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Vállalatunk szakegységekből álló cégcsoport. A divíziók mindegyike specializáltan 

tevékenykedik, így partnereiket a legnagyobb mélységig képesek ellátni. 

“Sokat adunk arra, hogy szolgáltatásaink magas színvonalúak legyenek, ügyfeleinket folyamatos 

szaktanácsadással támogatjuk. Hogy ezt mindig tudjuk biztosítani a számukra, technikusaink 

rendszeresen szakmai tréningeken vesznek részt.”- mondja a cégvezető.. 

Szoros és jó a kapcsolat a gyártókkal. Jó piacismerettel, nagy gyakorlati múlttal és a kitűnő 

kommunikációval az auto ID világpiac vezetőit sikerült magunk mellé állítani, így rendszereink élvonalbeli 

eszközökből állnak össze, melyekhez hosszú távon biztosítjuk a kellékanyag- és alkatrész utánpótlást. 

Teljes körű karbantartást és szervíz szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink számára.

Cégünk folyamatosan igyekszik követni a piac igényeit, amely egyre inkább a tökéletes 

biztonságot igényli. A termékek és megoldások az állami szektorban is megállják a helyüket, 

mivel modern és gazdaságos technológiával professzionális szolgáltatásokat biztosítanak.
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BEMUTATKOZÁS
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   • Vonalkód-technikai eszközök: vonalkód nyomtatók, szkennerek, mobil adatgyűjtők

  • Plasztikkártya nyomtatás: kártyanyomtatók, kártyák, fóliák

   • Címkék, címketekercsek, etikettek

TERMÉKEK

   • Kiegészítők, alkatrészek, médiák, kellékanyagok

  • Beléptető rendszerek: RFID, kapuk, kamerák, panelek, kártyák
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CÍMKÉK, ETIKETTEK

Az általunk készített nyomtatott valamint nyomatlan öntapadó címkék, illetve szalagok 

az ipar és a kereskedelem különböző területein kerülnek felhasználásra.

A piaci igényeket figyelembe véve cégünk az egyik leghatékonyabb  megoldást kínálja 

termékei azonosítására.

A címkék készítését vállaljuk feketével nyomtatva, vagy egyedi igény szerint egyszínű 

nyomtatással, valamint nagyobb mennyiségnél 4 színű nyomást is vállalunk tekercses 

formátumban. 

A címkéken a vevő igényeinek megfelelően szerepelhet szöveg, vonalkód, logó, kép, 

grafika, sorszám, borítékra ragasztható feladócímkék, címkék adatbázisból, 

termékismertető, stb.

Általában azonban a termékjelölés nem igényel speciális kivitelezésű etiketteket, 

viszont az elvárás, hogy a címkék minél alacsonyabb árúak legyenek. 

A gazdaságosabb címkegyártás érdekében kidolgoztuk a legáltalánosabban használt 

méreteket, melyeket papír alapanyagból állítunk elő.

A címkék előállítása óriás méretű tekercsek ( jumbo-roll) feldolgozásával kezdődik. 

Speciális vágógép segítségével először a címketekercs szélességét alakítják ki, 

majd a vágószerszámok előzetes legyártása után készítik el a címkék végleges méreteit 

és alakját a felszabdalt tekercsekből. Ily módon a címkék mindenféle méretben, 

anyagból és a legkülönbözőbb alakban állíthatók elő. 
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Nyomdánk két telített műszakban gyártják a címkéket. 

Bérnyomtatásban is vállaljuk Partnereink címkéinek elkészítését - 

az üres papírcímkétől az előre logózott címkéken át a színes és speciális termékcímkékig.

Nyomdánk a következő termelő berendezéssel rendelkezik:

 Tekercsvágó gép - az 1 m széles tekercseket a nyomdagépek számára befogadható 

méretűre vágja

 Csévetest vágó - a csévetesteket optimális szélességűre vágja

UV flexo nyomdagép - 5 színnyomó modul, tekercs fordító,  4 stancmű, lamináló, 

BST video manuális állítású nyomatellenőrző, keresztvágó

Mark Andy Scout nyomdagép - 6 színnyomó modul, tekercsfordító, 

ragasztó oldal nyomó, hidegfóliázó, 2 stancmű, BST video manuális állítású 

nyomatellenőrző, T&P körkéses vágó 5 késsel, keresztvágó

Rotoflex konfekcionáló gép

CÍMKENYOMDA
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   Különböző vállalkozás méretekhez, különböző kivitelben és teljesítménnyel

Kis- és nagy vállalkozások számára egyaránt kínálunk vonalkód nyomtatókat.

