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White Laser Inkjet Copies LabelsWhite Laser Inkjet Copies Labels
สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน

สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์คว�มเร็วสูง

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี  ดวงสติกเกอร์ไม่หลุกลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย
 อีกทั้งยังมีความบาง  เพิ่มความคล่องตัวในการป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์  ลดการเบียดตัวของลูกกลิ้งความ 
ร้อนกับกระดาษ  เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่ิองพิมพ์

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษขาวด้านผิิวเรียบ  รองรับหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งสีและขาวดำา มาพร้อมกับเทคโนโลยี Clean Edges

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น  ไม่หลุดลอกง่าย มีคุณสมบัติพิเศษ
ทนความร้อนสูงจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้ดี   ทำาให้
กาวไม่ละลายทิ้งคราบในเครื่องและลูกกลิ้ง ลดการติด
ของกระดาษเวลาพิมพ์ต่อเนื่องนานๆ

✓ เพื่อการพิมพ์งานที่ราบรื่นและไม่สะดุด 
✓ หมดปัญหากวนใจ

✓ หมดปัญหาเรื่องสติกเกอร์ติดเครื่องพิมพ์

✓ หมดปัญหาคราบกาวติดลูกกลิ้งภายในเครื่อง

✓ ลดเวลาการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์
✓ เป็นมิตรกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

อีกขั้นของการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจากเรา
ผลิตภัณฑ์ LABELLON นำาเทคโนโลยีใหม่มาเพิ่มคุณภาพในการผลิตสินค้า ซึ่งจะทำาให้บริเวณขอบข้างของแผ่น 
ไม่มีความเหนียวของกาว
- ส่งผลดีต่อเครื่องพิมพ์ เพราะจะไม่มีคราบกาวสะสมในเครื่องพิมพ์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ กระดาษไม่ติด เพราะลูกกลิ้งในเครื่องไม่เหนียวเหนอะ
- การพิมพ์คล่องตัว ประหยัดเวลา ไม่ต้องกังวลใดๆ
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LJ VDO-F (78 x 46 mm.)LJ-104 (99 x 144 mm.)

LJ-108 (99 x 68 mm.)

LJ-114 (99 x 38 mm.)
LJ-116 (99 x 34 mm.)

LJ-110 (70 x 51 mm.)

LJ-124 (64 x 34 mm.)

LJ-112 (64 x 72 mm.)

LJ-164 (48.5 x 16.9 mm.)

LJ-144 (48.5 x 25.4 mm.)
LJ-165 (38 x 21.2 mm.)

ขนาดเทาดวงจริงLJC-020 LJC-035

LJ-104 LJ-108 LJ-110 LJ-112 LJ-114 LJ-116LJ-101

LJ-124 LJ VDO-FLJ-144 LJ-164 LJ-165 LJ-216 LJ-224 LJ VDO-S

LJC-048 LJC-108 LJO-012 LJV-010

LC-102CD

LJO-012 (95 x 45 mm.)

LJV-010 (85 x 50 mm.)

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์
รหัสสินค้า

บรรจุ แผ่น/แพ็ค
สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน 25 แผ่น/แพ็ค 100 แผ่น/แพ็ค

210 297 1 ✓✓ - LJ-101 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

38 21.2 65 - ✓✓ LJ-165 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

48.5 25.4 44 - ✓✓ LJ-144 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

48.5 16.9 64 - ✓✓ LJ-164 ✓✓ ✓✓ ✓✓   -

64 72 12 - ✓✓ LJ-112 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

64 34 24 - ✓✓ LJ-124 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

70 51 10 - ✓✓ LJ-110 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

70 36 24 ✓✓ - LJ-224 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

78 46 10 - ✓✓ LJ VDO-F ✓✓ ✓✓ - ✓✓

99 144 4 - ✓✓ LJ-104 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

99 68 8 - ✓✓ LJ-108 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

99 38 14 - ✓✓ LJ-114 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

99 34 16 - ✓✓ LJ-116 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

105 36 16 ✓✓ - LJ-216 ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

147 17 15 - ✓✓ LJ VDO-S ✓✓ ✓✓ - ✓✓

dia.115 2 - ✓✓ LJ-102CD ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

dia.20 108 - ✓✓ LJC-108 ✓✓ - ✓✓ -

dia.30 48 - ✓✓ LJC-048 ✓✓ - ✓✓ -

dia.35 35 - ✓✓ LJC-035 ✓✓ - ✓✓ -

dia.48 20 - ✓✓ LJC-020 ✓✓ - ✓✓ -

95 45 12 - ✓✓ LJO-012 ✓✓ - ✓✓ -

85 50 10 - ✓✓ LJV-010 ✓✓ - ✓✓ -

สามารถดาวน์โหลด Label Template ฟรี ที่ www.labellon.comสามารถดาวน์โหลด Label Template ฟรี ที่ www.labellon.com
- โปรแกรมสำาเร็จรูป Labellon สำาหรับออกแบบป้ายฉลากด้วยตัวคุณเอง (*ยกเว้นตระกลู LJC/LJO/LJV ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Labellon Software ได้ แนะนำาให้ใช้ Labellon Template แทน)

