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Zjednodušený postup výroby etiket
Klasický postup výroby etiket:
1.  Návrh vlastní etikety
2.  Vytvoření objednávky
3.  Korektura etikety a její oprava
4.  Externě zadat potisk etiket
5. Dodací lhůta
6.  Zásoby na skladu (různé formáty etiket)
7.  Aplikace etiket
8. Vyhození nepoužitých štítků

Výroba etikety s tiskárnami 
Primera:
1.  Návrh vlastní etikety
2.  Tisk dle vašich požadavků
3. Aplikace etiket

Tisk etiket snadno a rychle !

Vlastní návrh v Mac nebo Windows

Tisk plnobarevných etiket dle Vašeho přání

Vaše výhody:
• Plnobarevné etikety s vysokým rozlišením
• Tisk pouze etiket, které potřebujete
• Bez dodací lhůty a bez dalších nákladů pro různé

formáty etiket
• Žádné vyhazování etiket v případě změn na etiketě

výrobku
• Tisk grafiky, fotografií, textů a čárových kódů

Tiskněte a návrhněte vlastní etiketu:
• Můžete si zvolit jakýkoli design program, který prefe-

rujete.
• Tisk etiket přímo z programu ve kterém jste je vytvo-

řili.
• Použitím grafického programu na etikety jako je Nice-

Label nebo BarTender, můžete pracovat se speciální-
mi funkcemi, jako například úprava etiket, proměnlivá
data, nebo s různými typy čárových kódů.

• Bez ohledu na software, který si vyberete, můžete
tvořit nádherné, kvalitní, personalizované etikety v
libovolné velikosti.
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Tisk etiket snadno a rychle !

Poloautomatická aplikace etiket 

Vaše označené produkty

Tištěné etikety 

Rychlá a snadná:
• Nastavte vodící lišty dle velikosti produktu
• Vložte produkt do aplikátoru
• Spusťte a vaše etiketa je nalepena
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Bezplatná technická podpora !
Kontaktujte tým Primera podpory emailem na  
support@primera.eu, nebo telefonicky na +49 611 92777-0 nebo 
použijte online chat na našich webových stránkách primeralabel.eu. 
Tato služba je pro všechny naše zákazníky  zdarma.  
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Chiltern Valley, Velká Británie
Chitern Valley vinařství, pivovar a penzion je úspěšný podnik, který svým zákazníkům poskytuje 
jedinečné ručně vyráběné produkty, které splňují nejvyšší standardy.
Donald Ealand používá převážně barevnou tiskárnu etiket LX900e na archivní 
etikety pro jeden z nejstarších nápojů v Anglii “Old Luxters Mead”.

“ Celý proces tisku etiket je nyní mnohem jednodušší a přes-
ný. Vysoce kvalitní barevné etikety jsou snadno vytisknuté.
Donald Ealand, production and general manager

Glashoff’s Bestes, Německo
Glashoff’s Bestes (“Glashoff’s Best”) je samostatný výrobce marmelád. Produkují  jedinečné dže-
my s etiketami vyrobenými dle přání zákazníka zhotovených na barevné tiskárně etiket LX900e.
Hans-Uwe Glashoff byl přesvědčený o výborné tiskové kvalitě zákaznických obrázků, log a 
ingrediencí. Kvůli novému EU nařízení o informacích na potravinách museli své etikety předělat 
a nyní si je tisknou sami na barevné tiskárně etiket LX2000e.

“ Jsme velmi spokojeni s řešením tisku etiket z tis-
kárny Primera, protože její poměr cena – výkon 
je opravdu velmi dobrá.
Hans-Uwe Glashoff, zakladatel  

Planet of Health, Slovinsko
Planet of Health vyvinuli vlastní metodu určování diagnostiky a léčení, které se nazývají ter-
moregulace. Tyto výrobky, které používají jsou 100% přírodní a vyráběny v malých sériích a v 
různých jazykových mutacích.
Brane Bremšak a její tým vytisknou přibližně 10 000 až 15 000 etiket za měsíc v šesti různých 
jazycích.

