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Oferta programu ECP obejmuje 
etykiety w najpopularniejszych 
rozmiarach oraz dopasowane do 
nich taśmy o różnych szerokościach, 
gwarantując najlepsze połączenie 
mediów dla Twojej drukarki.  

Taśmy (kalki) 
termotransferowe
Oferujemy bogaty wybór taśm 
termotrasferowych, które zostały 
stworzone z myślą o maksymalizacji 
trwałości głowic drukujących 
i zapewnieniu stałej jakości druku.
Wszystkie taśmy firmy SATO są 
wolne od halogenu, ponieważ 
jesteśmy zaangażowani w 
inicjatywy ekologiczne i dbamy 
o bezpieczeństwo środowiska. 

Oferta programu ECP obejmuje 
różnorodne rozmiary taśm; każda z 
nich jest gotowa do natychmiastowej 
wysyłki, a minimalne zamówienie to 
zaledwie jeden karton. 

Taśmy woskowo – 
żywiczne
Taśmy woskowo – żywiczne to 
wszechstronne produkty do użytku 
wszędzie tam, gdzie istotna jest 
wytrzymałość zadruku. Mieszanka 
wosku i żywicy zapewnia możliwość 
zadruku na różnego rodzaju 
powierzchniach, takich jak materiały 
syntetyczne, papier powlekany lub 
błyszczący, a także chroni przed 
działaniem środków chemicznych, 
powstawaniem smug i rozmazaniem.
SWR-100 (płaska głowica) – idealna 
do zastosowań o średnioterminowej 
wytrzymałości, gwarantując trwały 
zadruk o wysokiej jakości, który 
pozostaje czytelny przez dłuższy czas.
Obszary zastosowań: przemysł 
spożywczy, farmaceutyczny i służba 
zdrowia, magazynowanie i logistyka, 
ogrodnictwo, handel detalicznyi do 
użytku w warunkach zewnętrznych.
Zalecane do: zawieszek na odzież, 
etykiet na pojemniki, identyfikacji 
roślin, krótkoterminowych opasek 
na nadgarstek.

Etykiety
Dzięki szerokiej wiedzy branżowej, możliwościom 
produkcyjnym i doskonałym umiejętnościom 
zarządzania magazynem, dla wielu firm to właśnie 
firma SATO jest preferowanym dostawcą etykiet 
i tagów.
Oferta etykiet w ramach programu ECP obejmuje 
etykiety w różnych rozmiarach z zastosowaniem 
różnych materiałów i klejów, które zapewnią 
najlepsze parametry zadruku, niezawodność 
i oszczędność pieniędzy, nawet w najbardziej 
wymagających sytuacjach.

W ramach European Consumables Program (ECP) oferujemy naszym 
Partnerom konkurencyjne obniżki na wiele standardowych etykiet 
i taśm termotransferowych, w zależności od wielkości zamówienia.

To oznacza, że im WIĘKSZE zakupy, tym WIĘKSZE 
oszczędności. 
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Taśmy żywiczne
Najlepsze do zastosowań ekstremalnych, 
w których niezbędna jest wysoka jakość 
nadruku i odporność na zadrapania, 
rozmazywanie, wysokie temperatury, 
płyny lub działanie środków chemicznych. 
Taśmy żywiczne są zwykle stosowane 
wraz z etykietami syntetycznymi, 
ponieważ efekty drukowania 
z użyciem taśm żywicznych na etykietach 
papierowych nie są zadowalające.
SRS-100 (płaska głowica) – doskonała 
do zastosowań długoterminowych, 
wyjątkowo trwała i wszechstronna 
taśma żywiczna o szerokich 
możliwościach adaptacyjnych 
i aplikacyjnych.
Obszary zastosowań: przemysł 
motoryzacyjny, chemiczny, 
elektroniczny, przemysł spożywczy, 
magazynowanie i logistyka, przemysł 
farmaceutyczny i służba zdrowia oraz 
do użytku w warunkach zewnętrznych.
Zalecane do: długoterminowych 
opasek na nadgarstek, etykietowania 
pojemników na chemikalia czy 
silników, identyfikowania kontenerów 
do transportu morskiego, elastycznych 
opakowań.

Etykiety 
termotransferowe (TT):
Technologia wydruku termotransferowego 
w połączeniu z odpowiednimi mediami pozwala 
drukować etykiety o niedoścignionej odporności – 
są one odporne na ciepło, wilgoć oraz ścieranie.
Poprzez zastosowanie odpowiedniego 
połączenia nośnika i taśmy termotransferowej, 
a także wyspecjalizowanego kleju, klienci mogą 
otrzymać etykiety o ponadprzeciętnej jakości, 
które są odporne na ekstremalne temperatury, 
zarysowania, promieniowanie UV, chemikalia, 
środki do sterylizacji i wiele więcej.

