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Obchodní centrála

RATHGEBER GmbH & Co. KG 

Kolpingring 3

82041 Oberhaching

Deutschland

Telefon +49 89 613007-0 

Telefax +49 89 613007-40 

info@rathgeber.eu

www.rathgeber.eu

smart-TEC GmbH & Co. KG 

Kolpingring 3

82041 Oberhaching

Deutschland

Telefon +49 89 613007-80 

Telefax +49 89 613007-89

info@smart-tec.com

www.smart-tec.com

Výroba

RATHGEBER GmbH & Co. KG 

Widdersteinstraße 2

87719 Mindelheim

Deutschland

Telefon +49 8261 7697-0

Telefax +49 8261 7697-30

info@rathgeber.eu

www.rathgeber.eu

Výroba a obchodní zastoupení

RATHGEBER, k.s. 

Nádraz¡ní 1402

59301 Bystr¡ ice nad Pernštejnem

Èeská republika

Telefon +420 565 555 222

Telefax +420 566 550 238

info@rathgeber.cz

www.rathgeber.cz

Obchodní zastoupení

RATHGEBER Sp. z o.o.

ul. ¯yczliwa 27/2

53-030 Wroc³aw 

Polen

Telefon +48 71 7823990

Telefax +48 71 3398958

info@rathgeber.pl

www.rathgeber.pl
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„Denně jeden dobrý nápad 
pro úspěch našich zákazníků“

3

Vážení zákazníci a zájemci!

Celý tento katalog se nese v duchu inspirace. Zveme Vás, abyste odhalili 
nepřeberné množství individuálních možností řešení. V několika jasně 
členěných kategoriích naleznete nápady a podněty na značení produktů. 
Neboť naší snahou je, aby Vaše dobré nápady plně zazářily. 

Veškeré produkty od firmy RATHGEBER mají jediný účel: posloužit 
člověku. Umožní mu ukázat cestu, která ho naplní hrdostí. Tak na příklad 
emblém značky zosobňuje všechny hodnoty, které jsou vtěleny do výroby 
produktu. Pracovní postupy se díky přesnému značení stávají 
transparentnější a rychlejší. 

Funkční díly slouží k ochraně a uchování hodnoty. Jinde varují technická 
značení před chybnou manipulací a upozorňují na správné zacházení s 
technickými zařízeními. 

Možnosti použití jsou tak mnohostranné jako Vaše kreativita. Nechte 
tedy volný průběh Vašim myšlenkám o marketingu a technice! Těšíme se, 
že Vaše nápady pro Vás úspěšně zrealizujeme jako Váš poradce a partner.

Andreas Schrägle    Karel Lipovský

P.S. Nezapomeňte si prohlédnout i naši webovou stránku – průběžně pre-
zentujeme nové nápady: www.rathgeber.cz.



4



INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Skupina firem RATHGEBER se již více než 65 let věnuje řešením 
značení produktů pro firmy v průmyslu, obchodu, řemeslech a 
službách. Unikátní je náš sortiment a vysoká míra inovací. Do 
podvědomí našich zákazníků jsme se dostali díky preciznímu 
řemeslnému zpracování ve spojení s moderními procesy a výrob-
ními technologiemi. Více než 23 000 společností v Evropě nám 
věří jako spolehlivému partnerovi.
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KVALITA

Kontinuální prací na projektech garantujeme vysoké technické 
výrobní know-how. Elegantní design a prvotřídní kvalitu, a to
i při malé kusové výrobě. Také jsme certifikováni dle ISO 14001: 
2004. Dále nabízíme komplexní a nezávazné odborné pora-
denství na místě u zákazníka. Se závody v Německu a České re-
publice, na 9000 m2 výrobní plochy a s více než 270 zaměstnanci, 
jsme evropskými lídry.
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ODPOVĚDNOST

RATHGEBER aktivně chrání životní prostředí. Emise, které vyplý-
vají z výrobních procesů, prodejních aktivit, včetně výroby všech 
použitých materiálů, jsou měřeny a propočítány na finanční ob-
nos, kterým firma RATHGEBER přispívá do fondu na podporu 
životního prostředí. Vzhledem k našemu závazku k životnímu 
prostředí Vám pomůžeme s výběrem materiálů, které jsou eko-
logicky šetrné.
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ROZMANITOST

Díky různým technologiím tisku, velkému množství materiálů, 
různým typům povrchových úprav a možnostem jejich kombi-
nací, nabízíme nepřeberné množství druhů produktů.

