
Wyraź swoje emocje!
Buźki samoprzylepne odzwierciedlają praw-
dziwe emocje –  pozytywne i negatywne. Do-
skonale sprawdzą się jako forma nagradzania 
dzieci, ale także jako materiał do zabawy, który 
pozytywnie wpłynie na rozwój kreatywności 
dziecka i nauczy je rozpoznawania i nazywa-
nia poszczególnych emocji. Można ozdabiać 
nimi rysunki, zdjęcia, prace artystyczne, kartki 
okolicznościowe i wiele innych materiałów. 
Emotykiety z łatwością można je przykleić  
i odkleić od każdego rodzaju powierzchni, nie 
pozostawiając przy tym żadnych zabrudzeń. 

Opakowanie zawiera: 24 ark. A4 - różnych 
emocji (każdy ark. zawiera 24 szt. takich samych 
emotykiet) + 1 ark. wszystkich buziek (MIX).

Współpracują ze wszystkimi rodzajami druka-
rek atramentowych i z większością drukarek 
laserowych (patrz zalecenia producenta dru-
karki). Posiadają krawędzie bezpieczeństwa, 
które zapobiegają odkładaniu sie kleju na 
mechanizmie drukarki.

Pomocne w oznaczaniu kartonów z zawarto-
ścią przy której trzeba zachować szczególną 
ostrożność. Do wykorzystania w biurach, 
gospodarstwach domowych, szkołach, firmach 
kurierskich, transporcie i logistyce.

Dostępne w dwóch wariantach: 
„GÓRA” i „UWAGA SZKŁO”.

Dostarczane są w formie arkuszy A4.  
Opakowanie to 25 ark.; karton = 10 opakowań.

Etykiety fluorescencyjne mają możliwość 
dowolnego zadruku na tradycyjnej drukarce 
biurowej. Sprzedawane na ark. A4 w opakowa-
niach po 25 szt., po 10 opakowań w kartonie.

Emotykiety

Etykiety samoprzylepne A4

Etykiety kolorowe

Etykiety 
ostrzegawcze

kod EAN średnica na arkuszu

5902178555243 4 cm 24 szt.

kod EAN rozmiar na arkuszu

5902178074447 33 x 22 mm 78 szt.
5902178065216 105 x 37 mm 16 szt.
5902178064028 105 x 148 mm 4 szt.
5902178065186 210 x 148 mm 2 szt.
5902178063984 210 x 297 mm 1 szt.
5902178074584 105 x 48 mm 12 szt.
5902178074591 105 x 57 mm 10 szt.
5902178075222 68 x 35 mm 24 szt.
5902178074461 70 x 30 mm 27 szt.
5902178083715 85 x 50 mm 10 szt.

kod EAN kolor na arkuszu

5902178555014 biały 1 szt.
5902178555021 pomarańczowy 1 szt.
5902178555038 różowy 1 szt.
5902178555045 zielony 1 szt.
5902178555052 żółty 1 szt.

kod EAN rozmiar na arkuszu

5902178555755 9,8 x 9,8 cm 6 szt.

kod EAN rozmiar na arkuszu

5902178555779 9,8 x 9,8 cm 6 szt.

kod EAN kolor na arkuszu

5902178555069 pomarańczowy 24 szt.
5902178555076 różowy 24 szt.
5902178555083 zielony 24 szt.
5902178555090 żółty 24 szt.

Opakowanie etykiet zawiera 100 arkuszy  
A4. Na stronie www.emerson.pl dostępne  
są szablony do wypełniania etykiet.

Dostępne w dwóch wariantach:

1. Etykiety pełne w 5 kolorach do wyboru: 
zielony, pomarańczowy, żółty, różowy  
oraz biały.

2. Etykiety okrągłe o śr. 4 cm, po 24 szt. na 
arkuszu A4, w 4 kolorach do wyboru:  
zielony, pomarańczowy, różowy oraz biały.

Etykiety pełne: 21 x 29,7 cm

Etykiety „GÓRA”

Etykiety „UWAGA SZKŁO”

Etykiety okrągłe: średnica 4 cm




