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RATHGEBER

Váš na zákazníky orientovaný expert pro celková a trvalá
řešení značení činí produkty emocionálnějšími, 
individuálnějšími a inteligentnějšími. Doprovázíme vás 
od nápadu až po hotovou aplikaci a poskytujeme vám
na budoucnost orientovaná řešení, která jsou opticky 
a funkčně přesvědčivá.

RATHGEBER DIGITAL

Váš kompetentní specialista na Soft Mass Customization
vyvíjí flexibilní webové a mobilní aplikace pro propojení 
analogových produktů s digitálním světem. 
Prostřednictvím optimálních a pro zákazníka specifických 
procesů získáte integrovaná digitální řešení pro B2B  
marketing a odbyt.

SMART-TEC

Váš profesionál na RFID a NFC vás připraví pro průmysl 
4.0 a internet věcí (IoT). Individuálními a technologickými 
řešeními značení State of the Art zvýšíme účinnost vašich 
procesů a zrealizujeme marketingové a obchodní nápady.

Individuální řešení značení má své jméno: RATHGEBER. Firma založená v roce 1948 Antonem Rathgeberem je nyní 
Skupinou RATHGEBER a dnes je s 325 zaměstnanci v Německu, Česku a Polsku a s více než 25.000 zákazníky 
úspěšná v celé Evropě. Pro vás děláme loga, značení a informace výraznějšími, nápadnými a viditelnými. 
Kreativním a technologicky progresivním řešením vytváříme značky budoucnosti na základě nejlepších nápadů 
vyvíjených pro naše zákazníky a společně s nimi.
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Vážení zákazníci a zájemci,

RATHGEBER dá produktům tvář, oživí značku a zvýrazní jejich design. 
Od jednoduchých fóliových nálepek, přes speciálně zušlechtěná loga 3D 
až po zabudovanou technologii RFID/NFC – vždy vám pomůžeme ukázat cestu. 
Tak individuální a jedinečnou, jako je vaše značka.

Nechte se na následujících stranách inspirovat mnohými možnostmi řešení, abyste 
mohli o vašem produktu uvažovat zcela nově. Shromáždili jsme mnoho poutavých 
příkladů, které vám poskytnou inspiraci, jak vám RATHGEBER může při vašich 
nápadech a rozhodování pomoci. Může to být pro vznik nové značky, pro inovační 
vzhled nebo balení produktu, pro marketingovou podporu, orientaci na prodej 
– naše produkty nemají prakticky žádné hranice.

Nejmodernější technologie a řízení procesů při tom nabývají na významu. 
Společně s vámi zrealizujeme inteligentní řešení značení, které v době 
digitalizace a průmyslu 4.0 poskytne vysokou přidanou hodnotu.

Vezměte nás za slovo a nalezněte u RATHGEBER inspiraci. Těšíme se na to, jak vás
budeme moci doprovázet při uskutečňování vašich projektů týkajících se značení.

   
Andreas Schrägle            Karel Lipovský

PS: Více o našem rodinném podniku již ve třetí generaci vám povíme na
naší webové stránce: www.rathgeber.cz
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Každé řešení značení, které vymyslíme podle vašich představ, 
je svým způsobem jedinečné. Tuto jedinečnost oceňují nyní 
již 70 let podniky z oblasti průmyslu, obchodu, řemesel 
a služeb. Jedinečná je přitom i naše šíře sortimentu a vysoká 
míra inovace, která charakterizuje naše metody a naši 
produkci.

Co pro Vás můžeme udělat?
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Náročná projektová práce je charakteristická pro 
naše úseky designu a produkce. Pro vás to 
znamená, že získáte technologicky prvotřídní 
výrobní know-how, splnění vysokých nároků na 
design a prvotřídní kvalitu již u malých počtů kusů. 
Certifikace podle DIN EN ISO 9001:2015 a náš 
ekologický management podle DIN EN ISO 
14001:2015 potvrzují naše vysoké měřítko kvality.
    
Poznejte naše nároky na kvalitu.
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Zodpovědnost je pro nás jako pro rodinný podnik ve třetí generaci 
zásadní hodnotou. Vnímáme naši zodpovědnost se zvláštní 
svědomitostí vůči našim zákazníkům a samozřejmě i vůči našim 
spolupracovnicím a spolupracovníkům. V zájmu příštích generací 
se chováme zodpovědně i k životnímu prostředí a klimatu.