Ezeket az eszközöket közvetlenül a világ vezető gyártóitól szerezzük be - (Zebra Technologies, 

Autonics Corporation). Nyomtatóink és  szoftvereink nagyon egyszerűen kezelhetőek, 

és számtalan tevékenység számára ideálisak - (szállítás, raktározás, egészségügy, leltározás).   

Vonalkód nyomtatóink mellé teljes skálában biztosítunk kellékanyagokat - (festékszalagok, címkék) 

és alkatrészeket is (nyomtató fejek).

Szakembereink rendkívüli szakképzettséggel rendelkeznek. 

Technikusaink rendszeresen részt vesznek a beszállítók tréningjein, így folyamatosan biztosítottak 

megfelelőségi tanúsítványaink..  

A gyártók ezenl a minősítéssel jogosítják fel a képviselő cégeket a még gyári garanciás készülékek 

javítására, karbantartására. 

Ezáltal cégünk jobb minőségben és nagyobb teljesítménnyel tudja kiszolgálni üzleti partnereit.

    
 

VONALKÓD 

NYOMTATÓK
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   Mobil szkennerek, vonalkód olvasók - számtalan üzleti tevékenységhez

Megbízható, teljesítmény centrikus vonalkód olvasó eszközöket kínálunk kis-, közép- és 

nagyvállalatok számára is. Lézeres-, CCD-,  vezeték nélküli vonalkód olvasóink és pénztári 

termináljaink szinte minden igényt kielégítenek.

CCD olvasóink kisméretűek és hatékonyak. Mérsekelt igénybevétel esetében ideális a használatuk. 

Lézeres vonalkód olvasóink rendkívüli pontossággal működnek.

Ipari környezetben is megfelelő vonalkód olvasóink vezeték nélküliek, így biztosítva a rugalmas 

munkavégzést és a kéz szabadságát.

VONALKÓD 

OLVASÓK
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   Valamennyi piaci szegmens számára

Professzionális adatgyűjtő eszközök vezető gyártóinak hozzáadott értékű disztribútorai vagyunk. 

Kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok számára egyaránt kínálunk terméket. 

Hordozható termináljaink és adatgyűjtőink a mozgásban végzett adatgyűjtési munkafolyamat 

minden igényeit kielégítik, történjen az általános irodai, vagy akár nagy igénybevételt jelentő 

ipari környezetben.    

Csúcstechnológiás adatgyűjtőinket mobil leltározási alkalmazások számára javasoljuk, amelyek olyan 

ipari tevékenységekhez szükségesek, mint a gyártás, a disztribúció, a nagykereskedelmi raktározás, 

a logisztika. Természetesen kisebb méretű alkalmazók (kis irodák, kereskedelmi egységek, stb.) 

igényeinek megfelelő eszközöket is kínálunk. Az egészségügy-, a hatóságok-, és az oktatás számára 

biztosított professzionális eszközeink teszik termékskálánkat teljessé.

MOBIL 

ADATGYŰJTŐK
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Hűség ID-, magasbiztonságú ID-, fényképes ID-, belépő-, mágnes- és chipes kártyák:

Számos  ország  nagy üzletházaiban, kiskereskedelmeiben, állami intézményeiben, könyvtáraiban,  

klubjaiban, egyesületeiben és kultúrális intézményeiben az alkalmazottak és a tagság azonosítására 

plasztikkártyás megoldásokat használnak. 

Ezek a személyzet, a kiemelt ügyfelek, a tagok és a diákság nyomonkövetésének egyszerű módjai, 

amelyek fokozzák a biztonságot, csökkentik a tévedéseket és egy új lehetőséget nyitnak a tagsági- 

és a hűséges vásárlói jutalmazó programok kifejlesztése számára.

Cégünk az egyik legnagyobb plasztikkártya megoldás szállító hazai disztribútora. 

A nagy választékban beszerezhető nyomtatók, kártya-alapanyagok, kártyatervező szoftverek és 

egyéb kiegészítők segítségével - akár saját eszközök beszerzésével, akár általunk történő gyártással -

a vállalatához, szervezetéhez, projektjéhez legjobban illő azonosító/hűség/stb. kártyák állíthatók elő. 

