
witaj  
Cieszymy się, że tu zajrzałeś. Zbiór pokazanych przykładów to inspirujący wstęp do 
rozmów o potrzebach Twojej firmy. Chętnie wprowadzimy Cię w proste, szybkie i 
wygodne znakowanie produktów za pomocą folii samoprzylepnych. Jeżeli chcesz, 
w kolejnym kroku możemy przedstawić Ci konkretne propozycje na:

odświeżenie wyglądu Twoich produktów,

wyróżnienie ich w punktach sprzedaży,

rozpoznawalność logotypu Twojej firmy,

darmową formę reklamy.

Skontaktuj się, by szybko zmienić tę 
okazję w prawdziwe korzyści.

ul. Nowogrodzka 6,
26-600 Radom

539 111 160
naklejki@dotsy.pl

Od projektu graficznego do obrandowanego produktu na magazynie. Zajmiemy się 
wszystkim, bo nasza firma nie jest drukarnią. Jesteśmy agencją marketingową posia-
dającą drukarnię. To wiele zmienia.

http://dotsy.pl


Środowisko i zrównoważony rozwój
są dla nas bardzo ważne.
Pracujemy tylko i wyłącznie z dostawcami, którzy oferują materiały o minimalnym wpływie na środowisko, oczy-
wiście przy zachowaniu najwyższej jakości. Folie i laminaty używane w naszej produkcji są to produkty świato-
wego lidera, niemieckiej firmy ORAFOL, który wyznacza standardy w zakresie jakości, innowacyjności, obsługi i 
odpowiedzialności za środowisko.
Stosujemy wyłącznie oryginalne atramenty do wydruków ekosolwentowych produkowane przez niemiecką fir-
mę MARABU, która od lipca 2021 roku bierze udział w programie PROJECT GREEN – dbając o neutralność dla 
klimatu. Składają się z bazy wodnej z minimalną ilością rozpuszczalników i nie zawierają szkodliwych związków 
lotnych (cykloheksanonu), a także spełniają surowe wymogi rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS. Są bez-
pieczne dla ludzi i rekomendowane do wydruków znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych.

O foliach, tapetach, laminatach i atramentach wiemy bardzo dużo, lecz stale inwestujemy w szkolenia, nowe 
umiejętności i testy nowych rozwiązań, które później wdrażamy. 

Słowem: dajemy gwarancję niezawodności.
Od nas się nie odkleisz.

Jesteśmy dla Ciebie
idealnym partnerem jeżeli: 

nie masz jeszcze pomysłu na oklejenie wspierające sprzedaż,

masz reklamacje powstające z winy użytkownika,

 chcesz usprawnić kontrolę jakości i magazynowanie,

chcesz zaskoczyć konkurencję nowym wyglądem produktu,

szukasz taniej i skutecznej formy reklamy,

szykujesz akcję promocyjną w punktach sprzedaży,

nie znasz grafika, który może przygotować atrakcyjny projekt oklejenia,

nie chcesz tracić czasu na zlecanie przygotowania pliku do druku i cięcia.

Bo to co nas wyróżnia to fakt, że ZAJMIEMY SIĘ WSZYSTKIM. 
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To warto wiedzieć, zanim zamówisz:
DOWOLNY NAKŁAD 
Jesteśmy producentem, dlatego nie ma u nas wymogów co do minimum jakie musisz zamówić. Wykonujemy 
próbki i prototypy niezbędne na etapie wdrażania Twoich produktów. 

MULTIMOTYW
Ta opcja pozwala na wydruk różnych rodzajów naklejek w ramach jednego zamówienia. Jest 
to oczywista oszczędność pozwalająca na zmniejszenie ilości każdego wzoru z naklejek osob-
no. Sprawdza się szczególnie przy znakowaniu produktów występujących w wariantach. 

KONFEKCJONOWANIE
Dla każdego klienta jesteśmy w stanie przygotować zamówienie pod kątem wygodnego przechowywania nakle-
jek. Podstawowe zamawiane formaty to:

naklejki na rolce o szerokości*: 76 cm, 105 cm, 126 cm, 137 cm,  152 cm, 160 cm, 
* w zależności od rodzaju folii

naklejki cięte do arkuszy ok. 20x30 cm,

naklejki cięte do pojedynczego użytku (na pojedyncze sztuki).

Oferujemy dodatkowo opcję obierania naklejek, czyli usuwanie niepotrzebnych fragmentów folii. Jesteśmy 
otwarci także na wdrożenie indywidualnych zasad konfekcjonowania na specjalne życzenie klienta.

MAGAZYNOWANIE
W ramach regularnej współpracy, by zagwarantować ciągłośc dostaw,  zapewniamy klientom magazyn naklejek 
dostępnych „od ręki”.

PERSONALIZACJA
To co widzimy jako nadruk na naklejce jest ważne, ale by naklejka spełniała swoje funkcje użytkowe i sprawdzała 
się w praktyce, warto zwrócić uwagę na optymalny wybór:

grubości folii,

trwałości kleju (mocny, usuwalny, adhezyjny, kanalikowy),

wykończenia (mat, połysk),

koloru kleju (biały lub szary kryjący podłoże),

zabezpieczenia laminatem (w zależności od oczekiwanej odporności na działania czynników zewnętrznych).

USZLACHETNIENIE
Opcje uszlachetnienia dotyczą głównie etykiet z ozdobnymi złoceniami/srebrzeniami w różnych kolorach. To wy-
jątkowy efekt podkreślający elegancję i prestiż sprzedawanego produktu. Uszlachetnienia świetnie sprawdzają 
się jako wizualne znaki jakości produktu lub do komunikacji przyznanych nagród. Mogą być też elementem za-
bezpieczającym w formie naklejki z unikatowym hologramem.