10
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DESIGN14

CHROMOTION ®

CHROMOTION® může být vyrobený v různých úrovních a tva-
rech, jako znak, samostatně stojící písmena, spojený nápis nebo 
s reliéfní ražbou. Vzhledem k nízkým nákladům na výrobu nást-
roje je CHROMOTION® ideální alternativou ke vstřikovaným 
plastům.

Více informací o produktu najdete na straně 48

DESIGN



FINOCHROM® 3D 
 
Designový prvek s komplexními požadavky. S FINO-
CHROM® 3D lze vytvořit různé úrovně, stejně jako 
jasně definované fazety a hrany zkosení.

FINOCHROM® 
 
Efektní poutače z pravého kovu s lazurovací barvou.

3D HLINÍK 
 
Digitálně řezaný nápis s práškovým lakováním 
s imitací kovového povrchu.

3D HLINÍK 
 
Výrazně reliéfní tvar s kartáčovaným povr-
chem s potištěnou strukturou. 

CHROMOTION® 
 
Dekorativní a funkční díl v jednom: CHROMOTION® 
s definovaným povrchem jako rámeček pro tlačítka. 

3D HLINÍK / ROYALPLAST® 
 
Efektní povrchová úprava s kombinací materiálů 
ražený hliník a ROYALPLAST®. 

ROYALPLAST® 
 
Designový funkční díl: profilová krytka v oboru tech-
nologie ochrany před slunečním zářením.

DESIGN 15



ZNAČKA16

ZNAČKA

ROYALPLAST ®

Charakteristické pro  ROYALPLAST® je zjemnění štítku 
průhlednou čočkou s ochrannou vrstvou ze speciální polyureta-
nové směsi což dodává logu či znaku unikátní trojrozměrný 
vzhled. 

Více informací o produktu najdete na straně 48



ROYALPLAST ® VOLNÝ NÁPIS 
 
3D efekt s extrémně odolným lepícím systémem 
na lyžařské přilby.

ROYALPLAST ® CLASSIC 
 
Robustní ROYALPLAST® se speciálním lepidlem 
pro výrobce nosičů na auta.

ZNAČKA 17

3D HLINÍK 
 
Kartáčovaný konvexní hliníkový štítek s přidanou 
hodnotou reliéfně raženého loga s diamantovým 
přebrusem. 



ELOXOVANÝ HLINÍK 
 
Volně stojící eloxovaná písmena s digitálním po-
tiskem. Jsou možné i fotografie s vysokým rozlišením.

CHROMOTION ® 
 
Logo, nápis a dekorační prvek s  kartáčovaným efek-
tem, individuálně tvarovaný a ražený.

3D HLINÍK 
 
Zvednutá reliéfní písmena jsou zvýrazněná barvou. 
K dispozici jsou také speciální a efektní barvy, např. 
neonové. 

ROYALPLAST ® VOLNÝ NÁPIS 
 
Trojdimenzionální nápis s čistým, brilantním efektem 
čočky.

CHROMOTION ® 
 
Volně stojící nápis s individuálně formovaným tva-
rem.

FINOCHROM ® 
 
Kombinace materiálů a povrchových úprav: FINO-
CHROM® nápisy na kartáčovaném hliníku.

FINOCHROM ® 
 
Jemné a precizně vyrobené nápisy z kovu 
s kartáčovanou a měděnou úpravou. 

ZNAČKA18



ZNAČKA 19

KOVOVÁ PÍSMENA 

Tento produkt nabízí různé varianty, které se mohou lišit v ma-
teriálu, tloušťce, tisku a různými formami zpracování.  