PLASZTIKKÁRTYÁK
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A vonalkód alapú rendszereknek, illetve a vonalkód-technikának számos területen van 

létjogosultsága a mindennapi életben a különböző intézményekben, létesítményekben:

• Leltározás, Raktárlogisztika

• Anyagmozgatás, árunyilvántartás, szállítmányozás, logisztika

• Beléptetőrendszerek, biztonságtechnika

• Gyártás, alapanyag feldolgozás, félkész- és késztermék előállítás

• Egészségügy, betegazonosítás

• Kormányzat, önkormányzat, közszolgáltatás, közbiztonság, katonaság

• Oktatás, könyvtárak, közintézmények

ALKALMAZÁSI

TERÜLETEK
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A  leltározások megtervezése és optimalizálása egy olyan leltár-támogató hálózat 

kialakíthatóságát biztosítja a vállalkozások számára, amely számos szállítótól több 

csatornán keresztül vezet el az ügyfelekhez. 

A leltárkészítés a nyersanyag polcokon, valamint a félkész-, és a befejezett termékek 

raktárában nagy megterhelést jelent a vállalatok számára, ami a profit rovására mehet. 

A  raktárgazdálkodási rendszerek bevezetése, az optimalizáció növelése az 

előreláthatóság miatt stratégiailag fontos a partneri kapcsolatok javításában. 

Mi abban támogatjuk Önt, hogy hosszabb távra előre láthasson, megvizsgálhassa és 

meghatározhassa a felmerülő igényeket és így profitabilisabbá válhasson termékei piacán.

LELTÁROZÁS
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BELÉPTETŐ-

RENDSZEREK

A beléptető rendszerek olyan biztonságtechnikai eszközök, melyek elsődleges feladatai az 

illetéktelen belépések, bejutások megakadályozása, a bejutásra jogosultak szabályozása, 

regisztrálása.

A beléptetőrendszerek alkalmazási területei: közintézmények, társasházak, irodaházak, ipari, 

kulturális, sport és egyéb létesítmények.

 On-line beléptetőrendszerek:

Olyan rendszerek, melyeknél a tranzakciók (áthaladás iránya, ideje, helye, áthaladó személye) 

folyamatosan nyomon követhetőek. Az on-line rendszerek általában több belépési ponttal 

rendelkező struktúrák, és esetükben szükség van egy - a beléptető rendszerrel állandó 

kapcsolatban álló - számítógépre.

Off-line beléptetőrendszerek:

Más néven autonóm rendszereknek, melyek esetében a beléptető eszköznek nincs 

folyamatos számítógépes kapcsolata, ennek köszönhetően a különböző tranzakciók 

a számítógépen nem kerülnek rögzítésre. A legtöbb esetben ezek a beléptetők is tárolják 

az információkat belső memóriájukban, és általában egy-két belépési pont vezérlésének 

ellátására képesek.
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   Auto ID megoldások a logisztikában

A stratégiai  elosztási  lánc folyamatában az olyan alapvető tevékenységek, mint a fogyasztói igényekre 

történő azonnali válaszadás, a gyors reagálások és a hatékony szolgáltatások teszik lehetővé azt, hogy 

az elosztási lánc minden szegmense egyre profitabilissá váljon. Ezek a kevesebb leltározás, az 

alacsonyabb költségek, egyszóval a megjavult hatékonyságnak köszönhetőek. 

Míg a legtöbb vállalat a raktározásra, az elosztásra és  a készletgazdálkodásra fókuszál, mint a 

költséggazdálkodás és a hatékonyság legfőbb ellenőrzési területeire, addig a nagyon költségfüggő 

szállítmányozási üzletágban új, takarékoskodó és magasabb szervezettségű rendszerek bevezetése 

jelentheti a több bevételt. 

Vezeték nélküli megoldásainkkal segítjük a fejlődni akaró vállalatokat szállítmányozási tevékenységeikben. 

A kompetitív előnyök folyamatos gyarapodása a raktározás, az árutranszport és a raktári rendszerek új, 

költség- és idő megtakarító funkcióinak köszönhetőek.

LOGISZTIKAI 

RENDSZEREK
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GYÁRTÁS, 

TERMELÉS

A gyártásban az ütemezés fő célja a gyártási idő és a gyártási költségek lehetséges 

minimalizálása. A gyártás-ütemezés másik fő szempontja a takarékosság mellett a termelés 

hatékonyabbá tétele.

Számos termelő vállalatnál mindenképpen az auto ID bevezetésének köszönhető a 

hibaszázalékok gyakorlatilag nullára csökkenése, valamint az időegységre megemelkedett 

legyártott termékszám.  A futószalagok egyenletesen és folyamatosan működhetnek, 

ha a termék minden alkotórésze időben rendelkezésre áll. 

15.



EGÉSZSÉGÜGY

A  pontos adatkezelésnek az egészségügyben sokkal nagyobb a jelentősége, mint más 

szakterületeken, hiszen a félreértések akár emberek életébe kerülhetnek. 