- Labellon Template มีให้เลือกสำาหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Adobe Illustrator



Matte Paper StickerMatte Paper Sticker
สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน

 

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี  ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษขาวด้านผิิวเรียบพิเศษ  รองรับหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
และ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ฉล�กสินค้� สติกเกอร์์ฉล�กบ�ร์โค้ด สติกเกอร์์ฉล�กร�ค�สินค้�
 • สติกเกอร์์กำ�กับสินค้� สติกเกอร์์ป้�ยที่อยู่จัดส่งสินค้� ฯลฯ

ฉลากสติกเกอร์อเนกประสงค์ คุณภาพสูง

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์
รหัสสินค้า

บรรจุ แผ่น/แพ็ค
สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน 10 แผ่น/แพ็ค 50 แผ่น/แพ็ค 100 แผ่น/แพ็ค

210 297 1 ✓✓ - E-101 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

20 9 248 - ✓✓ E-248 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

21 17 128 - ✓✓ E-128 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

38 14 100 - ✓✓ E-100 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

38 27 50 - ✓✓ E-050 ✓✓ ✓✓ - ✓✓   -

38 22 60 - ✓✓ E-060 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

50 27 30 - ✓✓ E-030 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

50 16 51 - ✓✓ E-051 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

55 30 27 - ✓✓ E-027 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

79 34 16 - ✓✓ E-016 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

80 46 12 - ✓✓ E-012 ✓✓ ✓✓ - ✓✓ -

210 420 1 ✓✓ - E-101-A3 - - ✓✓ ✓✓ -



Glossy Paper Sticker for Laser, CopierGlossy Paper Sticker for Laser, Copier
สติกเกอร์กระดาษขาวมัน

สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องถ่�ยเอกส�ร

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี  ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษขาวมันผิิวเรียบพิเศษ  รองรับหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้ดี

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ฉล�กสินค้� สติกเกอร์์ฉล�กบ�ร์โค้ด สติกเกอร์์ฉล�กร�ค�สินค้�
 • สติกเกอร์์กำ�กับสินค้� สติกเกอร์์ป้�ยที่อยู่จัดส่งสินค้� ฯลฯ
 • ผิวหน้�สติกเกอร์มีคว�มมันเง� สร้�งคว�มสวยง�ม สะดุดต� เพิ่มมูลค่�ให้สินค้�

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์

รหัสสินค้า

บรรจุ แผ่น/แพ็ค

สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน
10 

แผ่น

20 

แผ่น

50 

แผ่น

100 

แผ่น

210 297 1 ✓✓ - LG-101 - ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

85 50 10 - ✓✓ LGV-010 ✓✓ - ✓✓ - ✓✓ -

9 45 12 - ✓✓ LGO-012 ✓✓ - ✓✓ - ✓✓ -

dia 48 20 - ✓✓ LGC-020 ✓✓ - ✓✓ - ✓✓   -

210 420 1 ✓✓ - LG-101-A3 - - - ✓✓ ✓✓ -



Kraft Paper StickerKraft Paper Sticker
สติกเกอร์กระดาษคราฟท์

สำ�หรับใช้ง�นทั่วไป

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี  ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษคราฟท์นำา้ตาล รองรับหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้ดี

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ฉล�กสินค้� ให้คว�มรู้สึกเป็นธรรมช�ติ
 • สติกเกอร์์กำ�กับสินค้� สติกเกอร์์ป้�ยที่อยู่จัดส่งสินค้� ฯลฯ
 • สติกเกอร์์จ่�หน้�ซอง บัตรเชิญ ก�ร์ดอวยพร

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์
รหัสสินค้า

บรรจุ แผ่น/แพ็ค
สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน 10 แผ่น/แพ็ค 20 แผ่น/แพ็ค 50 แผ่น/แพ็ค