Více informací o produktu najdete na straně 50



ZNAČKA20

3D HLINÍK

Trojrozměrné reliéfní symboly z hliníku mají velmi vysokou kva-
litu a vynikající poměr ceny a výkonu. Pro úpravu povrchu jsou k 
dispozici různé technologie, jako například speciální efekty, 
barvy, parciální kartáčování, mikrotisk, TOPCOAT a diamantový 
přebrus. Nástroje jsou vyráběny v naší vlastní nástrojárně.

Více informací o produktu najdete na straně 50



PLEXISKLO/ FINOCHROM ® 

 
Povrchová úprava kombinací materiálů: plexi matné 
transparentní, modrá barva je natištěna zezadu, kovový 
nápis je vyroben z FINOCHROM®.

3D HLINÍK 
 
Ražený a bombírovaný hliníkový štítek: 
nápis a symbol jsou ražené do zahloubení a 
barevně potištěné. 

CHROMOTION ® 
 
Pro trojrozměrná loga, u kterých je vyžadován flexibilní a rozměrově stabilní materiál, 
nabízíme emblémy z CHROMOTION®. Jsou možné matné i lesklé barvy, stejně jako struk-
tury a kontrasty.

ROYALPLAST ® RELIÉF PLUS 
 
Kombinace materiálů: plexi a ROYAL-
PLAST® může být potištěná v několika 
různých rovinách a tím se vytvoří hloubkový 
efekt.

3D HLINÍK 
 
Povrch hliníku může být komplexnější. Různé tiskové a výrobní technologie mohou být 
použity i ve vzájemné kombinaci, jako například reliéfní ražba na různých úrovních, mikro-
tisk a kartáčované struktury.

ZNAČKA 21



PLOTROVANÝ NÁPIS 
 
Volně stojící plotrovaná velkoformátová písmena jako 
logo a označení modelu. 

KOVOVÁ PÍSMENA 
 
Masivní nápisy z hliníku jako robustní řešení značení 
v oboru pozemního stavitelství. 

PLOTROVANÝ NÁPIS 
 
Samostatně stojící nápis se speciálním lepícím systé-
mem pro označení modelu výrobku. 

ZNAČKA22

CHROMOTION ® 
 
Pružný nápis s kartáčovaným efektem pro výrobce 
chladící techniky.



ZNAČKA 23

PLOTROVANÝ NÁPIS

Pro efektivní reklamu nabízíme vinylová písmena. Tento pro-
dukt je zvláště výhodný tam, kde je vyžadován velmi přesný 
rozměr. Odolnost proti povětrnostním vlivům a také tisk více 
barvami. 

Více informací o produktu najdete na straně 51



ZNAČKA24

FREE-STYLE

Volně přizpůsobitelná trojrozměrná loga a nápisy z polyuretanu 
jsou odolná proti povětrnostním vlivům a velmi trvanlivá. Vzhle-
dem k malým nákladům na nástroj, zejména u písmen velké ve-
likosti, lze realizovat i zakázky v malých množstvích. Možné 
tloušťky materiálu: 4 až 10 mm.

Více informací o produktu najdete na straně 49



ROYALPLAST ® 
 
Název modelu zapadá do speciálně zahloubeného 
tvaru na obou stranách a na přední straně je umístěn 
štítek s firemním logem v zahloubení.

3D HLINÍK /DŘEVO 
 
Dekorativní kombinace hliníku a dřeva. Plocha 
hliníku je kartáčovaná, potištěná a v několika 
úrovních ražená s upevňovacími otvory. 

3D HLINÍK / CHROMOTION ® 
 
Efektní identifikace speciálních edicí z kombinace 
materiálů vyrobených z hliníku a reliéfního CHRO-
MOTION®.

ZNAČKA 25

3D HLINÍK 
 
Prémiová řada sluchátek, vytvořená jako speciální 
edice, byla označená předohnutým hliníkovým 
štítkem. 

3D HLINÍK 
 
Logo s označením původu je z lisovaného hliníku a 
perfektně sedí na zakřiveném povrchu dalekohledu. 



FINOCHROM ®

Elegantní, vysoce jemné nápisy a symboly z pravého kovu jsou 
téměř bez tvarového omezení. Slabý materiál umožňuje velmi 
jemné kontury. Z tohoto důvodu působí jako šperk.