A hibák elkövetésének másik következménye az anyagi veszteség, mely az elveszett időből 

és a felesleges ráfordításokból adódik. Az egészségügyi dolgozók tehát a legjobb tudásuk 

szerint igyekeznek elkerülni a hibákat, így idejük jelentős részét az adathalmazok kezelésével 

töltik. Ez az idő természetesen elveszik a betegek számára.

Az egészségügyi auto ID rendszerek ezen problémák tökéletes megoldására alkalmasak. 

A kórházi beteg- és minta-azonosítási technológiákkal könnyedén visszanyerhető 

a kódolt információ.  
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Alapvetően azon vállalatok számára indokolt az iratok vonalkóddal történő azonosításának bevezetése, 

ahol bármilyen szempontból előtérbe került az elektronikus archiválás, azaz digitalizálás kérdése.

A vonalkód technológia segítségével pontosabban és gyorsabban lehet feldolgozni és beazonosítani 

az iratokat az archiválás során, továbbá igen hasznos lehet az irattárolásban is.

Előnyök, alkalmazási területek:

Nagy mennyiségű irat archiválása során a vonalkód technológia abban nyújt segítséget, hogy az iratokat 

és az irat beszkennelt képét vonalkóddal kapcsolja össze egy archiváló rendszer, ezáltal az indexelés 

jelentősen meggyorsítható, a manuális munkavégzésből eredő hibák pedig nagy mértékben 

lecsökkenthetőek, illetve kiszűrhetőek.

A vonalkód-technika az utólagos digitalizálás (archiválás) során is egyszerűsítheti a feldolgozást, 

ugyanis jól hasznosítható az irattári nyilvántartás kezelésében is. Lehetővé teszi az iratok betárolásának 

és kitárolásának gyorsítását, a hibalehetőségek minimalizálását vonalkód olvasó segítségével. 

A feladat elvégzését támogató rendszer biztosítja a dokumentumazonosítóval (vonalkód) ellátott, 

elektronikusan irattározott dokumentumok gyors kikeresését, amihez előfeltétel, hogy minden irattári 

tétel legyen ellátva vonalkóddal, amihez különböző vonalkód típusokat lehet alkalmazni 

(pl.: azonosító, dobozkód, helyszínkód). A vonalkód technológia gazdaságos és ésszerű alkalmazásának 

egyébként egyik alapfeltétele, hogy az iratkezelést elektronikus 

dokumentumkezelő rendszer támogassa, azaz vonalkód 

alkalmazása esetén az iratok szkennelésekor, archiválásakor a 

rendszernek az elkészült képhez az index adatokat automatikusan 

hozzá kell rendelnie. Ezt követően adatgyűjtők alkalmazásával 

egyszerűvé válik az irattárosi munkavégzés. 

A vonalkód alkalmazása gyorsíthatja az iratok visszakeresését, vagy 

akár az utólagos archiválást is, mivel a vonalkóddal ellátott irat 

vonalkódjának leolvasása esetén egy jó háttérrendszerből valamennyi 

tárolt információ kinyerhető az iratról. 

A vonalkódok iratkezelésben történő alkalmazását első lépésben hozzá kell 

igazítani az iratkezelés folyamatához, melyhez meg kell vizsgálni, hogy melyik 

munkafázisban, ki fogja ellátni az iratokat vonalkóddal, és ennek megfelelően 

érdemes kiválasztani a vonalkód generálás módszerét is.

Automatikus azonosítás és adatgyűjtés (AIDC) a dokumentumkezelés területén

VONALKÓDOS

DOKUMENTUMOK
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VONALKÓDOS 

IRATTÁROZÁS

Nézőpont kérdése!

Tudjuk, hogy az irattárakban hosszú ideig tárolt papírok fontos dokumentumok, amiket sokáig épségben 

kell megőrizni. Ezek azonban kis sarkítással olyan papírhulladékként is felfoghatók, amiket most még 

nem dobhatunk el. A két megközelítés között jelentős a különbség, főleg, ha azt a tárolás költségére 

vetítjük ki. Játszhatunk a szavakkal, hiszen az előző nap még fontos dokumentumokat a kötelező tárolási 

időt követő másnap közönséges papírhulladékként, szemétként úgyis bezúzzuk, vagy újrahasznosítjuk. 

Miért üzemeltetnénk hát méregdrága tárolási rendszereket? Oldjuk meg valahogy egyszerűen, 

de olcsón és visszakereshetően! A megoldást erre a feladatra mi a csomagolástechnikában kerestük.

