Potrebujete do svojej predajne zabezpečiť označenia
z dôvodov opatrení prijatých voči COVID-19?

PONÚKAME VÁM NEPREHLIADNUTEĽNÉ RIEŠENIE

BEZ LEPIDLA S OPAKOVANÝM
POUŽITÍM - YUPO

Jednoduchá aplikácia bez bubliniek, bez lepidla, nezanechá žiadne
stopy na povrchu a môžete ho odlepovať a znova prilepovať.

CHRISTMAS STICKERS

YUPOTako - biela
PP fóliaLITE
poskytujúca
YUPOJELLY
XAD 1090 kreatívne
možnosti

WINDOW DECORATIONS

YUPOJelly - priehľadná
YUPOJELLYPET
XADfólia
1068 určená najmä na
sklo a hladké povrchy

Vďaka priehľadnej mikroštruktúre na zadnej
Vďaka jej mikroprísavkovej štruktúre, lepí na
strane, lepí na hladkých, rovných povrchoch
všetky rovné povrchy presne
ako
chobotnica.
®
YUPOJELLY – THE CLEAR SOLUTION
bez lepidla. YUPOJelly ponúka riešenie, ktoré
Nepoužíva lepidlo a po odstránení
nezanecháva
YUPOJelly is the clear solution for window stickers. Due to the clear microstructure on the
môžete
opakovane
– mnohokrát nazvyšky lepidla na povrchu. YUPOTako
je opakovane
reverse side that
sticks to any flat surface without
adhesives
or bondingaplikovať
agents, YUPOJelly
stickers are
easy tovapply
and easy to remove.
lepiť a odlepiť, bez poškodenia povrchu alebo
použiteľné: jednoducho ho očistíte
vodou
prípade,
zanechania akejkoľvek stopy.
že priľnavosť je oslabená prachom alebo špinou.
YUPOTako
a YUPOJelly sú dostupné vCHARACTERISTICS
roliach i hárkoch a je ich možné
potlačiť
PLEASE
NOTErôznymi druhmi tlače. Pre viac
USES
The
new
YUPOJelly
Lite offers aalebo
flex- Zákaznícky
informácií
ohľadom vyššie uvedených•materiálov
nášho obchodného
zástupcu
• Decorations
Clear PET filmkontaktujte
without glue
ible alternative with consistent print
• POS
• Easy and bubble-free application
servis na
0850 11 12 31-2 alebo office@europapier.sk.
qualit and transparency.
•
•
•
•

Display films
Screen protectors
Labels
Window films

Europapier Slovensko, s.r.o.

•
•
•
•
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Remove without sticky residues
Reusable
High printing quality
Easy to print
Recyclable
No PVC

Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava, www.europapier.sk
0850
11 12 31-2, office@europapier.sk
VERSION
THICKNESS GRAMMAGE
ROLLS
YUPOJELLY

μm

g/m2

XAD 1062

170

220,0

mm × m

Information and recommendations for
handling and printing can be found in
the technical guide.

CORE

SHEETS

UNIT

mm

mm × mm

per ream

1020 × 720

100

PRINT METHODS
UV digital, UV offset,
UV screen print