Více informací o produktu najdete na straně 49

PREZENTACE

PREZENTACE26



CHROMOTION ® 
 
Ušlechtilý a aktivní plastový nápis v měděném pro-
vedení působící jako kov, je nalepený na láhvi.

KOVOVÉ ŠTÍTKY 
 
Upozornění na značku v místě pro-
deje: potištěné hliníkové stojany.

FINOCHROM ® 
 
Extra design z pravého kovu. Pomocí jemných 
struktur se dosáhlo ušlechtilého vzhledu. 

3D HLINÍK 
 
Zlatá pečeť reliéfního 
hliníku na obale kvalit-
ních parfémů představuje 
známku kvality.

PREZENTACE 27



LABEL PLUS 
 
Ražená etiketa jako pečeť kvality s kontrastním ba-
revným provedení: stříbrná matná a stříbrná lesklá.

ROYALPLAST ® CLASSIC 
 
Oboustranně potištěná etiketa označující prodejce, 
upevněná na skleněných dveřích.

ROYALPLAST ® RELIEF 
 
Označení prodejce v místě prodeje: 
znak i logo jsou zlatě ražené.

3D HLINÍK 
 
Barevně potištěný ražený hliník v kombinaci s 
CHROMOTION® nápisem a s etiketou z Label 
Plus jako známka kvality.

PREZENTACE28



3D HLINÍK 
 
Jubilejní brožura: obal je vylepšen plošně raženým 
hliníkem. 

PLEXISKLO/ HLINÍK 
 
Pro zvláštní označení mimořádných událostí: cena 
z materiálové kombinace plexiskla a potištěného 
hliníkového stínidla. 

3D HLINÍK 
 
Ražený hliníkový štítek s logem k označení 
vzorkových kolekcí.

PREZENTACE 29



REKLAMA30

PLEXISKLO

Digitálně řezaná loga a nápisy z plexiskla jsou obzvláště zají-
mavá pro výrobu menších sérií, protože náklady na nástroje od-
padají. Pomocí různých možností tisku lze dosáhnout 
jedinečných efektů. Množství výběru velké škály lepících systémů 
zaručí přilnutí loga k téměř jakémukoli povrchu.

Více informací o produktu najdete na straně 49

REKLAMA



3D HLINÍK 
 
„Konference“ – hliníkový štítek 
s řetízkem na dveře.

3D HLINÍK 
 
Ražený, diagonálně kartáčovaný, 
hliníkový štítek jako magnetka 
na ledničku.

REKLAMA 31

4D MAGIC 
 
Přívěšek na klíče s magickým hloubkovým efektem a s holo-
gramem v pozadí. Na opačné straně může být dotištěn text 
s informacemi.

Více informací o produktu najdete na straně 48

POTIŠTĚNÝ HLINÍK 
 
Štítek vyrobený ze silného hliníku 
jako vizitka nebo zákaznická karta. 



CHROMOTION ® 
 
Ušlechtilý nápis z CHROMOTION®jako 
značení vozového parku. 

3D HLINÍK 
 
Označení výročí z hliníku plochého ražení 
v elegantní kombinaci barev, stříbrně 
matné a lesklé.

CHROMOTION ® 
 
Zajímavé provedení loga turistické destinace- 
trojrozměrný nápis s barevným potiskem.

REKLAMA32



POTIŠTĚNÝ HLINÍK 
 
Hliníkový emblém jako postupně číslovaná 
identifikace pro limitovanou edici reklamních 
předmětů.

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY 
 
Notebooková designová fólie: působivá re-
klama při návštěvě zákazníka a ve veřejných 
prostorách. 

CHROMOTION ® 
 
Škála možných forem nabízí velkou 
svobodu designu.