A csomagolástechnika, elektronikus azonosítás és informatika a dokumentumtárolásban

Olyan megoldást dolgoztunk ki, amelyben a tárolandó dokumentumok valamilyen logikai, vagy tartalmi 

okból összetartozó egységeit kis csomagokban egybecsomagoljuk, majd adatbázisban rögzített 

azonosítóval látjuk el. A csomag ezután egy raklapra kerül, amit a tárolás helyére mozgatunk.

Tudunk kezelni akár külön lapokat, de szigorú számadású, speciális csomagolásban őrizendő iratokat is.

A csomag mindenkori helyét egy jól bevált szoftver tartja nyilván, amely az esetleg szükséges 

dokumentum-beolvasásokat is képes kezelni. Ha vissza akarunk valamit keresni, akkor az Interneten

is elérhető szoftver adatbázisából akár szótöredékre keresve megtudhatjuk, hogy mi a csomag

azonosító- illetve RFID kódja. Ezután egy RFID olvasó segítségével könnyedén kkereshető a keresett 

csomag a raklapok közül. A papírok lehetnek raklapon, dobozban, vagy rendezett raktárban, lehetnek 

a vállalat, bank, hivatal telephelyén, vagy külső bérelt helyiségben tárolva, a szoftver mindig tudja, hogy a 

keresett akta melyik kupacban található. Mi természetesen a rendezett tárolást preferáljuk, de a keresési 

eljárásunk a rendetlenséggel is elboldogul. A dokumentumok becsomagolásához a PLA (politejsav) alapú 

műanyag zsugorfóliát ajánljuk, mert a PLA, mint biológiailag lebomló, komposztálható műanyag 

megsemmisítéskor, vagy újrahasznosításkor a csomagon maradhat, nem okozva plusz terhet a környezet 

számára. A csomagolás nagy előnye, hogy tapasztalataink szerint csomagoláskor a tárolandó papír 

mennyisége azonnal harmadára, vagy még jobban csökken. Kikerülnek az úgynevezett „papucsok”, 

kapcsos dossziék, és kiszorul közülük a felesleges levegő is. Így rögtön helyet nyerünk, és ezzel egyidőben 

a visszakereshetőség is jelentősen javul, mivel a vonalkódokon, illetve RFID-n alapuló visszakeresés gyors 

és hatékony. A dokumentumok csomagolását mobil berendezéseinkkel bárhol el tudjuk végezni. 

A dokumentumok megőrzése

A csomagokat tudjuk tárolni a szükséges ideig, de ha a megrendelő úgy kívánja, akkor meg tudjuk 

teremteni annak feltételeit is, hogy önállóan vissza tudja keresni a szükséges anyagokat.

Kapcsolódás más rendszerekhez

A vállalatok egy része igen jó workflow-, illetve ügyviteli rendszert és jól visszakereshető irattárat üzemeltet, 

ahol a dokumentumok szükséges részét beszkennelik, és elektronikusan is tárolják. Természetesen mi is 

vállaljuk az iratok digitalizálását, és az így létrejövő fájlokat logikailag a fizikai csomagokhoz kapcsolva, 

adatbázisban, elérhető módon tároljuk, akár kapcsolódva a meglévő irodai, ügyviteli rendszerhez.
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BÉRNYOMTATÁS

A címkegyártás magában foglalja az igényelt mennyiségű és méretű címketekercsek 

előállítását és nyomtatását, melyhez nagy segítséget nyújt cégünk saját nyomdája és 

rendelkezésre álló eszközparkja. 

A jelölő címkéket nagyon gazdaságosan tudjuk előállítani, mert az alapanyagot saját 

feldolgozás útján hozzuk nyomtatásra kész állapotba. A bérnyomtatás szolgáltatásunkat 

azoknak a cégeknek ajánljuk, akiknek ritkán van szükségük címkékre, 

vagy időről-időre szükségesek, de nem akarnak saját nyomtatási kapacitással rendelkezni.

Címkék:

Címkéink megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek és garanciát vállalunk 

rájuk. Vállaljuk továbbá címkéi tervezését is, javaslatot adunk grafikái, szövegei 

elhelyezésére. Ha megismertet bennünket az alkalmazással, ahhoz a legmegfelelőbb 

alapanyagot kínáljuk. 

Karszalagok:

Cégünk vállalja a csuklópántok sorszámmal, logóval, vonalkóddal, vagy bármilyen 

tetszőleges szöveggel történő megnyomtatását, amely biztosítja azok egyediségét.

Előnyei azon túl, hogy tetszőlegesen nyomtatható, a perforált ragasztórész 

sérülésmentesen nem eltávolítható, ezáltal kizárólag egyszer használható fel, 

nem átruházható, téphetetlen, és vízálló.