“ Pohotovost a kvalita jsou pro nás důležitými faktory a 
pomocí  barevné tiskárny etiket LX900e je splňujeme.
Brane Bremšak, marketing manager

Společnosti Primera vyrábí technologicky špičkové produkty, které jsou na velmi vysoké technické úrovni ve vynikajícím poměru cena 
– výkon. Výrobci a malonákladový tiskaři používají tiskárny etiket Primera pro tisk etiket na kávu, víno, kosmetiku, lahůdky, speciální 
potraviny, personalizované etikety, etikety na lahve vody, pro kojeneckou výživu a mnohé další. Následující případové studie Vám před-
staví typy zákazníků, kteří využívají produkty Primera v různých oblastech a způsobech, jakým realizovali spoustu zajímavých nápadů. 
Jste v dobré společnosti!

Jste v dobré společnosti

– 4 – Etiketovací zařízení

http://primeralabel.eu/de/case-studies/LX900e-GlashoffsBestes-CaseStudy-DE.html
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Bim’s Kitchen, Velká Británie
Bim’s Kitchen je malá rodinná firma, která dělá své vlastní recepty na oceněné africké ručně 
vyráběné kari, pálivé omáčky, marinády a koření. 
James “Bim” Adedeji používá barevnou tiskárnu etiket LX900e na výrobu etiket pro všechny své 
produkty a aplikátorem etiket AP360e následně etikety aplikuje na lahve a sklenice.

“ Doporučujeme tento systém i pro jiné malé podni-
ky, kteří požadují profesionální výsledky a zároveň 
velkou flexibilitu.
James “Bim” Adedeji, zakladatel

Frebbenholm, Švédsko
Frebbenholm Trading AB vyrábí potravinářské výrobky ze 100% přírodních surovin s různoja-
zyčnými etiketami pro každou zemi.
Stefan Fahlander používá barevnou tiskárnu etiket LX900e pro produkci etiket v různých jazy-
kových mutacích, pro vlastní značení a pro další speciální požadavky ze strany zákazníků.

“ Zatím jsme velmi spokojeni s našimi investicemi a cítíme, že poměr cena – kvalita 
je velmi příznivá. Upřímně řečeno jsem se ani neobtě-
žoval pátrat po dalším možném řešení.
Stefan Fahlander, ředitel a většinový vlastník

Forno Bottaro, Itálie
Pekárenský tým Forno Bottaro odvážně čelí novým výzvám, jako jsou výživové požadavky 
zákazníků. Každý den, pečou sladké i slané pečivo vynikající kvality. 
Manuela Codognotto je velmi nadšená pro grafický design a ihned si představila všechny 
možnosti, které by mohla uskutečnit s barevnou tiskárnou etiket LX900e. 

“ Bylal jsem překvapena, jak rychle nyní mohu realizo-
vat své nápady a díky mnoha výhodám jsme pružní a 
nezavislí.
Manuela Codognotto, grafický designér
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Skládaná brožura pro 
tiskárny etiket Primera a 
příslušenství
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Tiskárny etiket
Tiskárny Primera řady LX pro plnobarevný potisk etiket na roli využívají nejnovější technologie inkoustových tiskáren s vysokým rozli-
šením pro tisk plnobarevných štítků. S vysokým 4800 dpi rozlišením tisku a vysokou rychlostí potisku můžete využít tuto cenově do-
stupnou řadu tiskáren pro potisk široké škály rozměrů a materiálů etiket, štítků nebo vstupenek. Výsledné etikety jsou voděodolné na 
matném nebo lesklém materiálu.

LX2000e barevná tiskárna etiket – velkokapacitní průmyslová tiskárna:
• Jednotlivé vysokokapacitní certifikované barevné cartridge CMYK 
• Použitelnost jako doplněk výrobních linek 
• Uživatelsky vyměnitelná tisková hlava 
• Etikety UV rezistentní a voděodolné
• Možnost použití externího odvíječe
• Vestavěný odřezávač / cutter na etikety
• Rozhraní ethernet, USB 2.0 nebo wireless 

LX900e barevná tiskárna etiket – stolní tiskárna pro potisk etiket:
• Oddělené jednotlivé cartridge inkoustové CMYK
• Nejprodávanější tiskárna na barevné etikety va své třidě
• Vyměnitelná tisková hlava , možnost tisku na pigment inkoust
• Také možnost kodování RFID etiket – tiskárna RX900e