REKLAMA 33
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VÝROBNÍ  POSTUPY36

RFID / NFC ŘEŠENÍ

Téměř všechny produkty RATHGEBER mohou být vybaveny touto 
technologií. RFID (Radio Frequency Identification - „identifikace 
pomocí elektromagnetických vln“) je technologie pro systém 
vysílač-přijímač pro automatickou a bezkontaktní identifikaci a 
lokalizaci objektů pomocí rádiových vln. To výrazně usnadňuje 
sběr dat. Přenos dat na krátkou vzdálenost (Near Field Commu-
nication, tzv. NFC) je mezinárodní pojmenování pro bezdráto-
vou výměnu dat prostřednictvím rádiové technologie pro krátké 
vzdálenosti několika málo centimentrů. Je založen na technolo-
gii RFID.

Více informací o produktu najdete na straně 51

VÝROBNÍ POSTUPY



VÝROBNÍ  POSTUPY 37

SAMOLEPKA 
 
Podpora pro zpracování: ražený hliníkový štítek s dia-
mantovým přebroušením s návodem pro aplikaci 
přesného umístění.

VYSAČKA 
 
Plastový štítek k identifikaci kontejneru. Dodatečně 
jsou použity štítky s čárovým kódem a transparentní 
ochrannou fólií. 

ROYALPLAST ® / FREE-STYLE 
 
Klíčenka s integrovanou RFID technologií pro kont-
rolu příchozích osob a získávání dat. 

ETIKETA 
 
Smart štítek: etiketa s integrovaným RFID čipem.



VÝROBNÍ  POSTUPY38

ETIKETY

Nabízíme vysoce kvalitní tisk na archy i role. Velký výběr 
materiálů pro technické i reklamní etikety. Tyto etikety můžeme 
aplikovat prakticky na jakýkoliv povrch díky speciálnímu le-
picímu systému.

Více informací o produktu najdete na straně 50



ETIKETY 
 
Barevné označení pro identifikaci: tištěné etikety pro 
jednodušší montáž mobilních prostorových staveb, 
např. veletržní stánek. 

HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK / RFID 
 
Údržba a servis: štítek z nerezové oceli s integro-
vaným transpondérem s UHF pásmem. 
Dvourozměrný čárový kód s informacemi vypálenými 
laserem.

3D HLINÍK 
 
Ražený hliníkový štítek určený k bližší specifikaci 
výrobku s možností dodatečného doplnění údajů 
výrobcem. 

KONTROLNÍ ETIKETA 
 
Samolepící etiketa s nalepenou 
kontrolní etiketou, s individualizo-
vanými firemními údaji. 

HLINÍK ELOXOVANÝ 
 
Visačka s eloxovaným hliníkem s koženým úchytem: 
k identifikaci zavazadel.

VÝROBNÍ  POSTUPY 39



TECHNICKÉ ZNAČENÍ40

TECHNICKÉ  
ZNAČENÍ

KOVOVÉ ŠTÍTKY

Hliníkové štítky, potištěné nebo eloxované, v případě požadavku 
i z nerezové oceli nebo mosazi, nabízí možnost extrémně ro-
bustního a odolného značení. Možné jsou i varianty a 
dokončovací úpravy: parciální kartáčování, ražba, mikrotisk, 
čárové kódy, postupné číslování, ražba číselné řady, gravírování 
a povrchové ochranné lakování. 

Více informací o produktu najdete na straně 50
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HLINÍK POTIŠTĚNÝ 
 
Typový štítek z hliníku, potištěn sítotiskem s otvory 
pro upevnění na garážová vrata. 

POLYKARBONÁT 
 
Popisovatelný čelní panel pro identifikaci 
filmových rekvizit. 

3D HLINÍK / RFID 
 
Eloxovaný hliník s integrovanou RFID technologií.

HLINÍK ELOXOVANÝ 
 
Typový štítek s označením zákazníka pomocí lasero-
vého gravírování. 



HLINÍK POTIŠTĚNÝ 
 
Stupnice z potištěného hliníku je použita na indukční 
vařiče. 

SAMOLEPKA 
 
Měřítko pro úpravu výšky sedadla na kvalitní 
kancelářské židli: potištěná speciální fólie.

HLINÍK POTIŠTĚNÝ 
 
Stupnice pro měřící přístroje 
na nádrže.

ETIKETA 
 
Štítek sloužící k 
označení návodu na 
použití měřidla. 