210 297 1 ✓✓ - EK-101 - ✓✓ - ✓✓ -

85 50 10 - ✓✓ EKV-010 ✓✓ - ✓✓ ✓✓ -

95 45 12 - ✓✓ EKO-012 ✓✓ - ✓✓ ✓✓ -

dia.48 20 - ✓✓ EKC-020 ✓✓ - ✓✓ ✓✓   -



ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์ ผิวหน้าสติกเกอร์
รหัส

สินค้า

บรรจุ แผ่น/แพ็ค
สินค้ามี

สต็อค

สินค้า

สั่งทำา
W L ขอบตรง ขอบมน มัน ด้าน

20 แผ่น/

แพ็ค

25 แผ่น/

แพ็ค

50 แผ่น/

แพ็ค

100 แผ่น/

แพ็ค

210 297 1 ✓✓ - ✓✓ - PVC-101 ✓✓ - ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - - ✓✓ PVC-MC ✓✓ - - - ✓✓ -

dia.20 108 - ✓✓ ✓✓ - PVC-020C - ✓✓ - - ✓✓ -

dia.25 70 - ✓✓ ✓✓ - PVC-025C - ✓✓ - - ✓✓ -

dia.30 54 - ✓✓ ✓✓ - PVC-030C - ✓✓ - - ✓✓   -

PVC Clear StickerPVC Clear Sticker
สติกเกอร์อเนกประสงค์ พีวีซี

สติกเกอร์พีวีซีใส สำ�หรับใช้ง�นทั่วไป

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี

แผ่นหน้า (Face Stock)
ฟิล์มพีวีซีใสผิวเรียบ

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์แปะผนึกซองจดหม�ย บัตรเชิญต่�งๆ
 • สติกเกอร์แปะบรรจุภัณฑ์เพื่อกันเปิด ฯลฯ
 • ใช้เคลือบเอกส�รป้องกันคว�มสกปรก

PVC-020C

PVC-101

PVC-025C

PVC-MC

PVC-030C



White Film / Clear Film Lasre StickerWhite Film / Clear Film Lasre Sticker
สติกเกอร์ฟิล์มขาว และ ฟิล์มใส 

สติกเกอร์ฟิล์ม สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องถ่�ยเอกส�ร

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์ และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นหน้า (Face Stock)
ฟิล์มผิวเรียบ รองรับหมึกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้อย่างดี ทั้งสีและขาวดำา 
(ไม่แนะนำ�ฟิล์มพีวีซี เพร�ะไม่ส�ม�รถทนคว�มร้อนสูงได้) ไม่หลุดลอกหรือเปื่อยยุ่ยเมื่อแช่นำา้

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย 
มีคุณสมบัติทนความร้อนจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้

คุณสมบัติที่โดดเด่น
 • เนื้อฟิล์มรับโทนเนอร์ได้ดี ทำ�ให้เมื่อนำ�ฉล�กไปใช้ง�น ส�ม�รถเช็ดล้�งได้ด้วยมือ หรือผ้�นุ่ม โดยไม่ทำ�ให้หลุดล่อน
 • ส�ม�รถแช่นำ�้ได้ โดยฉล�กไม่เปื่อยยุ่ยและหลุดลอก

 • เนื้อฟิล์มมีคว�มเหนียว ไม่ฉีกข�ดง่�ยเหมือนกระด�ษทั่วไป

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ฉล�กสินค้�ที่ต้องก�รคว�มทนท�น ไม่ฉีกข�ดง่�ย 
 • สติกเกอร์ฉล�กไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อแช่นำ�้ ฯลฯ

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์
รหัสสินค้า

บรรจุ แผ่น/แพ็ค
สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน 10 แผ่น/แพ็ค 100 แผ่น/แพ็ค

210 297 1 ✓✓ - LF-101 ✓✓ - ✓✓ -

330.2 482.6 1 ✓✓ - LF-101(13 x 19”) - ✓✓ - ✓✓

210 297 1 ✓✓ - CF-101 ✓✓ - ✓✓ -

330.2 482.6 1 ✓✓ - CF-101 (13 x 19”) - ✓✓ -  ✓ ✓



Fluorescent Color Paper StickerFluorescent Color Paper Sticker
สติกเกอร์กระดาษสีสะท้อนแสง 
สำ�หรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ เครื่องถ่�ยเอกส�ร และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี  ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี  ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษสีสะท้อนแสง มี 4สี คือ สีบานเย็น สีส้ม สีเขียว และสีเหลือง

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษสีพาสเทล มี 6สี คือ สีเขียวอ่อน สีฟ้าอ่อน สีส้มอ่อน สีเหลืองอ่อน สีแดงอ่อน สีชมพูอ่อน และสีส้มอ่อน

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ใช้ง�นได้ทั่วไป สีเด่น สด สะดุดต�
 • สติกเกอร์์ป้�ยกำ�กับสินค้� สติกเกอร์์ป้�ยแยกแบ่งหมวดเอกส�ร สินค้� ฯลฯ

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ใช้ง�นได้ทั่วไป สีเด่น สด สะดุดต�
 • สติกเกอร์์ป้�ยกำ�กับสินค้� สติกเกอร์์ป้�ยแยกแบ่งหมวดเอกส�ร สินค้� ฯลฯ

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์
รหัสสินค้า บรรจุ 30 แผ่น/แพ็ค สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน

