OZNAKOWANIE REGAŁÓW
ETYKIETY Z KODAMI
Etykiety
wykonane
na
podłożu
magnetycznym lub samoprzylepnym.
Możliwość umieszczenie na etykiecie
dowolnego kodu, kodu kreskowego
i dowolnej grafiki.
Standardowo etykiety wykonane
w kolorze żółtym z czarną grafiką.

są

KIESZONKI NA ETYKIETY
Niebieskie kieszonki przeznaczone są do
oznakowania metalowych skrzyń, wszystkich
typów metalowych powierzchni takich jak
półki
czy
regały
oraz
pojemników
magazynowych i transportowych.
Jeden lub dwa silne paski magnetyczne
zapewniają trwałe mocowanie. Etykieta
wkładana jest do kieszonki z góry lub od boku.

PROFIL MAGNETYCZNY DO ETYKIET
Profil magnetyczny oferowany w formie taśmy
na rolce o długości 5 metrów. Odcinając
określoną długość taśmy, można podzielić ją
na określoną ilość etykiet.
Idealnie nadaje się do oznaczania
metalowych regałów, półek, skrzyń i innych
stalowych powierzchni.
W
skład
zestawu
wchodzi:
nośnik
magnetyczny, etykiety papierowe, folia
transparentna zabezpieczająca.

SZYLD MAGAZYNOWY
Szyldy wykonane są z trwałego i sztywnego
tworzywa. Dostępne z indywidualnym opisem
(od 1 do 3 liter / cyfr).
Wersje: z mocowaniem prostym i mocowaniem
zagiętym, szyldy przestrzenne.
Szyldy w standardzie posiadają otwory
montażowe. Na życzenie klienta jest możliwość
przygotowania
szyldu
z
mocowaniem
samoprzylepnym lub magnetycznym
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OZNAKOWANIE REGAŁÓW
UCHWYTY NA ETYKIETY TYP CL
Uchwyty wykonane z PVC . Dostępne w wielu wysokościach. Długość na życzenie klienta do 1 m. Uchwyty są
czytelne dla skanerów . Etykieta wkładana od boku i od góry. Zalecany do regałów z profilowanym frontem
półki.
Kolory: przeźroczysty, biały (biała tylna ścianka, przeźroczysta przednia
Wysokości etykiety: 18mm,26mm,30mm, 39mm, 50 mm,52 mm, 60 mm,73 mm,
80 mm.
Mocowanie: samoprzylepne (taśma piankowa) lub magnetyczne (taśma magnetyczna
10mm lub 19mm)

UCHWYTY NA ETYKIETY TYP C
Uchwyty wykonanie z PVC . Dostępne w dowolnych rozmiarach. Zalecane dla etykiet wyższych niż
80mm.Uchwyty są czytelne dla skanerów . Etykieta wkładana od boku. Zalecane do regałów z profilowanym
frontem półki/belki.
Kolory: przeźroczysty
Rozmiar etykiet: dowolny
Mocowanie: samoprzylepne (taśma piankowa) lub magnetyczne
(taśma magnetyczna 19mm-dwa paski)

UCHWYTY NA ETYKIETY TYP U
Wykonanie z PVC. Dostępne w dowolnym rozmiarze do wysokości 80 mm. Przeznaczone do mocowania etykiet
o niestandardowych wysokościach. Uchwyty są czytelne dla skanerów. Etykiety wkładane z boku lub z góry.
Kolory: przeźroczysty
Rozmiar etykiet: dowolne
Mocowanie: samoprzylepne (taśma piankowa) lub magnetyczna
(taśma magnetyczna 10mm lub 19 mm)

UCHWYTY NA ETYKIETY TYP UCL
Uchwyty przeznaczone do zawieszania na półkach z kraty. Wykonanie z PVC z osłonką przeciwpyłową
Długości na życzenie klienta do 1m. Uchwyty są czytelne dla skanerów. Etykiety wkładane z boku lub z góry.
Kolory: przeźroczysty,
Rozmiar etykiet: wysokość 26mm, 30mm, 39mm, 52mm – inne na zapytanie
Mocowanie: uchwyt zawieszany

UCHWYTY NA ETYKIETY ZAWIESZANE – indywidualne rozwiązania
Uchwyty przeznaczone do mocowania na innych półkach i regałach. Indywidualne rozwiązania opracowane
zgodnie z wymaganiami klienta.
Kolory: przeźroczysty
Rozmiar etykiet: na zapytanie
Mocowanie: zawieszane – indywidualne rozwiązania
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