Kártyanyomtatás:

Cégünk portfóliójába tartozik a műanyag-kártyák bérnyomtatása is. 

Ezek a megrendeléstől függően lehetnek igazolvány jellegű műanyag azonosító kártyák 

az alkalmazottaknak, törzsvásárlói kártyák a vevőknek, VIP kártyák a kiemelt ügyfeleknek 

vagy kiállítási belépő kártyák. Igény esetén biztonsági holografikus címkével látjuk el 

a kártyákat, amely megakadályozza a hamisítást.
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Tekercselési irány:
Elõnyomott címke gyártásánál a következõ tekercselési módok és irányok közül választhat. 

A betû iránya az elõnyomott grafika irányát mutatja.

Tekercselési adatok:
A használt etikett nyomtató fizikai méretei határozzák meg, mekkora tekercseket tehetünk az eszközbe. 

Fontos tényezõ a tekercsek belsõ átmérõje (rajzon: I), valamint a maximális tekercsátmérõ (rajzon: O). 

Amennyiben rendeléskor nem biztosak ezekben a paraméterekben, akkor a nyomtató pontos típusának 

megadása után mi tudunk ebben Önöknek segíteni. 3. ábra

Címke méret, pályaszám:

A címke méretei többféleképpen is értelmezhetõek, 

ezért nagyon fontos ezen paramétereknek tisztázása.

Az 1. ábra a nálunk szabványos elnevezéseket mutatja. 

Ajánlatainkban az elsõ méret mindig a címke szélessége (rajzon: W), 

a második érték a címke magassága, vagy más néven a futásirány (rajzon: H). 

A címkék közötti távolság a GAP (rajzon: S). 

Az X érték a teljes tekercsszélességet mutatja.

A tekercs kivitele lehet 1, 2, 3 (lásd: 2/a, b, c rajzok) vagy még több pályaszámú. 

Az optimális pályaszámot a nyomtatott tekercsek felhasználási módja és az eszközök 

maximális nyomtatási szélessége határozza meg.

A CÍMKÉKRŐL

 általában
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CÍMKEFAJTÁK

Azonosító/jelölő címkék: Kereskedelmi vagy ipari felhasználású, gyártó sorok 

mellett, raktárakban, szállítmányozásban alkalmazott, mindig a körülményeknek 

megfelelő esztétikus papír és műanyag alapanyagú etikettek. 

Holografikus fóliák és címkék: Hologram, és diffrakciós “Hot-Stamp” és 

“Cold-Stamp” fóliák ívben és tekercsben is. Biztonsági matricák jegyekhez, 

plasztikkártyákhoz, garancia szolgáltatásokhoz, üvegzáró fóliákhoz, stb. 

 

Egyedi alakú és különleges méretű címkék: Az alkalmazás igényeihez 

tökéletesen alkalmazkodó formák és méretek. A legkisebbtől, úgy mint a 

kábel és ékszercímkék, a legnagyobbig, mint pl. kül- és beltéri raktárcímkék. 

Biztonsági címkék: A garancia megőrzésére kíváló megoldás az eltávolításkor 

nyomot hagyó, ún. “void” címke. A szintetikus alapanyagú címke erősen tapad 

a felületekhez. A felirat helyett akár logózható etikett profesziszionális megoldás 

az illegális “eszközérintés” felderítésére.

Élelmiszer- és kozmetikai termékcímkék: Egyedi formájú, rendkívül esztétikus 

papír- illetve műanyag címkék. Különlegességük, hogy egy színnel még a 

ragasztófelületük is megnyomható. Egyedi tervezés. 

Kórházi csuklópántok, rendezvény karszalagok: Betegazonosító- és 

biztonsági beléptető rendszerekhez alkalmazható víz- és karcálló, többféle 

színben, többféle záró kapoccsal igényelhető papír- és műanyag szalagok. 

Egyedi tervezés. 

Plasztik-, és papír alapú kártyák: ID kártyák, tagsági kártyák, hűségkártyák 

egyedi megtervezése és kivitelezése. Pozícionált hologrammal, fényképpel 

vagy vonalkóddal, egy, illetve kétoldalon nyomtatva is. 
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STANDARD CÍMKÉK

A címkék előállítása óriás méretű tekercsek ( jumbo-roll) 

feldolgozásával kezdődik. Speciális vágógép segítségével 

először a címketekercs szélességét alakítják ki, majd a címkék

végleges méreteit és alakját vágószerszámok előzetes 

legyártása után készítik el a felszabdalt tekercsekből. 

