastikines augalų ir kitų įvairių daiktų  lauko sąlygomis
neplyšta nuo vėjo. a  - tai ne tik informacija pirkėjui, bet ir papildoma pardavėjo reklama.  Maž  plastiko etiketė Jūsų pasirinkimui siūlome dvi 
etikečių rūšis pagal jų spausdinimo būdą – etiketes, spausdinamas įprastais vienspalviais arba spalvotais lazeriniais spausdintuvais, ir 
etiketes, spausdinamas etikečių spausdintuvais terminio pernešimo (TT) būdu. 

PLASTIKINĖS  ETIKETĖS  AUGALŲ  ŽENKLINIMUI

E ė specializuotais ų ū u ų savybių tiket s spausdinamos etikeči  spausdintuvais terminio pernešimo b d , naudojant tam tikr
dažjuostes. Etikečių ruošiniai pateikiami 15-20 cm diametro rulonuose su perforacija. Spausdinama ant vienos 
etiketės pusės viena spalva, dažniausiai juoda. Galimos etikečių formos - kilpelinės, pakabinamos su skylute, 
įsmeigiamos ir lipnios. Išmatavimų pasirinkimas nėra didelis. Etiketėje galima spausdinti tekstą, brūkšninius kodus ir 
nesudėtingą grafiką (logotipus ar schemas). Etikečių ruošiniai gaminami iš kelių rūšių plastikų (PVC, PET ir HDPE), 

kurie skiriasi savo atsparumu atmosferos poveikiui. Standartinė etikečių spalva yra balta. Užsakant didesnį kiekį, 
galima rinktis iš keleto plastiko spalvų. Šios rūšies etikečių ruošiniams naudojamas plastikas ir gamybos būdas 

yra pigesni nei lazeriniu būdu spausdinamų etikečių, bet etiketės yra mažiau atsparios ir ilgaamžės, 
ribotos galimybės ant jų pateikti informaciją, ne tokios išvaizdžios. 

Prie spausdintuvų komplektuojama nemokama programa 
savarankiškam etike i  k rimui ir spausdinimuič ų ū . Kai kurių 

spausdintuvų gamintojų programos turi funkciją, leidžiančią 
pasirinkti informaciją sąrašų (.txt, .csv, .xls) ar ųiš duomen  

bazi  ( ). Naudojant programas turin ias ų .mdb, .dbf, .sql ir kt. , č
ši funkciją ą, ruošiamas vienas maketas ir nurodoma kiek 
kokių etikečių iš sarašo reikia spausdinti, o neturinčiose -  
kiekvienai etiketei atskiras maketasruošiamas .

Pigesnis spausdinimo būdas ir medžiaga.
Pigiau paruošiamas didesnis kiekis etikečių.
Puikiai tinka laikinam ženklinimui.

Reikalingas specializuotas spausdintuvas.
Ribotos informacijos pateikimo galimybės. 
Nedidelis formų ir išmatavimų pasirinkimas
Mažiau patvarus atspaudas.
Spausdinama tik viena spalva ir tik vienoje 
etiketės pusėje.

Spausdinama standartiniu vienspalviu arba
spalvotu lazeriniu spausdintuvu.
Patvaresnė medžiaga.
Aukštos kokybės ir ypač atsparus atspaudas.
Galima spausdinti ant abiejų etiketės pusių.
Galima spausdinti spalvotai.
Didesnis formų ir išmatavimų pasirinkimas.

Brangesnis spausdinimo būdas ir medžiaga.
Mažiausias spausdinimo kiekis - lapas. 

Etikečių ruošiniai gaminami iš specialaus karščiui atsparaus plastiko ir pateikiami A4 
formato lapais su mikroperforacija. Etiketės skirtos spausdinti įprastais vienspalviais 

arba spalvotais lazeriniais spausdintuvais. Ruošiniai gaminami iš kelių rūšių 
plastikų, kurie skiriasi savo savybėmis, spalva ir panaudojimo galimybėmis. Yra 
didelis etikečių formų ir išmatavimų pasirinkimas - kilpelinių, pakabinamų su 
skylute, įsmeigiamų, lipnių, iškaboms, laikikliams ir rėmeliams. Gaminant 
k es į  ą spausdinti ilpelin , pakabinamas ar smeigiamas etiketes informacij  galima 
a tės ė  Ypač gražiai atrodo spalvotai atspausdintos etiketės. biejose etike  pus se.

Tokios etiketės „padeda“ parduoti augalą bet kuriuo metų laiku. Matydamas nuotrauką, 
pirkėjas gali įsivaizduoti, kaip atrodys užaugęs augalas, kokios formos ir spalvos bus jo 
žiedai ar vaisiai. Patogiam informacijos tvarkymui siūlome įsigyti speci ą ąalizuot  program  
savarankiškam etike i  k rimui ir spausdinimuič ų ū   ir programą duomenų Printack Designer

valdymui . ū ų ū ėBKmdb Naudodamiesi m s  si loma programa gal site paprastai ir greitai 
atsispausdinti puikios išvaizdos etike i nustatyti reikiamą kiekį č ų. Programoje yra 
etike i  šablonai, tod l, net ir mažai kompiuteriu dirb s žmogus, lengvai ja naudosis. č ų ė ę
Kuri etiket  galima terpti paveiksliukus, schemas, logotipus, aprašus amoje ėje į
į ąvairiomis kalbomis, priežiuros ženklus, kain , brukšninius kodus ir kt. Programoje 
duomenis galima vesti ranka, arba jie gali b ti naudojami iš į ū sąrašų (.txt, .csv, .xls) ar 
duomen  bazi  ( ). Paprastai programoje daromas vienas maketas, ų ų .mdb, .dbf, .sql ir kt.
o spausdinant užtenka prie norim  augal  nurodyti, kiek vienet   sąrašuose ų ų ų etikečių 
pasirinktam augalui reikia spausdinti. ir tvarkyti ųPrograma leidžia susikurti savo augal  
katalog . ą Ruošinius parduodame pakuotėmis po 100 lapų arba atskirais lapais 
(dažniau naudojamų formatų). 
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