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 Etykiety i nadruki do pojemników magazynowych  
 
 
 

 Kieszenie na etykiety, naklejane 
 
 

 wykonane z 

przeźroczystego 

tworzywa sztucznego 

 przystosowane do 

naklejania  

 

 
Kieszeń na etykiety 155x85 mm 

naklejana  

Wykonanie 

 trzy krawędzie z naniesionym (mocnym) klejem 

 przed naklejeniem należy odtłuścić powierzchnię pojemnika w miejscu 

naklejania 

 kieszeń przeznaczona do pojemników o wysokości nie mniejszej niż 140mm 

 

Wymiary zewnętrzne 

(gabarytowe) 
185 x 98 mm 

 

Wymiary wewnętrzne 

(wymiary etykiety) 

 

 

Nr katalogowy 05-172 
 

 

 
 

 Kieszenie na etykiety, natapiane 
 

 wykonane z 

przeźroczystego 

polipropylenu 

 trwale łączone z 

pojemnikiem poprzez 

zgrzewanie 

(natapianie) 

  

Kieszeń na etykiety 90x45 mm 

natapiana 

Kieszeń na etykiety 155x85 mm 

natapiana 

Wykonanie 

 trzy krawędzie zgrzewane 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości nie mniejszej niż 120mm 

 dostarczane w stanie 

zamontowanym na pojemnikach 

 dwie boczne krawędzie zgrzewane 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości nie mniejszej niż 140mm 

 dostarczane w stanie zamontowanym 

na pojemnikach 

Wymiary zewnętrzne 112 x 56 mm 184 x 85 mm 
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(gabarytowe) 

Wymiary wewnętrzne 

(wymiary etykiety) 

 

 

Nr katalogowy 05-170 05-171 

 

 

  

Kieszeń na etykiety 212x75 mm 

natapiana 

Kieszeń na etykiety 215x114 mm 

natapiana 

Wykonanie 

 dwie boczne krawędzie zgrzewane 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości nie mniejszej niż 135mm 

 dostarczane w stanie 

zamontowanym na pojemnikach 

 trzy krawędzie zgrzewane 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości nie mniejszej niż 200mm 

 dostarczane w stanie zamontowanym 

na pojemnikach 

Wymiary zewnętrzne 

(gabarytowe) 
245 x 75 mm 240 x 129 mm 

Wymiary wewnętrzne 

(wymiary etykiety) 

 

 

Nr katalogowy 05-173 05-174 

 

 

 

 
Kieszeń na etykiety 212 x 150 mm 

natapiana  

Wykonanie 

 dwie boczne krawędzie zgrzewane 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości nie mniejszej niż 210mm 

 dostarczane w stanie 

zamontowanym na pojemnikach 

 

Wymiary zewnętrzne 

(gabarytowe) 
245 x 150 mm 

 

Wymiary wewnętrzne 

(wymiary etykiety) 

 

 

Nr katalogowy 05-175 
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 Klamry  na etykiety 
 

 wykonane ze stali 

sprężynującej 

 przeznaczone do 

pojemników o dowolnej 

wysokości 

  

Klamra na etykiety 

wciskana 

Klamra na etykiety 

nitowana 

Wykonanie 

 wciskane na żebro pojemnika 

 do samodzielnego montażu 

 trwale łączone z pojemnikiem 

poprzez nitowanie 

 dostarczane w stanie 

zamontowanym na pojemnikach 

Szerokość klamry  30 mm 30 mm 

Nr katalogowy 05-180 05-181 
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 Etykiety naklejane  (samoprzylepne) 
 

 papierowe etykiety 

samoprzylepne 

 do drukarek laserowych 

i atrametowych 

 w kolorze białym 

 do samodzielnego 

naklejenia   

Etykiety samoprzylepne 

74 x 42,3 mm 

Etykiety samoprzylepne 

105 x 74 mm 

Wykonanie 

 przeznaczone do wszystkich 

pojemników 

 dostarczane w arkuszach A-4 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości większej niż 120mm 

 dostarczane w arkuszach A-4 

Ilość etykiet 

w arkuszu 

 

 

Nr katalogowy 05-190 05-191 

 

 

  

Etykiety samoprzylepne 

148 x 105 mm 

Etykiety samoprzylepne 

na zamówienie 

Wykonanie 

 przeznaczone do pojemników o 

wysokości większej niż 120mm 

 dostarczane w arkuszach A-4  dostarczane w arkuszach A-4 

Ilość etykiet 

w arkuszu 

 

 

Nr katalogowy 05-192 05-193 
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 Szablony do etykiet samoprzylepnych 

 

 dokument MS Office 

Publisher 2007 

 do samodzielnego 

drukowania etykiet 

 przesyłany e-mailem 

  

Szablon do etykiet 

74 x 42,3 mm 

Szablon do etykiet 

105 x 74 mm 

Wykonanie 
 użytkownik samodzielnie 

modyfikuje treść szablonu 

 użytkownik samodzielnie modyfikuje 

treść szablonu 

Nr katalogowy 05-195 05-196 

 

 

  

Szablon do etykiet 

148 x 105 mm 

Szablon do etykiet 

na zamówienie 

Wykonanie 
 użytkownik samodzielnie modyfikuje treść 

szablonu 

 przygotowywany przez Prymat do 

określonego wymiaru etykiety 

 użytkownik samodzielnie modyfikuje 

treść szablonu 

Nr 

katalogowy 
05-197 05-198 
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 Nadruki na pojemnikach 

 trwały, odporny na 

ścieranie nadruk 

metodą "hotprint" 

 maksymalnie 

dwa kolory 

  

 
Nadruk na pojemniku 

jednokolorowy 

Nadruk na pojemniku 

dwukolorowy  

Wykonanie 
 według wzoru dostarczonego 

przez zamawiającego 

 według wzoru dostarczonego 

przez zamawiającego  

Kolorystyka 

nadruków 

 

 

Nr katalogowy 05-200 05-201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  
 

 

PZT PRYMAT Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)      

    prymat@prymat.com  

www.prymat.com 

www.zaopatrzenie.eu 

mailto:prymat@prymat.com
http://www.prymat.com/