Użyte oznaczenia:

UV

To warto wiedzieć, zanim zamówisz:
MATERIAŁY 
Naklejki w zależności od potrzeb wykonywane są na:

folii białej: mat lub połysk (monomeryczna, polimerowa, wylewana),

folii przezroczystej,

folii kolorowej (monomeryczna, polimerowa, wylewana),

folii odblaskowej,

folii mrożonej,

folii OWV (one-way-vision).

Dodatkowo naklejki mogą być zabezpieczone laminatem (połysk lub mat), który podwyższa trwałość kolo-
rów i zwiększa odporność na promienie światła UV (słońca). Laminat podwyższa także sztywność naklejek 
ułatwiając ich aplikację oraz zabezpieczając przed rozciąganiem. Stawiamy na ekologiczny druk ekosolwentowy, 
bezpieczny do stosowania także w pomieszczeniach zamkniętych.

CYFROWE WYCINANIE
Nasze naklejki mogą mieć dowolny kształt z wiernym odwzorowaniem nawet złożonego obrysu, a także otworów 
wewnątrz naklejek (np. litery). Wycinanie cyfrowe zapewnia powtarzalność, a możliwość regulacji siły nacisku 
diamentowego ostrza pozwala precyzyjnie docinać każdą grubość folii. To gwarancja komfortowej pracy z naklej-
kami, gdyż dzięki temu bezproblemowo odklejają się od arkusza.

Zwiększona odporność 
na działanie silniejszego 
promieniowania UV, 
dzięki zastosowaniu 
warstwy laminatu lub 
kolorowej folii

Zwiększona odporność 
na wilgoć dzieki zasto-
sowaniu mocnego kleju

Trwałość oklejenia za-
równo w wysokich, jak 
i niskich temperaturach

Ekologiczny i bezpiecz-
ny druk ecosolven-
towy do stosowania 
w pomieszczeniach 
zamkniętych

Łatwe usuwanie bez 
śladów

Folie dostępne są z różnymi rodzajami klejów:

klej lekki: siła sklejania* - 6 N/25 mm,

klej standard: siła sklejania* - przynajmniej 16 N/25 mm,

klej mocny: siła sklejania* - przynajmniej 22 N/25 mm,

klej kanalikowy: siła sklejania* - 14 N/25mm,

klej adhezyjny: kleistość - 0,08 N/25mm (FTM 1) na czystym szkle.

*FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna

Chcesz wiedzieć 
wiecej? 
Odwiedź nasz
kanał na YouTube!



Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna srebrna, klej standard biały, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Uniwersalna naklejka z logotypem

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
hologramowa, odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, adhezyjny, 
biały, szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat.

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, druk ekosolwent, laminat mat, cięcie 
po obrysie.

Reklama punktu sprzedaży

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
odblaskowa, srebrna, złota, kolorowa.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, 
adhezyjny, biały, szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

UV
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Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, druk ekosolwent, laminat połysk, 
cięcie po obrysie.

Reklama na samochodach (szyby)

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, mrożona, 
odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, 
adhezyjny, biały, szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

UV
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Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna turkusowa, klej standard biały, folia transportowa, cięcie po obrysie.

Reklama na samochodach (karoseria)

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, mrożona, 
odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny,  
biały, szary
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa

UV

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, cięcie po obrysie.

Branding firmowych gadgetów

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
hologramowa, mrożona, odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny,  
biały, szary.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

UV

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Etykieta na produkt

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
hologramowa, odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, 
adhezyjny, biały, szary.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat.

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej adhezyjny, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Wyróżnienie produktu na ekspozycji

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
hologramowa, odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, 
adhezyjny, biały, szary. kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki: 
folia monomeryczna biała, klej lekki usuwalny, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Promocje i wyprzedaże

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, 
adhezyjny, biały, szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

PROMOCJA!

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, druk ekosolwent, laminat połysk, 
cięcie po obrysie.

Oznakowania ostrzegawcze na produkcie

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
odblaskowa.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, biały, 
szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat.

UV

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej lekki, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Etykieta energetyczna

Dostępne rodzaje folii: biała, połysk, mat.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, adhezyjny, biały, 
szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat.
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Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała + kolorowa połysk, klej mocny, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Oznaczenia ułatwiające magazynowanie

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, biały, szary, 
kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat

SL-9x80
SLIM 9x80

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej lekki, bez laminatu, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Oznaczenia ułatwiające kontrolę jakości

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, srebrna, 
złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, biały, 
szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat.

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, laminat mat, druk ekosolwent, cięcie 
po obrysie.

Wymagane naklejki BHP

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, biały, 
szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

UV
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Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia odblaskowa, klej standard biały, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Ostrzeżenia i organizacja pracy

Dostępne rodzaje folii: biała, połysk, mat, mrożona, 
odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, biały, 
szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

UV
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Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia srebrna, klej standard biały, druk ekosolwent, cięcie po obrysie.

Panele obsługowe do maszyn i urządzeń

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, biały, 
szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat, folia 
transportowa.

http://dotsy.pl


Radom, Nowogrodzka 6  |  539 111 160  |  naklejki@dotsy.pl

Specyfikacja techniczna próbki:
folia monomeryczna biała połysk, klej standard biały, laminat mat, druk ekosolwent, cięcie 
po obrysie.

Branding produktu

Dostępne rodzaje folii: biała, kolorowa, połysk, mat, 
hologramowa, odblaskowa, srebrna, złota.
Dostępne rodzaje kleju: mocny, lekki usuwalny, 
adhezyjny, biały, szary, kanalikowy.
Opcje dodatkowe: laminat połysk, laminat mat.

UV
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