
MEGA

Szerokość  
dowolna

Nawój 
predefiniowany

•szerokość roli: dowolna w

 zależności od zamówienia

 klienta

•długość roli: określona

MEGA
FIXED

Szerokość
predefiniowana

Nawój 
predefiniowany

•szerokość roli: określona

•długość roli: określona

MEGA
PRO

Nawój
predefiniowany
Bez łączeń

•szerokość roli: dowolna w

 zależności od zamówienia

 klienta

•długość roli: określona

•bez łączenia

MEGA
WEEK

Nawój 
predefiniowany

•szerokość roli: dowolna w

 zależności od zamówienia 

 klienta

•długość roli: określona

•wysyłka: raz w tygodniu

OFERTA USŁUG: ZAMAWIANIE 
MATERIAŁÓW SAMOPRZYLEPNYCH

Szerokość  
dowolna

Szerokość  
dowolna

Ex-Coater
Produkty na zamówienie są dostępne po rozpisaniu przez klienta całej szerokości jumbo-roli. Minimalna wielkość zamówienia 
jest określana wcześniej na podstawie takich czynników jak materiał wierzchni, klej i podkład. Jest ona również zależna od 
szerokości produktu i miejsca produkcji.

FastMover
Usługa FastMover obejmuje niektóre produkty dedykowane do użycia w drukarkach atramentowych i laserowych. W ra-
mach tego serwisu można zamawiać pojedyncze rolki o szerokości 220 mm i długości 750 m.b. Możliwość składania małych 
zamówień otwiera przed naszymi klientami nowe rynki produktów specjalnych oraz produktów niestandardowych. To dobra 
wiadomość dla firm przetwarzających, które mogą zamawiać dokładnie taką ilość materiału, jakiej potrzebują i dzięki temu 
mogą oferować produkty specjalne na rynki niszowe.

Small Roll Service
Small Roll Service umożliwia zamawianie produktów w rolkach o długości zaledwie 500 m.b. prosto z magazynu. Rolki są 
dostępne w określonych szerokościach 166 mm, 200 mm, 250 mm i 333 mm. Niewielka minimalna wielkość zamówienia pro-
duktów o wysokiej wartości dodanej pozwala na realizację małych zleceń oraz oferowanie próbek potencjalnym klientom.

* minimalna szerokość rolki możliwa do zamówienia to 100 mm

STOCK 
Produkty oferowane prosto z magazynu są dostarczane w krótkim czasie po rozpisaniu przez klienta całej szerokości jumbo-roli. 
Długości rolek zaczynają się od 1000 m.b. Różne długości rolek umożliwiają dopasowanie do danej maszyny w zależności od 
wymagań produkcji.
STOCK500
W przypadku niektórych produktów dostępne są mniejsze ilości materiałów po rozpisaniu przez klienta całej szerokości 
jumbo-roli przy z góry ustalonej stałej długości rolek 500 m.b.
MEGA 
Dla wybranych produktów dostępne są następujące usługi serwisu MEGA
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