Sdílejte naše hodnoty.
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Od roku 2010 je RATHGEBER nekompromisně klimaneutrálním 
podnikem. Procesy šetřící CO2 a neustále optimalizovaná efektivita 
zdrojů charakterizují veškeré naše jednání. Když nelze produkci CO2 
zcela eliminovat, třeba z důvodu nákupu základních materiálů 
od jiných výrobců, kompenzujeme to podporou certifikovaných 
projektů na ochranu životního prostředí, např. v Ugandě.

Profitujte z této přidané hodnoty, a to bez přirážky k ceně.
Budete-li si to přát, rádi vám zašleme váš individuální certifikát 
o ochraně životního prostředí.
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Řešení značení od firmy RATHGEBER má nekonečné množství 
podob. Stejně rozmanité jsou varianty našich produktů, tiskařské
a výrobní technologie, materiály a v neposlední řadě i možnosti 
povrchové úpravy. Vše dohromady tvoří širokou škálu nápadů pro 
zajištění jedinečnosti vašeho projektu.

Objevte rozmanitost.
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Necháme vyniknout vaši značku rozmanitostí materiálů a způsobů 
povrchových úprav. Tak se vymezíte vůči vašim konkurentům, 
zvýšíte opětovnou identifikaci vašich výrobků a zajistíte jejich 
nezaměnitelnou identitu. Naše výrobní technologie umožňují velké 
množství variant, individuálně přizpůsobených vašim produktům 
a firemnímu designu.

Ať je vaše značka centrem pozornosti.

14

ŘEŠENÍ ZNAČENÍ PRO VÁŠ MARKETING



15



CHROMOTION ®

CHROMOTION® může být vyrobený v plochém nebo 
definovaném provedení i s reliéfním ražením.  Jako značka, 
logo, emblém, volně stojící nápisy nebo spojená písmena. 
Díky nízkým nákladům na výrobu nástrojů je CHROMOTION® 
ideální alternativou k logům ze vstřikovaného plastu.

Více informací o produktu najdete na straně 58
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FLEXXLINE® 
 
Samolepícím materiálem FLEXXLINE® lze exaktně 
realizovat jasně definované fasety a detaily. Materiál 
je pružný a proto může být nalepen i na zaoblené 
povrchy.

FINOCHROM® 
 
Efektivní poutače z pravého kovu s lazurovací barvou.

3D HLINÍK
 
Digitálně řezaný nápis s práškovou laminací 
se vzhledem hrubé struktury.

3D HLINÍK 
 
Výrazně reliéfní tvar s kartáčovaným 
povrchem s potištěnou strukturou.

CHROMOTION® 

 
Dekorativní a funkční díl v jednom: CHROMOTION®

s definovaným povrchem jako rámeček pro tlačítka.

HLINÍK / CHROMOTION® 
 
Působivé zušlechtění povrchu pomocí 
CHROMOTION® s definovaným povrchem. 
Kombinace materiálů z potisknutého hliníku 
a CHROMOTION®.

ROYALPLAST® 
 
Designový funkční díl: profilová krytka v oboru 
technologie ochrany před slunečním zářením.
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ROYALPLAST ®

Charakteristické pro ROYALPLAST® je zjemnění štítku 
průhlednou ochrannou vrstvou ze speciální polyuretanové 
směsi, která dodává logu či znaku unikátní trojrozměrný vzhled.

Více informací o produktu najdete na straně 58
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ROYALPLAST ® VOLNÝ NÁPIS
 
3D volně stojící nápis se speciálním lepidlem 
na lyžařské přilby.

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

3D HLINÍK 
 
Kartáčovaný konvexní hliníkový štítek s raženým 
logem, které je diamantově přebroušené.
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ELOXOVANÝ HLINÍK 

Volně stojící eloxovaná písmena s digitálním 
potiskem. Je samozřejmě možný i fotorealistický tisk.

CHROMOTION ® 
 
Logo, nápis a dekorační prvek s kartáčovaným 
efektem, individuálně tvarovaný a ražený.

ROYALPLAST ® VOLNÝ NÁPIS 
 
3D nápis s čistým, brilantním efektem čočky.