Ily módon a címkék mindenféle méretben, anyagban és a 

legkülönbözőbb alakban állíthatók elő. A gazdaságosabb 

címkegyártás érdekében kidolgoztuk a legáltalánosabban 

használt méreteket, melyeket papír alapanyagból állítunk elő.

Partnereink igényei szerint gyártott termékeink mellett az 

alábbi táblázat összefoglalja a folyamatosan raktáron tartott 

és kedvezményes áron standard címkéket.  
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   Azonosító címkék - Bármilyen felületre, igénybevevő környezetben is

Az  azonosító címkék fontos információkat hordoznak a termékekről (származás, 

alapanyagok, ár,  lejárati  idő,  tulajdonos),  a munkafolyamatokról  (gyártás, kiszállítás, 

raktározás, gyógykezelés), az állatokról, sőt a személyekről is.  

Szóval szinte minden azonosítható címkék segítségével. 

Címkéink csúcsminőségű alapanyagokból készülnek, bármilyen felületen tapadnak.

Különböző címke alapanyagok, méretek, formák és színek

Nagyon ellenálló címke (olaj-, fagyálló folyadék-, sebváltó olaj, karcolás- hő- és vízálló)

Többrétegű címke (többszörös kontroll)

Biztonsági, ún. destruktív címke (nem eltávolítható)

Másolásvédett jegy, void címke

RFID címke

Autógumi címke

Raktári, leltári jelölőcímke

Professzionális megjelenés a professzionális megoldásokhoz

AZONOSÍTÓ/ 

JELÖLŐ CÍMKÉK
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A void címke szerkezete:

Front felület “Void” felirat-ot hagyó fénytelen ezüst polyészter 

PAT1 Acryl 

Többrétegű szilikonnal bevont átlátszó pergamentHordozó anyag

Ragasztó réteg

Felületi réteg anyaga:                         Ragasztó anyaga: 

Hordozó anyaga:

140 %
MD

CD

22 kg/mm
2

2

MD

CD

50 µm

µm

Vastagság

Vastagság

Ezüst

Kék

MD

CD
Nyújthatóság

98 g/m

2

2

MD

CD

88 

Tapadóssági
teszt

Kohézió

AkrilTípus

4 

 30000 (sec.)

1000 g/25 mm (CGS)
  800 g/25 mm (CGS) 

Adhézió
(24 óra elteltével) Polipropilén

Ónmentes acél

Az ezüst színű biztonsági címke segítségével láthatóvá tehető, ha a csomagolást, készüléket, stb. 

illetéktelenül felnyitják, ill., hamisítványt készítenek eredeti okmányról, feljogosító engedélyről, 

a címke eltávolításakor ugyanis a “void” felirat marad hátra.

A címke széles körben alkalmazható többek között az ipar, az autógyártás és az egészségügy területein.   

Szín

Szakító szilárdság

Szín

Tömeg

Abban az esetben, ha olyan igény merül fel, hogy a címke tartalmazzon valamilyen hamisítást, 

vagy eltávolítást és újrafelhasználást akadályozó elemet, az alábbi megoldásokat kínáljuk: 

- Fémes, hologram jellegű biztonsági jelölés 

- Speciális alapanyag, amely eltávolításkor nyomot hagy, és önmaga is megsérül 

- Szakadó mintázat a ragasztás helyén, ami lehetetlenné teszi a címke roncsolódás-mentes eltávolítását 

BIZTONSÁGI /

VOID CÍMKÉK
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Általános tulajdonságok:

Tapadása különböző anyagokhoz:

Tárolási feltételek:

A címke tulajdonságai és használhatósága csak a fent leírtak betartása mellet garantálható.

Adhézió

Akril

PE ÜvegMelamin Vas
HullámRozsdamentes 

Festett fém

ABS  PP  PS  PETKemény PVC      Lágy PVC

Tartósság

Kohézió     Melegérzékenység      Vízállóság     Fényérzékenység

  Alacsony hőmérséklet              Stancolás            Párolgás

Kiváló Megfelelő GyengeJó X

acél papír

1. Magas páratartalmú és magas hőmérsékletű helyektől védve tárolandó! 

Ideális: 10-30°C; relatív páratartalom <70%.

2. Víz és vegyszerek közvetlen érintkezésétől óvjuk.

3. A polietilén fóliába csomagolás növeli az életidejét.

4. Ne érje közvetlen napfény, illetve megfelelően távol legyen fényforrásoktól.

5. A hosszabb idejű felhasználhatóság érdekében a tekercseket álló helyzetben tároljuk és

   fekve hengereljük

6. Védjük minden káros behatástól   

BIZTONSÁGI /

VOID CÍMKÉK
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HOLOGRAMOS

 CÍMKÉK

Hologram, és diffrakciós “Hot-Stamp” és “Cold-Stamp” fóliák ívben és tekercsben is. 