LX500e barevna tiskárna etiket – pro menší produkce tisku
• Navrženo pro výdejní místa vstupenek, prodejen , výrobních prostor  

– vstupenky, etikety
• Tiskne kupony, lístky, jmenovky, náramky, učtenky, etikety 
• Možnost vestavěného řezače / cutteru
• Kompaktní provedení , malé rozměry zařízení

Všechny tiskárny etiket lze použít s operačními systémy Windows nebo Mac z prakticky jakéhokoliv grafického programu. Tisk je stejně 
snadný jako tisk s vašimi známými stolními tiskárnami. Lze snadno integrovat tiskárnu dle vlastního výběru ve stávajícím výrobním pro-
středí. Každá barevná tiskárna etiket má nastavitelné nastavení tisku, možnost nastavit kvalitu a rozlišení tisku dle potřeby a materiálu 
který tisknete.

Příslušenství
ACS-216e automatický odřezávač etiket pro LX900e tiskárnu:

• Velmi odolná konstrukce, možnost upravit dle šířky a tvrdosti etiket
• Vhodné k okamžitému výdeji průkazů, vstupenek, tagů apod

FX400e termotransferová tiskárna pro dotisk etiket:
• Jednoduchá cesta jak zlepšit celkový dojem z etiket přidáním lesklých metalických barev
• K dispozici zlaté, stříbrné a bronzové lesklé barvy, červená nebo modrá metalická apod.
• Termotransferový tisk všech tvarů , fontů, pozadí , grafiky
• Výsledný produkt dodá etiketám eleganci a luxusní nádech

RW-7 navíječ etiket:
• Ušetří Vám práci při navíjení etiket na roli
• Umožňuje použití štítků na roli s větším vnějším průměrem, než je to mož-

né s vnitřním podáváním
• Vyrobeno přímo pro práci z tiskárnou LX- série tiskáren Primera  

RW-9 pravostranný LW-9 levostranný navíječ etiket – profesionální řešení:
• Vyrobeno speciálně pro průmyslovou velkokapacitní tiskárnu LX2000e
• Navíjení a odvíjení rolí s hmostostí do 30kg a 228,6mm šíře
• Synchronizace celé platformy tiskárnou velmi rychlá a jednoduchá

Tento kvalitní navíječ Vám ušetří čas. Je kompatibilní se všemi tiskárnami  
LX serie Primera.

Tiskárny Etiket a příslušenství 
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Metoda tisku Inkoustový potisk Termotransfer potisk

Maximum rozlišení 4800 dpi 300 dpi

Šířka tisku 19 to 108 mm 12,7 to 209,6 mm 12,7 to 212,8 mm 106 mm

Výška tisku 19 to 609,6 mm 12,7 to 431,8 mm 12,7 to 609,6 mm 1016 mm

Maximum rychlost tisku 50,8 mm/sec 114 mm/sec 152 mm/sec 127 mm/sec

Ink Cartridge
Jedna barevná 

CMYcartridge, černá se 
míchá

CMYK 4 – barevné oddělené cartridge, jedna 
tisková hlava

TTR pásky všech 
možných barev

Typ inkoustu Dye Dye or Pigment Pigment –

Ovládací prvky Pause, Load/Feed, Unload Resume/Feed, 
Pause/Unload, Cancel Load

Kalkulace ceny tisku v software   (PC) –

Windows 7/8/10 

Mac OS X v10.6 (nebo vyšší) v10.8 (nebo vyšší) –

Ovládací software Bartender UltraLite, NiceLabel SE Primera Edition

Typ etiket - materiálů

Průchozí snímač pohybu pro odřezávací 
etikety;odrazový snímač pro etikety a štítky s 

černým proužkem; může používat nekonečné a 
předtištěné etikety a štítky

Průchozí snímač pohybu pro odřezávací 
etikety;odrazový snímač pro etikety a štítky s 

černým proužkem; může používat nekonečné a 
předtištěné etikety a štítky

Navíjecí role

Až 127 mm (5”) 
Vnější průměr 

Nebo 50,8 mm (2”) 
jádro

Až 152 mm (6”) vnější průměr 
Nebo 76 mm (3”) jádro

Až 127 mm (5”) vnější 
průměr nebo 25 mm (1”) 

jádro

(vnitřní podávání) ABS plast Kov ABS plast

Typ médií Etikety citlivé na tlak v rolích, štítky v rolích, skládané 
etikety nebo štítky