VELLUM – etykiety z tego materiału 
to rozwiązanie ekonomiczne, które 

pozwala uzyskać wysoką jakość zadruku 
i skanowania. Niepowlekane etykiety 

mają wiele zastosowań i sprawdzą 
się w przeróżnych aplikacjach. 

Vellum to materiał, który można 
wykorzystać tam, gdzie liczą się 

koszty, ponieważ zapewnia 
wysoką jakość druku mimo 
niższej ceny. 

 Zastosowanie: handel detaliczny, 
transport i logistyka.

Etykiety do druku 
termicznego (DT)
Druk termiczny zapewnia wysoką jakość odczytu podczas 
skanowania. Oznacza to, że etykiety te są idealne do 
zastosowań krótkoterminowych, jak choćby w przypadku 
etykiet kodów kreskowych lub etykiet wysyłkowych. Druk 
termiczny nie wymaga stosowania specjalnych taśm.
THERMAL ECO – niepowlekany, podstawowy 
i ekonomiczny materiał termiczny do produkcji etykiet, 
które nie muszą być odporne na działanie czynników 
zewnętrznych. W ramach programu ECP, etykiety 
wykonane z tego materiału są dostępne w wybranych 
rozmiarach, zgodnych ze standardami etykiet 
logistycznych.
Zastosowanie: druk kodów kreskowych, spedycja, 
logistyka i magazynowanie, etykiety cenowe drukowane 
na podstawie wagi i inne etykiety w handlu detalicznym.
THERMAL TOP – materiał termiczny z powłoką 
chroniącą przed działaniem substancji zmiękczających 
i oleistych, przed wilgocią i rozmazywaniem. Warstwa 
wierzchnia materiału jest powlekana, zapewniając 
większą stabilność obrazu, łatwość 
skanowania wydruku i dobrą 
odporność na zarysowania.
Zastosowanie: przemysł 
spożywczy, handel 
detaliczny i logistyka.

Oferujemy szeroką gamę etykiet, tagów, taśm TT, rozwiązań RFID oraz opasek na nadgarstek 
w atrakcyjnych cenach, przeznaczonych dla wszystkich rodzajów drukarek. Pomożemy dobrać 
materiały eksploatacyjne, które spełnią Twoje oczekiwania.
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Taśmy woskowe
Wyjątkowa linia taśm woskowych 
zapewniających doskonałą jakość 
druku na wielu podłożach. Taśmy 
woskowe są idealne do ogólnych 
zastosowań. 
SWX-100 (płaska głowica) – 
umożliwia wyraźny i szybki zadruk, 
jest idealna do krótkoterminowych 
zastosowań na szerokiej 
gamie materiałów (również 
niepowlekanych), gdzie odporność na 
zadrapania, rozmazywanie i wysoką 
temperaturę nie jest najważniejsza.
Obszary zastosowań: przemysł 
spożywczy, artykuły drogeryjne, 
magazynowanie i logistyka, przemysł 
farmaceutyczny oraz handel detaliczny.
Zalecane do: etykiet wysyłkowych 
i transportowych, etykiet półkowych 
i magazynowych, 
etykiet z przeceną

Materiały eksploatacyjne firmy SATO = 
wysoka jakość + profesjonalne wsparcie

Zalety
• Konkurencyjne ceny
• Rabaty ilościowe dla partnerów
• Szybka wysyłka z magazynu 
• Minimalne zamówienie – tylko 1 karton!
• Kompleksowa oferta materiałów 

eksploatacyjnych dostosowanych 
do wszelkich zastosowań

• Własna produkcja przy użyciu materiałów 
spełniających najwyższe standardy jakości 
i gwarantujących optymalną wydajność

• Wszechstronna kontrola jakości 
• Bogata wiedza i doświadczenie w dziedzinie 

projektowania etykiet



Firma SATO od dziesięcioleci projektuje 
i tworzy wiodącą linię drukarek termicznych, 
więc znamy te urządzenia od podszewki. 
Nasz zespół przeprowadza rygorystyczne 
testy kompatybilności materiałów i taśm, 
aby zapewnić wysoką jakość i trwałość 
druku, przy zachowaniu najdłuższego okresu 
eksploatacji głowicy drukującej. Jesteśmy 
liderami w rozwiązaniach drukowania 
wysokiej jakości. Najważniejsze są TWOJE 
POTRZEBY! Nasi eksperci rozumieją 
wyzwania, przed którymi stajesz i pomogą 
Ci dobrać materiały eksploatacyjne, 
które spełnią potrzeby Twoich klientów. 

Jeśli nie posiadamy wymaganego 
rozmiaru lub materiału w stałej ofercie, 
wykonamy produkcję na zamówienie. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj 
się z lokalnym oddziałem firmy SATO 
lub odwiedź naszą stronę internetową:
satoeurope.com
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