Rozwi¹zanie do samodzielnego druku

Kolorowych etykiet
szkó³karskich

Dziêki kolorowej drukarce laserowej OKI oraz
specjalnym syntetycznym noœnikom Floralabels
masz mo¿liwoœæ drukowania w³asnych kolorowych
etykiet i oznaczeñ na roœliny w najwy¿szej jakoœci i
odpornych na warunki atmosferyczne.
Drukarki OKI dziêki swojej charakterystycznej
budowie jako jedyne drukarki laserowe
pozwalaj¹ na drukowanie na tak grubych
materia³ach z jakich robione s¹ etykiety
szkó³karskie.
Dzieki swojej prostej konstrukcji s¹ niezwykle
³atwe w u¿ytkowaniu i konserwacji.
Charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹
bezawaryjnoœci¹ oraz niskimi kosztami
eksploatacji.
Drukarka OKI jest urz¹dzeniem uniwersalnym
dzieki czemu oprócz tradycyjnych
dokumentów, etykiet i naklejek mo¿esz tak¿e
drukowaæ bannery o d³ugoœci do 1,2 metra

Noœniki Floralabels posiadaj¹ atest
Duñskiego Uniwersytetu Technicznego
(DTU) potwierdzaj¹cego ich jakoœæ i
dwusezonow¹ odpornoœæ druku.
Trwa³oœæ wydruków na materia³ach Floralabels, g³ownie odpornoœæ na s³oñce,
potwierdzaj¹ tak¿e rodzimi szkó³karze,
którzy mieli okazjê testowaæ duñskie
etykiety.
Materia³y Floralabels jako jedyne posiadaj¹ aprobatê OKI co oznacza, i¿ s¹
materia³ami bezpiecznymi dla drukarek
laserowych, a ich u¿ywanie nie powoduje
utraty gwarancji na urz¹dzenie.

Zalety na tle konkurencji
Drukarka termotransferowa:
u¿ywasz uniwersalnej biurowej drukarki
laserowej, nie potrzebujesz specjalistycznego
urz¹dzenia do druku etykiet
wydruk laserowy jest tañszy i atrakcyjny
wizualnie
mo¿liwoœæ druku zdjêæ, opisów, kodów
kreskowych, logo firmy - wszystko w kolorze na
jednej etykiecie
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Konkurencyjne rozwi¹zania w oparciu o
drukarki laserowe:
proponujemy drukarki z serii C5000 o
zdecydowanie wy¿szej jakoœci i trwa³oœci
oferujemy noœniki Floralabels o najwy¿szej
jakoœci i odpornoœci na warunki atmosferyczne potwierdzone testami
oferowane przez nas noœniki jako jedyne
posiadaj¹ aprobatê OKI - s¹ bezpieczne
dla drukarek
oprogramowanie w jêzyku polskim
dedykowane do drukarek OKI i noœników
Floralabels
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Drukarki OKI dziêki swojej charakterystycznej
budowie jako jedyne drukarki laserowe pozwalaj¹
na drukowanie na tak grubych materia³ach z jakich
robione s¹ etykiety szkó³karskie.

Drukarki OKI drukuj¹ w technologii laserowej z wykorzystaniem Ÿród³a
promieniowania w postaci listwy diod LED.
Rozwi¹zanie to maksymalnie upraszcza budowê drukarki sprawiaj¹c,
i¿ przebieg noœnika w drukarce jest p³aski a sam wydruk znacznie
szybszy. Taka konstrukcja urz¹dzenia pozwala drukowaæ na grubych i
nietypowych noœnikach jakimi s¹ etykiety ogrodnicze, bez obawy
zacinania materia³u w drukarce i ryzyka jej uszkodzenia.
Drukarki laserowe OKI charakteryzuje wysoka jakoœæ i szybkoœæ
wydruku, atrakcyjna cena oraz wysoki wspó³czynnik bezawaryjnoœci.
Jako jedyne urz¹dzenia w tym segmencie cenowym objête s¹
dwuletni¹ gwarancj¹ oraz 24h czasem naprawy w miejscu
u¿ytkowania.
Laserowe kolorowe drukarki oraz urz¹dzenia wielofunkcyjne OKI
dostêpne s¹ w formatach A4 i A3+ . Mog¹ byæ wyposa¿one w modu³
druku dwustronnego pozwalaj¹cego automatycznie drukowaæ po
obu stronach noœnika.

