
  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Etiquetas Adesivas 

A ETIQUETA ADEQUADA ÁS 
SUAS NECESIDADES 
As etiquetas podem ter uma ampla gama de aplicações, desde impressão ocasional de etiquetas de endereço, até produção em massa para 

ambiente industrial, as possibilidades são infinitas bem como as opções. A Nossa seleção de mais de 250 referências standard permitem 

encontrar a etiqueta ideal que melhor se adapta à sua necessidade. As nossas etiquetas passaram por testes rigorosos de controlo de qualidade 

e estão aprovadas para utilização nas impressoras Toshiba para garantir a melhor qualidade de impressão. 

As etiquetas Toshiba estão disponíveis em quatro categorias, duas para transferência térmica (TT) e duas para aplicações térmicas diretas (TD). 

 

• Transfer Standard 

 

– Etiquetas brancas sem capa, papel mate, com 

adesivo permanente. 

– Para a impressão por transferência térmica em 

áreas de logística e transporte.  

– Oferece uma boa qualidade de impressão.  

• Transfer Premium  

     – Etiquetas brancas com capa, papel 

mate, com adesivo permanente. 

– Para impressão por transferência térmica em múltiplas 

aplicações, permitindo uma boa qualidade de impressão e 

máximo rendimento a temperaturas ambiente. 

– Indicadas para a maioria das impressoras de transferência 

térmica.  

• Direct Eco – Etiquetas brancas sem capa, papel térmico mate 

apto para impressão em alta resolução. Resistência limitada de 

impressão ao arranhão ou mancha.  

    – Para aplicações onde se necessita de alta resolução de 

impressão térmica direta e uma boa adesão à maioria dos 

substratos. 

–  Fabricadas para a impressão térmica direta.  

• Direct Top 

 

    – Etiquetas brancas com capa, papel térmico mate com 

sensibilidade térmica standard. Sem Bisphenol (BPA).  

      

     –  Produto ótimo para uma ampla gama de aplicações que 

necessitam de uma boa resistência de impressão às condições 

ambientais, e quando a etiquetagem se realiza à temperatura 

ambiente-  

 –    Ideais para produção a alta velocidade, para 

impressoras standard até 200 mm/s. 



A ESCOLHA PERFEITA 

Com tantas etiquetas à escolha, pode ser difícil encontrar a melhor opção. A seguinte tabela mostra todos os tamanhos de 

etiquetas e o tipo de papel em que se encontra disponível. Se não está seguro de qual a etiqueta mais adequada para si, 

contacte a equipa JÁJÁ Printing Solutions.  



 

 

Sobre a Toshiba Tec 

Toshiba Tec Spain Imaging Systems membro fundamental da 

Toshiba Tec Corp., distribuidor líder de soluções tecnológicas  

que opera em múltiplas indústrias que varíam desde sectores  

de oficina, saúde, indústria, logística, retalho e educação.  

Com sede no Japão e mais de 80 filiais em todo o  

globo, a Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a  

transformar a forma como criam, registam, divulgam,  

gerem e mostram a informação. 

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS    

Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57   

 Madrid - España 28022 

Página Web 

www.toshibaprinting.es 

Together Information é a visão que a Toshiba tem de como os indivíduos e as  
organizações vão criar, gravar, registar e partilhar as sus ideias e dados.  

Para a Toshiba, as organizações de maior êxito são as que comunicam  
informação de maneira mais eficaz. Toghether Information pretende  
transmitir ao mercado e aos seus clientes que dispõe de una oferta integrada  
de soluções específicas para os seus negócios e, ao mesmo tempo, deixar  
claro o seu compromisso com o cliente, com o seu futuro e o deste planeta. 

As caraterísticas técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os nomes de empresas e / ou produtos são marcas comerciais e / ou marcas  
comerciais registadas dos respetivos fabricantes em seus mercados e / ou países. Todos os direitos reservados.  
Copyright ©  TOSHIBA TEC. 

Sobre JÁJÁ 
 
JÁJÁ Gestão e Investimentos, S.A. c/ uma a área logística de 
mais 2.000 m2 na Z. Industrial de Sto. Tirso no Porto, Lisboa 
e Aveiro para o servir. JÁJÁ em Portugal desde anos 80 e a 
TOSHIBA a nível internacional lideram o mercado equipamentos 
de transferência térmica, Identi_cação Automática e de 
soluções de etiquetagem identi_cação e impressão. 
 
Distribuidor em Portugal da empresa Japonesa TOSHIBA, o 
maior construtor mundial de equipamentos de impressão e 
leitura de códigos de barras e RFiD. 
 
JÁJÁ printing solutions 
Zona Industrial do Alto da Cruz, Rua B- nº 151 
4780-739 SANTO TIRSO Portugal 
P: +351 252 860 370 * F: +351 252 860 379 * E: contact@jaja.pt 
 
Web 
www.JAJAprintingsolutions.com  
www.facebook.com/JAJAprintingsolutions 
 

http://www.jajaprintingsolutions.com/
http://www.facebook.com/JAJAprintingsolutions