210 297 1 ✓✓ - NFC-002 ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - NFC-003 ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - NFC-004 ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - NFC-005 ✓✓ ✓✓   -

ขนาดสติกเกอร์

Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets

ขอบสติกเกอร์
รหัสสินค้า บรรจุ 20 แผ่น/แพ็ค สินค้ามีสต็อค สินค้าสั่งทำา

W L ขอบตรง ขอบมน

210 297 1 ✓✓ - NTP-001 ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - NTP-002 ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - NTP-003 ✓✓ ✓✓ -

210 297 1 ✓✓ - NTP-004 ✓✓ ✓✓   -

210 297 1 ✓✓ - NTP-005 ✓✓ ✓✓   -

210 297 1 ✓✓ - NTP-006 ✓✓ ✓✓   -

Pastel Color Paper StickerPastel Color Paper Sticker
สติกเกอร์กระดาษสีพาสเทล

สำ�หรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ เครื่องถ่�ยเอกส�ร และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

NFC-002 NFC-003 NFC-004 NFC-005

NPT-001 NPT-002 NPT-003

NPT-004 NPT-005 NPT-006



ขนาดสติกเกอร์
Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets
รหัสสินค้า

บรรจุ 12 แผ่น
/แพ็ค

สินค้ามีสต็อค
รายการสี

W L เขียว ฟ้า เหลือง แดง ชมพู ส้ม ม่วง

dia. 8 mm. 260 PTC-260 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - - -

dia. 13 mm. 112 PTC-112 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - - ✓✓

dia. 19 mm. 54 PTC-054 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - - ✓✓

20 20 54 PTSQ-054 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - - -

20 20 54 PTSQ-M-054 ✓✓ ✓✓ คละสีในแพ็คเดียวกัน -

Marking Fluorescent Color StickerMarking Fluorescent Color Sticker
สติกเกอร์มาร์กกิ้งสีสะท้อนแสง

Marking Pastel Color StickerMarking Pastel Color Sticker
สติกเกอร์มาร์กกิ้งสีพาสเทล

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี ลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นรองหลัง (Liner Layer)
เนื้อกระดาษเคลือบซิลิโคน  ทำาให้ยึดกาวได้ดี
ดวงสติกเกอร์ไม่หลุดลอกในเครื่องพิมพ์  และลอกใช้งานได้ง่าย

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษสีพาสเทล มี 7สี คือ สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีส้ม และสีม่วง

แผ่นหน้า (Face Stock)
กระดาษสีสะท้อนแสง มี 4สี คือ สีเหลือง สีส้ม สีเขียว และ สีบานเย็น

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ชั้นกาว (Adhesive Layer)
กาวชนิดติดแน่น ไม่หลุดลอกง่าย

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ใช้ง�นได้ทั่วไป สีเด่น สด สะดุดต�
 • สติกเกอร์์เน้นคว�มสำ�คัญ เน้นจุดสนใจ ฯลฯ
• ใช้ติดคัดกรอง

ประยุกต์ใช้ง�น
 • สติกเกอร์ใช้ง�นได้ทั่วไป สีเด่น สด สะดุดต�
 • สติกเกอร์์เน้นคว�มสำ�คัญ เน้นจุดสนใจ ฯลฯ

ขนาดสติกเกอร์
Label Size (mm.) จำานวนดวงต่อแผ่น

Labels/Sheets
รหัสสินค้า บรรจุ 12 แผ่น/แพ็ค สินค้ามีสต็อค

รายการสี

W L เหลือง ส้ม เขียว บานเย็น

26 8 77 FLAR-077 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

dia. 8 mm. 260 FLC-260 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

dia. 13 mm. 112 FLC-112 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

dia. 19 mm. 54 FLC-054 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

FLAR-77-O FLC-054-G FLC-112-P FLC-260-Y

26 x 8 mm.

ขนาดเท่าจริง

dia. 19 mm.

dia. 13 mm.

dia. 8 mm. PTC-054-Blue PTC-112-Green PTC-260-Yellow PTSQ-054-Red PTSQ-M-054

dia. 19 mm.

ขนาดเท่าจริง

dia. 13 mm.

dia. 8 mm.

20 x 20 mm.



CATALOG
Label Converter

Glossy & Matte Paper Label
Kraft Paper Label
PVC Clear Label

Clear & White Film Label
Fluorescent & Pastel Marking

and Made to Oder...

บริษัท เลเบล คอนเวอรเตอร จำกัด
50/874 - 877 หมู2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

Label Converter co.,ltd.
50/874 - 877 Moo2, Rangsit-Nakronnayok Rd, Bungteetho, Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand
Tel : (66) 2990-9521, (66) 2990-9579 Fax : (66) 2533-0046
E-mail : labelconverter@gmail.com
www.labellon.com
Line : @Labellon