Zalety drukarek OKI
wysokiej jakoœci uniwersalna kolorowa drukarka biurowa
mo¿liwoœæ drukowania na specyficznych noœnikach (etykietach)
prosta konstrukcja, ³atwa w u¿ytkowaniu
gwarancja w miejscu u¿ytkowania z 24h czasem naprawy
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Noœniki Floralabels przeznaczone s¹ do zastosowañ
w szkó³karstwie i ogrodnictwie.
Charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ jakoœci¹, trwa³oœci¹
wydruku i bezpieczeñstwem u¿ytkowania
Etykiety Floralabels robione s¹ ze specjalnego mikroporowatego materia³u
syntetycznego stworzonego i opatentowanego przez duñsk¹ firmê Limo Labels.
Materia³ ten przeznaczony jest do druku na urz¹dzeniach laserowych a dziêki
swoim w³aœciwoœciom druk jest odporny na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne tj.: œwiat³o s³oneczne, woda, mróz.
Tylko noœniki Floralabels posiadaj¹ dwusezonow¹ gwarancjê trwa³oœci wydruku.
Jako jedyne tego typu materia³y otrzyma³y aprobatê bezpieczeñstwa OKI,
dziêki czemu mo¿na na nich bezpiecznie drukowaæ na drukarkach OKI bez
utraty gwarancji na urz¹dzenie.
Etykiety Floralabels s¹ wykonane z miêkkiego materia³u co zapewnia bezpieczeñstwo nie tylko drukarce ale przede wszystkim u¿ytkownikom. Materia³y te
nie spowoduj¹ zadrapañ ani skaleczeñ oraz nie uszkodz¹ delikatnych roœlin.
S¹ “mi³e” w dotyku a po zadrukowaniu stanowi¹ doskona³¹ wizytówkê dla
producenta lub sprzedawcy roœlin.
Noœniki Floralabels mo¿na zadrukowaæ obustronnie dziêki czemu wszystkie niezbêdne informacje zmieszcz¹ siê na etykiecie.
Etykiety dostêpne s¹ w szerokiej gamie rozmiarów i kszta³tów, w formie noœników
dwustronnych, laminowanych i samoprzylepnych.

Zalety etykiet Floralabels:
najwy¿szej jakoœci syntetyczny materia³ do zastosowañ w szkó³karstwie i ogrodnictwie
dwusezonowa gwarancja na trwa³oœæ wydruków
jedyny dostêpny materia³ posiadaj¹cy aprobatê bezpieczeñstwa oki
miêkki materia³ - bezpieczny dla drukarek, u¿ytkowników i roœlin.

odpornoœæ na warunki atmosferyczne i dzia³anie mechaniczne
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Oprogramowanie Brandsoft Label 4 pozwoli Ci
w szybki i prosty sposób zaprojektowaæ i wydrukowaæ
w³asne kolorowe etykiety wraz ze zdjêciami roœlin.
Barandsoft Label 4 jest programem stworzonym do projektowania i drukowania
etykiet i oznaczeñ na roœliny na noœnikach Floralabels za pomoc¹ drukarek
laserowych OKI.
Program Label 4 mo¿e importowaæ
zewnêtrzne bazy danych z nazwami,
opisami i zdjêciami roœlin.
Na podstawie danych zawartych w bazie
generuje wygl¹d etykiety i pozwala drukowaæ
dowolne pozycje na dowolnych etykietach
w dowolnych iloœciach.

Program obs³uguje modu³ druku
dwustronnego co u³atwia tworzenie
i zadrukowanie etykiet z obu stron.
Oprogramowanie dostêpne jest w
pe³nej wersji profesionalnej
(Professional), w ekonomicznej wersji
(Easy Start) oraz wersji testowej (Demo).

Zalety oprogramowania Label:
program w jêzyku polskim
obs³uga zewnêtrznej bazy danych roœlin wraz ze zdjêciami
drukowanie kodów kreskowych
Intuicyjny panel do graficznego tworzenia zawartoœci etykiety
kilkukrotne aktualizacje programu w ci¹gu roku
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