3D HLINÍK
 
Vyvýšená reliéfní písmena jsou zvýrazněná barvou.
Speciální efekt je možný i např. pomocí neonových 
barev.

CHROMOTION ® 
 
Volně stojící nápis s individuálně formovaným 
tvarem.

FINOCHROM ® 

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

FINOCHROM ® 
 
Jemné a precizně vyrobené kovové nápisy potištěné 
zlatou barvou.
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KOVOVÁ PÍSMENA

U volně stojících kovových písmen můžete volit z různých variant.
Odlišují se v materiálu, tloušťce, tisku a v četných možnostech 
úpravy povrchu. Rádi vám poradíme!

Více informací o produktu najdete na straně 60
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3D HLINÍK

3D reliéfní emblémy z hliníku mají velmi vysokou kvalitu 
a vynikající poměr cena / výkon. Pro zušlechtění povrchu jsou 
k dispozici různé technologie, jako například speciální a efektní 
barvy, parciální kartáčování, mikrotisk a diamantový přebrus.

Více informací o produktu najdete na straně 59
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PLEXISKLO / FINOCHROM ® 
 
Kombinace materiálů: transparentní matné plexi podtištěné 
ze zadní strany modrou barvou. Stříbrný lesklý nápis 
je 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 kombinace barev, matných a lesklých 
kontrastů i varianta s ROYALPLASTEM®.

ROYALPLAST ® RELIÉF PLUS 
 
Kombinace materiálů: plexi a ROYALPLAST® 
může být potištěna 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, 
mikrotisk a kartáčované struktury.
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FÓLIOVÉ NÁPISY 
 
Volně stojící fóliové nápisy ve velkoformátu 
jako logo a označení modelu.

KOVOVÁ PÍSMENA 
 
Masivní písmena z hliníku jako robustní Masivní písmena z hliníku jako robustní 
značení pro stavební stroje.značení pro stavební stroje.

FÓLIOVÉ NÁPISY 
 
Volně stojící fóliová písmena v neonově 
žluté barvě a se speciálním lepidlem.

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

Pro efektivní reklamu nabízíme RATHGEBER-fóliové nápisy. Tento 
produkt je zvláště výhodný tam, kde je vyžadován velmi přesný
rozměr. Jsou odolné proti povětrnostním podmínkám a je možný 
vícebarevný potisk.

Více informací o produktu najdete na straně 60
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3D HLINÍK 
 
Název značky je u tohoto raženého 
hliníkového štítku doplněn 
diamantovým přebrusem.

STUDIA PRO DESIGN A VZORKY 
 
Jaký účinek mají různé povrchové úpravy při tvorbě 
vašeho loga? Při rozhodování vám pomohou naše 
vzorkové kolekce.

KOVOVÁ PÍSMENA 
 
Volně stojící, masivní písma 
pro značení v místě prodeje 
ve velkoformátu (šířka 1 metr).
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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 upevňovacímy otvory.

3D HLINÍK / CHROMOTION ® 
 
Působivé značení speciálních edicí díky kombinaci 
materiálů vyrobených z raženého hliníku 
a CHROMOTION®.

3D HLINÍK 
 
Prémiová řada sluchátek, vytvořená jako speciální 
edice, byla označená předohnutým hliníkovým 
štítkem. Kombinace z jemného ražení a mikrotisku 
podtrhuje ušlechtilý a hodnotný  (velmi kvalitní) 
charakter.

3D HLINÍK 
 
Logo s označením původu je z raženého hliníku 
a perfektně sedí na zaobleném povrchu dalekohledu.
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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 59
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CHROMOTION ® 
 
Trojrozměrný plastový nápis, v měděné barvě nalepený 
na láhvi, působí jako kov.

KOVOVÉ ŠTÍTKY 
 
Upozornění na značku v místě prodeje: 
potištěné hliníkové stojany.

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

3D HLINÍK 
 
Zlatá pečeť reliéfního
hliníku na obalech kvalitních
parfémů představuje
známku kvality.
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LABEL PLUS 
 
Ražená etiketa jako pečeť kvality s kontrastním 
barevným provedením: stříbrná matná a stříbrná 
lesklá.

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

ROYALPLAST ® RELIEF 
 
Označení prodejce v místě prodeje:Označení prodejce v místě prodeje:
písmo a znaky jsou ražené a ve zlaté barvě .písmo a znaky jsou ražené a ve zlaté barvě .