TECHNICKÉ ZNAČENÍ42
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4D-SECURITY

Bezpečnostní štítek s impozantním hloubkovým efek-
tem, založený na vysoce bezpečné a jedinečné techno-
logii mikročoček. Tiskem ve více úrovních se text na fó-
lii vznáší. Tento efekt je ideální pro zajištění pravosti 
výrobků. Štítek brání padělání a manipulaci a může být 
garancí původu produktu. Pro dosažení většího 
bezpečnostního efektu, lze tuto fólii kombinovat s 
dalším bezpečnostním efektem proti odlepení. Kromě 
toho je pro svůj efekt tento produkt nabízen i jako de-
signový prvek. K dispozici je několik standardních 
vzorů. Kromě toho si lze navrhnout vlastní zákaznický 
motiv.

Další informace naleznete: 
www.rathgeber.cz

SAMOLEPKA 
 
Tištěná vinylová fólie jako výstražné označení 
na přístroji z oblasti klimatizační techniky.

POLYKARBONÁT 
 
Varování  natištěné ze zadní strany polykarbonátu 
se speciálním systémem lepidla.

ZÁRUČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ETIKETA 
 
Záruční pečeť výrobců kancelářského nábytku: 
při pokusu o odlepení je štítek zničen.

BEZPEČNOSTNÍ ETIKETA 
 
Kontinuálně číslovaný bezpečnostní štítek, který 
zanechá šachovnicový vzor při pokusu o odlepení, 
čímž je zaručená nepřenosnost. 
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ČELNÍ PANELY A KLÁVESNICE

Čelní panely a klávesnice z polykarbonátu a polyesterové fólie 
mohou mít přidanou hodnotu s řadou funkcí: průsvit, speciální 
tvary, transparentní a luminiscenční okna s nelepivými částmi, 
ploché a reliéfní klávesnice odolné vůči poškrábání, tištěné ze-
zadu, prakticky ve všech barvách.

Více informací o produktu najdete na straně 51

FUNKČNÍ ČÁSTI
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KLÁVESNICE 
 
Klávesnice na konvektomaty do komerčních kuchyní 
s vyraženým displejem a výsekem v přístrojové ob-
lasti.

OVLÁDACÍ PANEL 
 
Vícebarevná potištěná fólie s přesně definovaným 
umístěním tlačítek pro kvalitní lékařské přístroje. 

HLINÍK ELOXOVANÝ 
 
Čelní panel z eloxovaného hliníku jako dveřní kování 
v oboru chlazení a klimatizace.

ROYALPLAST ® 
 
ROYALPLAST® je použitý jako krytka, těsnění nebo 
ochrana proti nárazu a poškrábání. 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
Digitálně potištěný ovládací panel s raženými tlačítky 
a vysoce transparentním displejem v oblasti gastro-
nomie. 
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Produky

ROYALPLAST ®

CHROMOTION ®

4D Magic
Plexisklo
Free-Style 
FINOCHROM ®

3D hliník
Kovové štítky/písmena
Samolepící štítky a etikety
Plotrované nápisy 
Čelní panely a klávesnice
RFID/NFC řešení
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PRODUKTY



ROYALPLAST ®

ROYALPLAST® je velmi univerzální. Charakteristické je 
pro něj zjemnění průhlednou ochrannou vrstvou ze 
speciální polyuretanové směsi ve tvaru čočky.

ROYALPLAST® je k dispozici v následujících varian-
tách: Classic, Reliéf, Reliéf Plus, Konvex, Volný nápis

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

směs polyuretanu

téměř jakýkoli tvar

sítotisk, digitální tisk

zlatá lesklá, stříbrná lesklá, stříbrná matná, stříbrná 

kartáčovaná, stříbrná zrcadlově lesklá, bílá, transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, kombinace materiálů

NFC, RFID, kódování, číslování

CHROMOTION ®

CHROMOTION® nabízí velkou svobodu designu vzhle-
dem k rozmanitosti možných forem. Proto může být 
dle individuálních požadavků vytvořen ve tvaru jed-
notlivých nápisů, emblémů a taky kombinovaný s 
různým reliéfem a v různých výškách. 