Biztonsági matricák jegyekhez, plasztikkártyákhoz, garancia szolgáltatásokhoz, 

üvegzáró fóliákhoz, stb. Egyedi tervezés. 
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TERMÉKCÍMKÉK

28.



Vannak olyan feladatok, ahol a standard címkék "teljesítménye" nem elegendő. 

Ezekben az esetekben különleges tulajdonságokkal rendelkező, nem szokványos alapanyagú, 

formájú és méretű címkéket ajánlunk. 

Számos speciális alkalmazás számára gyártunk akár egyedi megoldásokat is:

 

Speciális hőálló, vegyszerálló, benzinálló címkék

Autógumi címkék

Vízálló, kültéri címkék, kábelcímkék

Biztonsági fém- és műanyagcímkék, plomba-etikettek a fokozott védelem érdekében

Textilcímkék a textilipari cégek számára 

Ékszercímkék ékszerészek, zálogfiókok számára

Beléptető karszalagok, csuklópántok intézmények, kórházak, rendezvényszervezők számára

Faiskolai címkék (Tyvek anyagból 12,7 mm x 160 fm és 17,2 x 220 mm méretekben) 

Egyéb címkék: pl. lőtéri javító matricák 

SPECIÁLIS CÍMKÉK
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RFID TECHNOLÓGIA

Az RFID tag-ek

Az RFID (Radio Frequency IDentification) automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt 

technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. 

Az RFID címke egy apró tárgy, amely rögzíthető, vagy beépíthető az azonosítani kívánt objektumba. 

Az objektum lehet címke, tárgy, például egy árucikk vagy alkatrész, illetve élőlény, de akár ember is.

Az RFID címkéknek több fajtája van, melyek az alábbi szempontok szerint csoportosíthatóak:

Működési frekvencia- és felépítés alapján:

LF: IC-nél (integrált áramkör) bezáruló sok fordulatból álló tekercs antenna

HF: IC-nél bezáruló kis fordulatból álló tekercs (spirál) antenna

UHF: IC-nél összekapcsolódó kétpólusú antenna

Mikrohullám: IC-vel összekapcsolt kétpólusú antenna

Megjelenési forma szerint:

Dry-inlay, Papír fedőrétegű, Műanyag fedőrétegű, Wet-inlay, Kemény burkolatú tag, illetve metál tag

Memóriakezelés tekintetében:

Csak olvasható (RO) - gyártáskor írják meg; Egyszer írható, sokszor olvasható (WORM); 

Többször írható és olvasható (RW)
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Kórházi, egészségügyi felhasználásra is alkalmas, saját gyártású, egyedi alapanyagú, 

szintetikus papír és tyvek karszalagok 12 féle színben.

- Vízálló

- Téphetetlen 

nem sérül, nem szakad, egyedi anyag, mely könnyű, de rendkívül erős szakítószilárdsággal rendelkezik 

- Tetszőleges nyomattal ellátott - szöveg, sorszám, vonalkód, grafika

- A karszalag egyszer használatos - a perforált ragasztórész nem távolítható el sérülésmentesen

- Gyorsan felhelyezhető, jól ragad

- Hazai gyártású - rövid szállítási idő, rugalmasság, egyedi igények kiszolgálása

- Nem átruházható

A termékek legfontosabb tulajdonságai:

- Hamisításvédett 

UV biztonsági nyomattal ellátott

- Egyedi alapanyagú 

saját fejlesztésű, minőségi szintetikus papír

- Könnyen kezelhető - egyenként darabolt, 

így nem kell tépkedni

- Nagyon tartós 

végtelenszer hajtogatható, erősségéből mégsem nem veszít

- Kopásálló

a Tyvek® szálak beengedik a festéket a szálak közé, ezért 

nem kopik, tulajdonságait megtartja -73 C° és +100 C° között

- UV-ellenálló

- 100%-ig újrahasznosítható

- Ellenáll a penésznek, rothadásnak

- Varrható, perforálható, nem szöszösödik

- Ph-semleges

- Sterilizálható

KARSZALAGOK
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Méret és szín információ:

Szöveg/grafika helye

fehér

sárga

narancssárga

piros

rózsaszín

 pink

lila

szürke

beige

oliva

zöld

kék

Szintetikus papír Tyvek

2
0
 m

m

2
5
 m

m

Szöveg/grafika helye

fehér, narancssárga, zöld, lila, piros...

KARSZALAGOK
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