3D HLINÍK 
 
Barevně potištěný ražený hliník v kombinaci Barevně potištěný ražený hliník v kombinaci 
s CHROMOTION® nápisem a s etiketou z Label s CHROMOTION® nápisem a s etiketou z Label 
Plus jako známka kvality.Plus jako známka kvality.
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CHROMOTION ® 
 
3D CHROMOTION® nápisy zušlechťují obal a tím podtrhují 
kvalitu ovocných pálenek.

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

FINOCHROM ® 
 
Filigránní nápisy a symboly z kovu 
působivě zušlechťují všechny druhy
tiskařských produktů.
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FLEXXLINE ® 
 
Zvláště důležité nejen pro 
sportovce: loga jsou měkká 
a pružná. Na rozdíl od výšivek 
nedřou. Navíc jsou velmi 
trvanlivá a zachovávají si svou 
barvu.Design struktury je možno 
zvolit.

FLEXXLINE ® 
 
Kombinací jemných linií struktury s metalickými barvami 
lze docílit hologramové efekty. Vyžádejte si vzorky.
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FLEXXLINE®

Inovační řešení značení z polyuretanu (PU) se optimálně hodí 
pro technické textilie, sportovní a fanouškovská trika, firemní 
a veletržní oděvy nebo obchodní textilie. Formálně komplexní 
motivy s nejjemnějšími povrchovými strukturami je možné volně 
vytvářet v moderních tiskařských barvách. Perfektní optika, 
stabilita při praní, navíc jsou ekologické a snadno aplikovatelné.

Více informací o produktu najdete na straně 59
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PLEXISKLO

Digitálně řezaná loga a nápisy z plexiskla jsou obzvláště zajímavá 
pro výrobu menších sérií, protože náklady na nástroje odpadají. 
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 58
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3D HLINÍK 
 
„Conference“ štítek na dveře jako 
reklamní dárek z raženého hliníku 
s řetízkem pro zavěšení.

POLYKARBONÁT 
 
Z rubové strany potisknutý a proti 
poškrábání odolný polykarbonát 
se strukturovaným povrchem 
a dvěma otvory na upevnění.

CHROMOTION®

Prostředky pro prezentaci, jako např. vitríny, 
obaly a jídelní lístky, můžete působivě vylepšit 
s 3D logem nebo nápisem.

CHROMOTION®

 
Na základě množství možných tvarů, 
ražení a struktur lze pomocí
CHROMOTION® působivě znázornit 
emocionální motivy.
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CHROMOTION ® 
 
Ušlechtilý nápis z CHROMOTION®Ušlechtilý nápis z CHROMOTION®
jako značení vozového parku. jako značení vozového parku. 

3D HLINÍK 
 
Označení výročí na štítku z hliníku 
s plochou ražbou v elegantní kombinaci 
barev – stříbrné matné a lesklé.

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

Barevné kódování s rafinovanými efekty 
pro identifikaci v místě prodeje.

CHROMOTION ® 
 
Četnost možných tvarů poskytuje 
velkou svobodu při navrhování.

PLEXISKLO

Kromě značení produktů jsou 
akrylové tabule vhodné i pro 
použití v showroomech.
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Technická značení informují o produktu a výrobci, podávají
bezpečnostní nebo záruční upozornění a lze je též využít jako 
reklamní plochu. Co se týče materiálu, zpracování a tvaru je 
značení RATHGEBER vždy jednoznačným poselstvím. Zajišťuje 
ochranu před manipulací a zneužitím, je odolné a jednoduše
se zpracovává.

Přesvědčte se sami o tom, jak atraktivně dnes mohou technické 
informace působit.

38

TECHNICKÁ

ŘEŠENÍ ZNAČENÍ



39



KOVOVÉ ŠTÍTKY

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

Více informací o produktu najdete na straně 60
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TECHNICKÉ ZNAČENÍ



3D HLINÍK

Potisknutý typový štítek s vyraženým firemním 
logem a políčky pro dodatečný popisek.

POLYKARBONÁT 
 
Opakovaně použitelné, popisovatelné čelní 
fólie pro identifikaci filmových rekvizit.