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

vrstvený plast

téměř jakýkoli tvar

sítotisk, digitální tisk

stříbrná lesklá, stříbrná kartáčovaná, transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, ražba, struktura,  

individuální tvar, odsazená fazeta, kombinace materiálů

NFC, RFID, kódování, číslování

4D MAGIC

Loga a emblémy s „plovoucím obrazem“ – štítek 
vytváří tzv. hloubkový efekt. 4D Magic může být sa-
molepicí nebo jako přívěšek na klíče.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

plast

téměř jakýkoli tvar

sítotisk, digitální tisk

transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, ražení, kombinace materiálů

NFC, RFID, číslování
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PLEXISKLO

Digitálně řezaná loga, znaky a nápisy se nabízejí zej-
ména v menším množství. Široká škála tiskových tech-
nologií a povrchových úprav včetně kombinací 
materiálů umožňuje vytvořit produkt plný 
neobyčejných efektů.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

plexisklo

téměř jakýkoli tvar, žádný další nástroj není potřeba

sítotisk, digitální tisk

stříbrná zrcadlově lesklá, transparentní, ostatní na poptávku

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, ROYALPLAST®,  

kombinace materiálů, hloubkový efekt

NFC, RFID

FREE-STYLE

Volně konfigurovatelná trojdimenzionální loga a 
nápisy z polyuretanu. Nízké náklady na nástroj jsou 
velkou výhodou především u velkoformátových pís-
men a to i v malých množstvích.

Materiál

Tvar

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

směs polyurethanu

vlastní nástroj, téměř jakýkoli tvar,  

geometrii povrchu si určíte sami

probarveno dle odstínů barev RAL 

kombinace materiálů

NFC, RFID

FINOCHROM ®

Jemné, vysoce přesné nápisy a symboly z chromova-
ného kovu. Jemnými nuancemi, jako jsou ostré rohy a 
úzká písmena, mohou být štítky o síle cca 0,05 mm 
realizovány velmi čistě a přesně. Navíc nejsou žádné 
náklady na nástroj.

Materiál

Tvar

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

pochromovaný kov

téměř jakýkoli tvar

zlatá lesklá, zlatá matná, stříbrná lesklá, stříbrná matná, barva 

mědi, kovová černá, černá matná, červená lesklá, modrá les-

klá, zelená lesklá, fialová lesklá, bílá 

struktura škrábání, linie, body, kombinace materiálů
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3D HLINÍK

Písmo a trojrozměrné štítky z hliníku vypadají velmi 
elegantně a působí velmi kvalitně. Pro realizaci vašich 
individuálních potřeb se můžeme odkazovat na široké 
možnosti výrobních postupů a povrchových úprav a 
kompetentní tým konzultantů. Nástroje jsou vyráběny 
v naší vlastní nástrojárně.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

hliník

téměř jakýkoli tvar, vlastní nástroj

sítotisk, digitální tisk

zlatá lesklá, stříbrná lesklá, stříbrná matná, stříbrná kartáčovaná

zvláštní barvy, barvy s efektem, parciální kartáčování, mikrotisk,  

ražení, Top-Coat, diamantové přebroušení, ROYALPLAST®,  

kombinace materiálů, hloubkový efekt

VOLNĚ STOJÍCÍ PÍSMENA Z KOVU

Hliníkové znaky a písmena, tištěné nebo eloxované, 
jsou mimořádně robustným a odolným řešením tech-
nického značení produktů. Možné varianty a 
dokončovací úpravy: částečné kartáčování, ražba, mik-
rotisk, čárové kódy, číslování, vyražená čísla, laserové 
gravírování a povrchové ochrany

Ostatní materiály, jako je nerezová ocel a mosazné lep-
tané desky jsou na poptávku.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

3D Efekt

Odolnost

hliník

téměř jakýkoli tvar, vlastní nástroj

sítotisk, digitální tisk

zlatá lesklá, zlatá matná, stříbrná lesklá, stříbrná kartáčovaná, 

stříbrná matná

zvláštní barvy, barvy s efektem, parciální kartáčování, odsazená 

fazeta, mikrotisk, ražení, Top-Coat, ROYALPLAST®, hloubkový efekt 

kódování, číslování

ETIKETY A SAMOLEPKY

Enormní rozmanitost materiálů a vysoce kvalitní ar-
chové i rolové stroje nabízí řadu řešení pro komerční i 
technické štítky. V podstatě jakýkoliv povrch může být 
vyroben se speciálním samolepícím systémem.