Řezačka/cutter Volitelný  –

Odvíječ 

Navíječ  * 

Rozměry 264 x 180 x 389 mm 438 x 231 x 438 mm 495 x 259 x 521 mm 213 x 188 x 314 mm

Hmotnost 3,2 kg 16,6 kg 20,4 kg 2,8 kg

Evropská norma ROHS 
Prohlášení o shodě FCC, UL, 
CE, CSA 

Napájení 12 VDC, 5.0A 24 VDC, 3.75A

Požadavky napájení 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Technická podpora zdarma 

Záruka Jeden rok (po registraci u prodejce  další rok navíc zdarma)

* Odvíjí pouze tehdy když je otevřen kryt LX900e.

Tiskárny etiket – srovnávací tabulka
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AP360e/AP362e Aplikátory  
na etikety pro výrobky s 
válcovitým kulatým tvarem 
• Výrobky s válcovým (cylindrickým) tvarem, jako jsou lahve, 

lékovky, flakóny apod
• AP360e základní model pro aplikaci jedné etikety na výrobek
• AP362e je pokročilejší model pro aplikaci dvou etiket najed-

nou – přední a zadní strana
• Veriabilní mezera mezi etiketama
• Pamět až pro devět různých tvarů
• Dispej a počítadlem etiket

• Přítlačné rameno nastavitelné 
• Možnost aplikovat i na velmi malé tvary výrobky – rtěnky, loje 

na rty 

Aplikátory na etikety
Všichni víme, že podle toho jak vypadá obal, tak dobře se bude výrobek prodávat.To je také důvod, proč Primera vyrábí poloautomatic-
ké aplikátory pro aplikaci etiket na sortiment všeho druhu.

Primera aplikátory nejen že navýší hodnotu vašeho zboží, ale etikety jsou také perfektně nalepené bez záhybů a ohybů a dodávají 
finálnímu výrobku profesionální vzhled.  

AP – řada aplikátorů etiket Primera je špičkovým řešením pro poloautomatickou aplikaci etiket na výrobky s kulatým-cylindrickým 
tvarem, jako jsou láhve, lékovky, flakóny. Aplikátory etiket Vám pomáhají rychlejší a přesnější aplikací etiket zvýšit produktivitu práce. 

AP550e aplikátor na etikety 
pro nekulaté povrchy
• Pro širokou škálu plochých povrchů, jako jsou například obdélníko-

vé nebo kuželovité láhve, krabice, balíky, tašky, sáčky, víčka a další
• Velký rozsah etiket
• Jednoduchá obsluha, není třeba tlaku vzduchu apod – vše jedno-

duše a ručně
• Není třeba čistění ani složitá údržba
• Možnost aplikace jakýkoliv tvarů etiket 
• LED displej s počítadlem
• Možnost přidat kit na velmi malé formy:

• KIT Vytvoří formu na malé tvary aby dobře drželi na 
aplikačním podloží

• KIT se dodává se speciální aplikační směsí a se dvěma 
velikostmi forem

Aplikátory etiket AP-Serie jsou dokonalým doplňkem pro tiskárny etiket Primera řady LX/CX barevných tiskáren etiket. Společně poskytují 
komplexní řešení pro tisk a následnou aplikaci etiket, který je ideální pro širokou škálu malonákladových řešení plnobarevného potisku 
etiket  

Aplikátory můžete pochopitelně také použít na etikety tisknuté na flexotiskových , offsetových nebo termotransferových tiskárnách.
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Počet etiket v jedné dávce 1 1 or 2 – přední a zadní 1

Rychlost 135 mm za vteřinu neboli 1200 etiket za hodinu Více jak 500 etiket/hodina

Tvar výrobku Kruhový, cylindrický Rovný plochý

Obal výrobek rozměry   15 mm to 170 mm     9,5 mm to 203 mm  

Obal šířka   25,4 mm to 238 mm      19 mm to 310 mm*  

Obal výška /průměr   15 mm to 170 mm     9,5 mm to 203 mm**  

Etiketa šířka   19,1 mm to 209 mm      19 mm to 101,6 mm  

Etiketa délka   19,1 mm to 609,6 mm      19 mm to 152,4 mm  

Průměr role etiket vnější   15 mm to 170 mm      19 mm to 152,4 mm  

Vnitřní průměr role etiket 50,8 mm to 76,2 mm I.D.

