Etiquetas TÉRMICAS
Suprimento original
para balanças ÓRION,
que oferece segurança,
economia e aumento da vida
útil do sistema de impressão
da balança.

O objetivo da BALMAK é ser a melhor indústria
brasileira de pesagem, levando até pessoas e
empresas produtos que fazem a diferença e
agregam valor ao seu cotidiano. A ÓRION é a
evolução da tecnologia. A linha de balanças, no
entanto, demanda um suprimento fundamental
para sua operação: etiquetas térmicas.
Preocupada com a satisfação do seu cliente,

a BALMAK desenvolveu e passa a oferecer o
suprimento ideal que corresponde ao alto padrão
de qualidade das balanças ÓRION. As etiquetas
térmicas originais fornecidas pela BALMAK
garantem nitidez e qualidade de impressão,
segurança, economia e aumento da vida útil do
sistema de impressão da balança – preservando a
cabeça térmica.

Material utilizado:
Produzidas em papel adesivo termossensível, brancas ou personalizadas, com camada
de proteção/revestimento, essas etiquetas são altamente resistentes a rasgos, umidade,
ambientes de altas e baixas temperaturas e obedecem às especificações das marcas de
balanças do mercado.
Aplicação
Impressas através das balanças da linha ÓRION, as etiquetas podem ser aplicadas
em produtos de peso variável como bandejas de frios, carnes, congelados e resfriados,
hortifruti, açougue e padaria, para receber a impressão de código de barras,
identificação do produto, preço por quilo e a pagar, peso, validade, receita,
conteúdo nutricional e imagens (SISP, SIS e outras), e logotipo do estabelecimento.
As etiquetas térmicas são utilizadas pelos mais variados setores do varejo como casas de
carnes, padarias, sacolões, atacados, supermercados e atacarejos.
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Vantagens de se utilizar o suprimento original Balmak:
Garantia de uso das melhores matérias-primas |Qualidade de impressão | Colagem eficiente
Preservação do tempo de vida útil da cabeça térmica de impressão
Opções disponíveis, e dados técnicos:
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Embalagem

Código do
Produto

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Comprimento
(metros)

Etiquetas
por rolo

0 Máximo
bobina (mm)

0 Interno
tubete (mm)

Caixa de
Papelão c/

PA1555
PA1556
Tolerância

40
60
+- 0,5mm

40
40
+- 0,5mm

30
30
1%

698
698
1%

83,4
83,4
1%

39 (1,5 pol)
39 (1,5 pol)
+- 0,5mm

48
32
Rolos
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