POTIŠTĚNÝ HLINÍK

Vícebarevná, sítotiskem vytisknutá stupnice 
má speciální tvar pro přesné umístění 
do stanoveného vyhloubení.

ZÁRUČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ETIKETA 
 
Při pokusu o uvolnění etikety zůstane viditelný 
vzorek šachovnice. Záruční pečeť se tak stane 
nepoužitelnou.
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POTIŠTĚNÝ HLINÍK 
Stupnice z potištěného hliníku 
je použita na indukční vařiče. 

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

POTIŠTĚNÝ HLINÍK 
 
Stupnice pro měřící 
přístroje na nádrže.

ETIKETA
 
Štítek sloužící k
označení návodu 
na použití měřidla. 

POLYKARBONÁT 
 
Varování natištěné ze zadní strany 
polykarbonátu se speciálním lepidlem.
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ETIKETY

Velký výběr materiálů a vysoká kvalita tisku na arších i rolích 
nabízí bezpočet řešení pro reklamní i technické etikety. Téměř 
pro jakékoli podklady můžeme doporučit vhodný lepící systém.

Více informací o produktu najdete na straně 60
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ČELNÍ PANELY A KLÁVESNICE

Čelní panely a klávesnice z polykarbonátu 
a polyesterové fólie mohou mít přidanou hodnotu 
s řadou funkcí: speciální tvary, průhledná 
a průsvitná (luminiscenční) okna s nelepivými 
částmi, plochá a embosovaná tlačítka, stejně 
jako zadní tisk odolný vůči poškrábání.

Více informací o produktu najdete na straně 61
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FUNKČNÍ DÍLY



OVLÁDACÍ PANEL

Ze zadní strany potištěný ovládací panel 
se strukturovaným povrchem a několika 
průhlednými okénky.

KLÁVESNICOVÁ FÓLIE

Samolepící, vícebarevně potištěná fóliová klávesnice 
s vyraženými tlačítky, průsvitná okénka a části bez lepidla.

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
 
Pro gastronomii (nápojové automaty) – digitálně 
potištěný ovládací panel s raženými tlačítky 
a vysoce transparentním displejem.
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RFID/ NFC ŘEŠENÍ

Téměř všechny produkty RATHGEBER mohou být vybaveny 
transponderem RFID nebo NFC. RFID (Radio Frequency 
Identification) je technologie pro automatickou a bezdotykovou 
identifikaci objektů. Podstatně usnadňuje a zrychluje zaznamenání 
dat. Identifikace se provádí buď v blízké (technologie HF) nebo 
ve vzdálené oblasti (technologie UHF), a to podle použití 
a aplikace. Je-li zabudovaný transponder odečítán pomocí 
mobilního koncového přístroje (smartphone, tablet apod.), hovoří 
se o technologii NFC (Near Field Communication).

Více informací o produktu najdete na straně 61
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ROYALPLAST ® / SMART-KEY 
 
Klíčenka s integrovanou RFID technologií pro
kontrolu příchozích osob a získávání dat. 

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

HLINÍK ELOXOVANÝ 
 
Malý štítek, velký efekt: průběžná sériová číselná řada 
umožňuje výrobci servis, údržbu a vyřízení záruky.

KOVOVÝ ŠTÍTEK / RFID 
 
Pro údržbu a servis je štítek z ušlechtilé oceli s integrovaným UHF 
transponderem. 2D kód a další informace na štítku jsou individuálně 
vylaserovány.
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Neustále rozvíjet nové myšlenky – to naše skupina podniků 
dělala velmi úspěšně. Při tom hraje důležitou roli digitalizace. 
Oba naše podniky smart-TEC a RATHGEBER DIGITAL vám 
nabízí inteligentní možnosti řešení, která propojují analogové 
produkty s digitálním světem. Od řízení procesů pomocí 
technologie RFID/NFC až po flexibilní webové a mobilní 
aplikace.

Jaký je váš další digitální projekt?

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ
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HOLOGRAMOVÉ FÓLIE A TRANSPONDERY NFC

Bezpečnostní hologramová fólie v kombinaci 
s transponderem NFC poskytuje originální ochranu 
a zvyšuje hodnotu prémiových produktů. 
Zabudovaný čip NFC dělá díky UID (Unique ID) 
každý produkt jedinečným.