LED displej s počítadlem – 

Váha  7,26 kg 10,9 kg

Rozměry  340 x 226 x 328 mm 305 x 541 x 256 - 391 mm

Evropská norma ROHS 

Prohlášeni o shodě, normy EU 

Napájení 12 VDC, 5.0A

Síťové napájení 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Technická podpora email a 
telefon,chat 

Záruka Jeden rok (po registraci u prodejce  další rok navíc zdarma)

*  Obal může přečnívat plochu podstavce přední stranou anebo oběma stranami.
** Obal nižší než 20,3mm může vyžadovat náhradní podložku.

Aplikátor etiket – srovnávací graf
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PAPÍR
Lesklý a matný papír
Samolepicí etikety s hladkým lesklým bílým nebo polomatným povrchem. Excelentní adhese 
ke kartonu, kovu, a většině plastů. Povrch je voděodolný a velice odolný oděru.

Matný 
Samolepicí etikety s matným bílým povrchem. Excelentní adhese ke kartonu, kovu, a většině 
plastů. Povrch je voděodolný a velice odolný oděru.

Vintage Eco
Snadno omyvatelné etikety , výborná přilnavost k suchému a studenému podkladu

POLY
Bílý lesklý nebo průhledný materiál ECO
Samolepicí etikety s hladkým lesklým bílým povrchem nebo clear průhledným povrchem. 
Zvýšená odolnost. Excelentní adhese ke kartonu, kovu a většině plastů na bázi acrylového 
lepidla. Povrch je voděodolný a velice odolný oděru.Použitelný chemie,prumysl

Velmi třpytivý - lesklý materiál
Samolepicí etikety s hladkým lesklým bílým povrchem nebo clear průhledným povrchem. 
Zvýšená odolnost. Excelentní adhese ke kartonu, kovu a většině plastů na bázi acrylového le-
pidla. Povrch je voděodolný a velice odolný oděru.Použitelný všude tam kde je třeba brilantní 
a precizní vzhled etiket

Bilý matný plast ECO
Samolepicí etikety plastové s matným bílým povrchem. Povrch je extrémně voděodolný a 
velice odolný oděru. Zvýšená odolnost. Excelentní adhese ke kartonu, kovu a většině plastů na 
bázi acrylového lepidla 

Bilý matný plast BS - certifikován
Samolepicí etikety plastové s matným bílým povrchem certifikované BS5609 SECTION2 certi-
fikací. Povrch je extrémně voděodolný, UV stabilní, a velice odolný oděru. Zvýšená odolnost. 
Excelentní adhese ke kartonu, kovu a většině plastů na bázi acrylového lepidla.Pro extrémní 
podmínky chemie a průmyslové výroby.

VINYL
Matný
Samolepicí etikety s matným bílým povrchem. Excelentní adhese ke kartonu, kovu, a většině 
plastů. Povrch je voděodolný a velice odolný oděru a chemicky odolný

Široká nabídka materiálů etiket
K výrobě výjimečných a kvalitních etiket pro vaše výrobky potřebujete nejen vyspělou technologii tisku, jakou poskytují barevné tiskár-
ny etiket Primera, ale jsou také nutné kvalitní etikety.
Všechny Primera certifikované inkoustové etikety jsou ideální volbou pro potisk na Primera tiskárnách řady LX barevných tiskáren etiket. 
Tyto etikety jsou určeny pro vysoké rozlišení tisku na roli inkoustovými tiskárenami. Primera má k dispozici řadu standardních velikostí 
a jakýkoliv materiál je Vám okamžitě k dispozici. Také se vyrábějí různé typy lepidel, z větší přilnavostí nebo naopak když je třeba etikety 
často odtrhávat a nepoškodit obal výrobku tak se použijí etikety s lepidlem s menší přilnavostí. 

– 6 – Primera tiskárny etiket a příslušenství
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 Kde jsou moje vzorky?

Pro různé vzorky etiket 

nás kontaktujte na 

sales@primera.eu.

Skládaná brožura pro Pri-
mera etiketovací zařízení
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