U etiket jsou možné tyto varianty: Label Plus (s ražbou), 
štítky (VOID, RPK, RPS, 4D-Security), jakož i plakety a 
kontrolní etikety.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

Odolnost

polyesterová fólie, vinylová fólie, polyetylenová fólie

jakýkoli tvar, bez nákladů na nástroj

sítotisk, digitální tisk, vysoká ražba, rotační tisk,  

thermotransferový tisk

zlatá lesklá, stříbrná lesklá, stříbrná matná, stříbrná kartáčovaná, 

bílá, transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, ražení, hloubkový efekt   

NFC, RFID, kódování, číslování
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VOLNÉ FÓLIOVÉ NÁPISY

Volné fóliové nápisy, často také nazývány plotrované 
nápisy, se nabízí pro efektivní reklamu na hladké po-
vrchy. Povětrnostní odolnost fólie lze zvýšit barevným 
potištěním – sítotisk. 

Materiál

Forma

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

Odolnost

polyesterová fólie, vinylová fólie

téměř jakýkoli tvar

sítotisk, digitální tisk

zlatá lesklá, stříbrná lesklá, stříbrná matná, stříbrná kartá-

čovaná, stříbrná zrcadlově lesklá, černá, bílá, transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, kombinace 

materiálů, ROYALPLAST®, hloubkový efekt

kódování

ČELNÍ PANELY A KLÁVESNICE

Klávesnicové fólie, stupnice a čelní panely z polykar-
bonátu a polyesterové fólie lze vyrobit s nejrůznějšími 
prvky, jako jsou: proražené otvory, speciální tvary, 
průsvitná a průhledná okénka s částmi bez lepidla, 
ploché nebo ražené hmatníky, potisk z rubové strany, 
který je odolný vůči poškrábání. Potisk je možný ve 
všech barvách. 

Materiál

Forma

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Možnosti barev 

Odolnost

polykarbonát, polyester, tvrzené PVC, polystyrol, plexisklo  

téměř jakýkoli tvar, s otvory nebo s okny

digitální tisk, sítotisk

bílá, transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, ražení,  

ROYALPLAST®, kombinace materiálů, hloubkový efekt

NFC, RFID, kódování, číslování

RFID/NFC ŘEŠENÍ

Smart-TEC, dceřiná společnost RATHGEBER Group vy-
víjí a vyrábí přizpůsobené nosiče s integrovanou tech-
nologií RFID. Materiál, design, tisk, čipová technolo-
gie a upevnění jsou optimálně přizpůsobeny 
požadavkům projektu. 

další informace na www.smart-tec.com
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OCHRANA KLIMATU

Skupina firem RATHGEBER je od roku 2009 klimaneutrálním 
podnikem a je si proto vědoma své vysoké odpovědnosti za 
ochranu klimatu. Řídíme se zásadou: Zamezit zbytečným 
emisím, snížit stávající emise a kompenzovat nevyhnutelné 
emise. Jako „klimaneutrální“ se označují podniky, procesy a pro-
dukty, jejichž emise skleníkových plynů se spočítají a kompenzují 
dobrovolným nákupem emisních certifikátů. To znamená: rov-
nováha CO2 v atmosféře se nezmění. Každým nákupem 
produktů skupiny RATHGEBER se podpoří zvolený projekt na 
ochranu klimatu. 
Na požádání obdrží každý z našich zákazníků certifikát o 
množství CO2, které bylo aktuálně kompenzováno pro jeho 
zakázku. Tím se prokazatelně zmenší i vlastní stopa CO2.

Na www.rathgeber.eu se dozvíte více o našich aktivitách v 
ochraně klimatu a o stávajících kompenzačních projektech. 
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