TRANSPONDER ODOLNÝ PROTI
NÁRAZU A POVĚTRNOSTI
 
Individuálně utvářený transponder RFID 
může být mimo jiné všit do textilního pásu. 
Koresponduje s aplikací na udržování 
a dokumentování ochranného vybavení. 
Čip je uložen v kvalitním měkkém PU 
a je tak chráněn proti mechanickému 
poškození, teplotě a povětrnostním vlivům.

TRANSPONDER RFID A QR KÓD

Terminály pro zapůjčovaná jízdní kola jsou vybaveny 
transpondery RFID, pomocí kterých může půjčovatel 
identifikovat kola i zákazníky. Uživatel kola může přes 
Smartphone-App pomocí QR kódu nejbližší zapůjčované 
jízdní kolo nalézt, zamluvit a odblokovat.
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ETIKETA CHROMOTION® S ČIPEM NFC 
 
Robustní transponder NFC zabudovaný do 
tréninkové žíněnky vede rovnou na internet: 
kdo ho přečte mobilním koncovým přístrojem 
(např. smartphone), ten se dostane na tréninková 
videa, k pokynům na udržování a k dalším 
informacím.

FÓLIOVÉ NÁLEPKY S TRANSPONDEREM NFC

Etiketa s NFC a se speciálním lepidlem pro 
identifikaci zobrazovacích desek – v oboru 
dentální medicína (digitální diagnostika).
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IDCONNECT

S naším softwarovým řešením IDconnect můžete 
rychle a jednoduše identifikovat produkty pomocí 
transponderu NFC nebo přes vytisknutý kód 2D. 
IDconnect, který byl vyvinut našimi vlastními 
experty, je vaším pomocníkem v oblasti B2B a B2C, 
abyste mohli flexibilně ovládat toky dat. Můžete 
například organizovat údržbářská opatření nebo 
interaktivní marketingové akce. Tak optimalizujete 
dialog se zákazníky a zjednodušíte vaše interní 
procesy. Systém IDconnect funguje na mobilních 
zařízeních bez přídavné aplikace, lze ho jednoduše 
individuálně upravovat a je realizovatelný i jako 
řešení white-label.

Více informací o produktu najdete na straně 61
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POUŽITÍ V OBLASTI B2C

Ve spotřebitelské oblasti (B2C) Vám IDconnect 
pomáhá při cíleném provádění, řízení 
a vyhodnocování marketingových akcí.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O IDCONNECT?

Jednoduše si vaším mobilním zařízením naskenujte 
QR kód a podívejte se na naše video.

APLIKACE V OBLASTI B2B

V obchodní oblasti (B2B) vám IDconnect 
usnadňuje interní procesy a dokumentaci 
např. při  údržbářských procesech. Navíc lze 
procesní kroky zobrazit a dokumentovat na 
smartphonech nebo tabletech.
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MYLABEL.ONE

S mylabel.one kombinujeme dva velmi aktuální trendy pro celkové řešení:
personalizace produktů s mylabel.one a kvalitní etikety 3D. Řešení all-in-one 
zahrnuje všechny servisní úkony od koncepce přes online realizaci až po 
provedení a expedici. Modulárně vystavěné a individuálně přizpůsobené vašim 
potřebám. Využijte naše řešení white label, abyste s vašimi personalizovanými 
produkty docílili prokazatelně vyššího efektu.

Více informací o produktu najdete na straně 61
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PERSONALIZACE PRODUKTŮ
 
Vzorkové kolekce kvalitních podlahových krytin 
se dodatečně opatřují nápisy individuálními pro 
zákazníka. Jako základ slouží ražený hliníkový
štítek, který se digitálním tiskem doplňuje 
o specifické vlastnosti produktu a označení 
krytiny.

PERSONALIZOVANÉ ALPINISTICKÉ LYŽE 
 
Na webové stránce výrobce lyží si může zákazník 
svůj koupený prémiový model rychle a jednoduše 
personalizovat pomocí software plug-in od 
RATHGEBER DIGITAL. Na kvalitně vyrobené lyži 
se plakety personalizované textem nebo obrázkem 
vlepují do připraveného zahloubení. Díky odolnému 
speciálnímu lepidlu a precizní výrobní technice jsou 
plakety odolné vůči mrazu, vlhkosti, nárazům 
a zkroucení lyží.
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Produkty RATHGEBER spojují vysoce hodnotné vlastnosti
materiálu s náročným designem. Optický a hmatový vjem jsou pro 
nás prioritou. Naším rozmanitým sortimentem produktů pro Vás 
otevíráme nesčetné možnosti provedení co se týče struktur, tvarů, 
potisků a zpracovatelnosti.

