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Vizitkový papier Agipa s mikroperforáciou
Hárky kvalitného bieleho matného papiera, určené na výrobu 10 vizi-
tiek veľkosti 90 × 50,8 mm z jedného hárku A4. Mikroperforácia umož-
ňuje po tlači jednotlivé vizitky z papiera oddeliť. Pri detailnom pohľade 
vidieť jemne vrúbkovaný okraj vizitky. Papier na 500 vizitiek je dodá-
vaný so softvérom na tlač vizitiek. Vhodné do atramentových a lasero-
vých tlačiarní a kopíriek.

Obj. kód Špecifi kácia Gramáž MJ Cena €

1 AG1194 80 Vizitkový papier s mikroperforáciou 200 g / m² bal. 100 ks 7,94
AG1009 76 Vizitkový papier s mikroperforáciou 200 g / m² bal. 500 ks 15,50

Vizitkový papier APLI so suchým lepidlom
Technológia suchého lepidla predstavuje revolúciu vo  vlastnej výro-
be vizitiek. Vizitky veľkosti 85 × 54 mm s rovnými okrajmi sú narezané 
a spojené so silikónovým podkladom na formáte A4. Po tlači sa jedno-
ducho oddelia od podkladu bez zanechania stôp na zadnej strane vizi-
tiek. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní a kopíriek.

Obj. kód Špecifi kácia Gramáž MJ Cena €

2 AG0033 42 Vizitkový papier so suchým lepidlom 200 g / m² bal. 150 ks 21,40

Vizitkový papier Agipa „First Class“
Hárky kvalitného bieleho papiera, určené na výrobu 10 vizitiek veľko-
sti 89 × 51 mm z jedného hárku A4. Po tlači sa jednoducho oddelia bez 
zanechania stôp na okrajoch vizitiek. Vhodné do atramentových a la-
serových tlačiarní.

Obj. kód Špecifi kácia Gramáž MJ Cena €

3 AG1194 71 Vizitkový papier „First Class“ 250 g / m² bal. 100 ks 18,80

Transferový papier APLI na farebné tričká
Papier, umožňujúci nažehľovanie foto výstupov z atramentovej tlačiar-
ne na farebný textil použitím žehličky. Formát A4.

Obj. kód Špecifi kácia MJ Cena €

5 AG0102 47 Transferový papier na farebné tričká bal. 5 ks 21,40

 Vizitkový a transferový papier

Vizitky 
Vizitky s  patentovanou technológiou QUICK & CLEAN™ pre ľahké vy-
bratie z hárku. Kvalitný ultra biely papier na potlač 10 vizitiek saténo-
vej úpravy veľkosti 85 × 54 mm z jedného hárku A4. Vhodné do lasero-
vých, farebných laserových tlačiarní a kopíriek. Farba ultrabiela.

Obj. kód Špecifi kácia Gramáž MJ Cena €

4 AV3201 61 Vizitky so saténovou úpravou 220 g / m² bal. 10 hár. 14,30

návrh vizitky na

www.avery-zweckform.cz

… tlačenie … a zloženie výsledok: vizitka s absolútne čistými 

a hladkými hranami 
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