RATHGEBER INFORMACE O PRODUKTECH

Kovové štítky a kovová písmena

Typový štítek z potištěného
hliníku

Hledáte mimořádně odolné, ale přesto designové
řešení? Zvolte kovové štítky a kovová písmena.
Vyrábíme štítky a písmena z hliníku – potisknuté
nebo eloxované, tedy extrémně odolné proti
povětrnostním vlivům. Vyrobíme pro Vás i štítky z
ušlechtilé oceli a mosazi.
Štítky připravíme vždy na míru Vašim potřebám – s
využitím částečného kartáčování, ražení, mikrotisku,
rytí laserem a dalších technik. Štítky můžeme opatřit
kódy i číslováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Materiál

Hliník

Tloušťka materiálu

0,3 mm / 0,4 mm / 0,5 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm

Možnosti zušlechtění

Diamantový přebrus, Kombinace materiálů s CHROMOTION®, FINOCHROM®,
Speciální
ROYALPLAST®, Mikrotisk, Struktury kartáčování, Ražení, barvy

Metody tisku

Sítotisk, Digitální tisk, Eloxování

Upevnění

Samolepicí (přizpůsoben příslušným požadavkům na lepidlo), otvory,
perforace, k dispozici jsou i další možnosti upevnění (přizpůsobené
příslušným požadavkům)
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Odolnost proti

Alkoholy, chemické čističe, UV záření, mechanická a povětrnostní odolnost,
paliva, mastnosta

Více

Identifikační
sytems

Kódování a
z číslování

, RFID/NFC řešení

POMŮCKY PRO ZPRACOVÁNÍ



Zjednodušte si aplikaci kovových štítků a písmen díky pomůckám z naší nabídky. V nabídce najdete:
univerzální souprava na upevňování štítků
šablony
pomůcky a značky pro přesné umístění
pomůcky pro snadné stáhnutí ochranných fólií a papíru
naříznutí nosného/ochranného papíru pro snadnou aplikaci
označení produktu unikátními čísly nebo kódy pro snadnou a jednoznačnou identifikaci
atd.
Abyste navíc ušetřili cenný čas a tím i náklady, rádi Vám vypracujeme – společně s Vámi – i pomůcky pro
zpracování speciálně uzpůsobené Vašim požadavkům.

KE STAŽENÍ





Certifikat DIN EN ISO 9001:2015



Certifikat DIN EN ISO 14001:2015



Pokyny na zpracování samolepících produktů RATHGEBER

(PDF 477.15
KB)

(PDF 476.79
KB)
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(PDF 4.93 MB)
RATHGEBER brozura (CZ)
(PDF 5.52 MB)

Vyloučení odpovědnosti
Veškerý obsah je pečlivě kontrolován a průběžně aktualizován. Přesto nemůžeme zaručit úplnost, přesnost a
aktuálnost informací o produktech. Z tohoto důvodu RATHGEBER, k.s. odmítá odpovědnost za škodu v souvislosti se
získanými informacemi o produktech na těchto webových stránkách.
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