Těšíme se, že našimi řadami výrobků budeme moci realizovat
Vaše požadavky.
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PRODUKTY

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

směs polyuretanu, bezrtuťový

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, ražení

NFC, RFID, kódování, číslování

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

         

 

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

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

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

         

 
 

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

plexisklo

téměř jakýkoli tvar

sítotisk, digitální tisk

stříbrná zrcadlově lesklá, transparentní, ostatní na poptávku

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

kombinace materiálů, hloubkový efekt

NFC, RFID

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

          

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 variantách: 
Classic, Reliéf, Reliéf Plus, Konvex, Volný nápis.

CHROMOTION ®

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

PLEXISKLO

Digitálně řezaná loga, panely a nápisy se nabízejí zejména 
v menším množství. Široká škála tiskových technologií 
a povrchových úprav včetně kombinací materiálů umožňuje 
vytvořit produkt plný neobyčejných efektů.
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PRODUKTY

Materiál

Tvar

Barva materiálu

Povrchová úprava 

pochromovaný kov

téměř jakýkoli tvar

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

kovově černá

struktura broušení, linková struktura, struktura teček, 

kombinace materiálů, barevné lakování v černé, červené, 

modré, fialové, zelené a bílé barvě

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

         

         

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

hliník

téměř jakýkoli tvar, vlastní výroba nástrojů

sítotisk, digitální tisk, zaeloxovaný tisk

zlatá lesklá, stříbrná lesklá, stříbrná matná, stříbrná kartáčovaná

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

ražení, diamantové přebroušení, ROYALPLAST®, 

kombinace materiálů

NFC, RFID

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

         

         

 

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

Polyuretan (plast)

téměř jakýkoli tvar

sítotisk

stříbrná, bílá 

individuální design struktury, ražený reliéf díky kombinaci různých 

struktur

NFC

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

         

         

FINOCHROM®

Jemné, vysoce přesné nápisy a symboly z pochromovaného 
kovu. Jemnými nuancemi, jako jsou ostré rohy a úzká
písmena, mohou být štítky o tloušťce cca 0,10 mm 
realizovány velmi čistě a přesně. Navíc nejsou žádné 
náklady na nástroj.

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.

FLEXXLINE®

FLEXXLINE® je optimální médium pro textilní aplikace.
Vaši značku nebo vaše logo perfektně uplatníte na 
textilních podkladech pomocí mimořádně pružného 
a tvarovatelného materiálu. Emblémy jsou podle norem 
ISO 105-C06 a ISO 6330 odzkoušeny na
stálobarevnost a odolnost při praní a sušení.
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KOVOVÉ ŠTÍTKY/NÁPISY

Hliníkové štítky a nápisy, potištěné nebo eloxované, jsou 
mimořádně robustným a odolným řešením technického 
značení produktů. Možné povrchové úpravy: parciální 
kartáčování, ražba, mikrotisk, čárové kódy, číslování, 
vyražená čísla, laserové gravírování a povrchové ochrany.

Ostatní materiály jako leptaná nerezová ocel a mosazné 
leptané štítky jsou na poptávku.

ETIKETY A SAMOLEPKY

Enormní rozmanitost materiálů a vysoce kvalitní archový 
i rolový tisk 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), 
bezpečnostní etikety (VOID, RPK, RPS, RSZ, RSH).

FÓLIOVÉ NÁPISY

Volně stojící fóliové nápisy, zvané též plotrové nápisy, 
jsou vhodné pro účinnou reklamu na málo 
strukturovaných plochách. Zvláště efektně působí 
volně stojící nápisy a značky, jsou-li velmi precizně 
a vícebarevně potisknuty metodou sítotisku nebo 
digitálního tisku. Navíc jsou odolné proti 
povětrnostním vlivům.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

hliník

téměř jakýkoli tvar, vlastní výroba nástrojů

sítotisk, digitální tisk, zaeloxovaný tisk

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

zlatá matná 

zvláštní barvy, barvy s efektem,parciální kartáčování, 

odsazená fazeta, mikrotisk, ROYALPLAST®a další

NFC, RFID, kódování, číslování  

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

         

         

 

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

polyesterová fólie, vinylová fólie, polyetylenová fólie, 

ostatní fólie na poptávku

téměř jakýkoli tvar

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 a další

NFC, RFID, kódování, číslování

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

          

          

         

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

polyesterová fólie, vinylová folie

téměř jakýkoli tvar

sítotisk, digitální tisk

bílá, transparentní, zlatá lesklá, stříbrná lesklá, stříbrná matná, 

stříbrná kartáčovaná, stříbrná zrcadlově lesklá, černá a další

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, kombinace 

materiálů, ROYALPLAST® 

kódování

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost
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ČELNÍ PANELY A KLÁVESNICE

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

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ RFID / NFC
Mnohostranně použitelné transpondery RFID a NFC:
materiál, design, tisk, čipová technologie, čtecí dosah 
a upevnění – to vše lze optimálně přizpůsobit vašemu 
individuálnímu projektu co se týká chemických, tepelných 
a mechanických požadavků.

IDconnect
Webová aplikace vám přes transponder NFC zabudovaný 
v produktu, popř. přes vytisknutý kód 2D, zprostředkuje 
informace specifické pro produkt přímo na mobilní 
koncové přístroje. Tak můžete provádět a vyhodnocovat 
marketingové akce v oblasti B2C nebo zobrazit 
a dokumentovat interní procesy v oblasti B2B.

mylabel.one
Individualizujte své produkty, aniž byste museli pořizovat 
nové stroje a technologie: s naším typizovaným řešením 
vysoce kvalitního značení (výrobní množství již od 1 kusu), 
přes online řešení včetně vizualizace až po přesné 
provedení.

Materiál

Tvar

Potiskovatelnost

Barva materiálu

Povrchová úprava 

Identifikace

polykarbonát, polyester, tvrzené PVC, polystyrol, akrylové sklo

(nebo PMMA, plexisklo)

téměř jakýkoli tvar, s otvory nebo s okny

digitální tisk, sítotisk

bílá, transparentní

zvláštní barvy, barvy s efektem, mikrotisk, ražení,  

ROYALPLAST®, kombinace materiálů, strukturovaný povrch

NFC, RFID, kódování, číslování

Možnosti barev 

3D Effekt

Odolnost

         

          

         

 

Více informací na www.smart-tec.com

 

Více informací na www.rathgeber.eu / idconnect

 

Více informací na www.mylabel.one
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Obchodní centrála

RATHGEBER GmbH & Co. KG 
Kolpingring 3
82041 Oberhaching
Deutschland

Telefon +49 89 613007-0 
info@rathgeber.eu 
www.rathgeber.eu

RATHGEBER DIGITAL GmbH & Co. KG
Kolpingring 3
82041 Oberhaching

Telefon +49 89 613007-66
info@rathgeber-digital.de

smart-TEC GmbH & Co. KG 
Kolpingring 3
82041 Oberhaching
Deutschland

Telefon +49 89 613007-80 
info@smart-tec.com
www.smart-tec.com

Výroba

RATHGEBER GmbH & Co. KG 
Widdersteinstraße 2
87719 Mindelheim
Deutschland

Telefon +49 8261 7697-0
info@rathgeber.eu
www.rathgeber.eu

Obchodní zastoupení 
a výroba

RATHGEBER, k.s. 
Nádražní 1402
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Česká republika

Telefon +420 565 555222
info@rathgeber.cz 
www.rathgeber.cz

Obchodní zastoupení

RATHGEBER Sp.z.o.o.
ul. Z· yczliwa 27 / 2
53-030 Wrocław
Polen

Telefon +48 71 7823990
info@rathgeber.pl
www.rathgeber.pl

SÍDLA SKUPINY RATHGEBER
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SIGNATURE

Ve webovém zpravodaji SIGNATURE vám nabízíme pohled do zákulisí našeho 
rodinného podniku. Vyprávíme napínavé příběhy o našich řešeních značení: 
jak se rodí nápady, co všechno se musí stát, aby se uskutečnily a jak dalece 
mohou na naše zákazníky zapůsobit.

Nechte se inspirovat: signature.rathgeber.eu
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