
Kellékanyagok
Nyomtatási megoldások

Címkék

Festékszalagok

Műanyag kártyák



Kellékanyag üzletág
Az IBCS Hungary Kft. elismert hazai szakértője az ipari, 

kereskedelmi címkézési és nyomtatási megoldásoknak. 

Mobil, asztali, közepes és ipari teljesítményű címke- és 

kártyanyomtatók kellékanyag-ellátását biztosítjuk. 

Címkéink a megfelelő festékszalaggal párosítva adják 

az optimális címkézési megoldást, megfelelve a nem-

zetközi ajánlásoknak és szabványoknak is.

Címkék és festékszalagok  
széles választékát kínáljuk

  Egyszerű, mindennapi papírcímkék 

  Eredeti Zebra ZipShip címkék

   Extrém igénybevételnek ellenálló szintetikus címkék  

(hő-, víz-, vegyszer-, szakítás-, kaparás-, kopásállóság)

  Biztonsági címkék

  Textil címkék

  RFID-címkék

  Karszalagok

  Ragasztószalagok

  Műanyag kártyák, mágneskártyák és chipkártyák

   Kártyanyomtatóba való egy- és többszínű  

festékszalagok, kazetták

   Termál-transzfer nyomtatóban használatos  

festékszalagok

Megbízható minőségű  
kellékanyagok

kiválasztása rendkívül fontos, ugyanis ezek nagyban 

befolyásolják:

  A vonalkód olvashatóságát (visszáru veszélye)

  Az Ön termékének minőségérzetét 

  A nyomtatók élettartamát (nyomtatófej)

  A szervizelés gyakoriságát

  A nyomtatási megoldás teljes költségét 

   Az előírásoknak való megfelelőséget (pl. vércímke, 

szállítmányozás címkéi, EAN-kód)

Partner a kellékanyagokban

   Cégünk a „Zebra Supplies Specialist” státusz birto-

kosaként Magyarországon a legszélesebb Zebra ter-

mékskálát, valamint egyedülálló szakértelmét nyújtja 

partnereinek. Az újdonságokkal folyamatosan bővülő 

termékpalettánkon szerepelnek a különböző iparági al-

kalmazásokra kifejlesztett speciális címkék és a hozzá-

juk használatos Zebra minőségű festékszalagok is.

   Vásárlóinknak testre szabott szaktanácsadást nyúj-

tunk, segítünk kiválasztani a megfelelő festékszalag-, és 

címkepárosítást, így garantálható a mindenkori egyedi 

igényeknek leginkább megfelelő kiváló nyomtatási mi-

nőség.

   Nálunk található Magyarország egyik legnagyobb 

Zebra szervize.

   A Zebra a világ vezető gyártója, több évtizedes tapasz-

talatával garantálja a kiváló minőségű nyomatokat, akár 

a legzordabb körülmények között is.

Zebra címke + 
Zebra festékszalag + 

Szakszerviz =

Tökéletes nyomat,  
minden körülmények között



LabelService – Biztonság mindenek előtt

A LabelService fix díjért biztosítja a kellékanyagot (címke és festékszalag), valamint a hozzá társított javítási és karbantar-

tási megállapodást, szaktanácsadást. 

Milyen előnyöket nyújt önnek az IBCS Label Service?

   Üzembiztonság: Gondoskodunk meghibásodott nyomtatójának pótlásáról

   A kért határidőre kiszállítjuk a megrendelt kellékanyagot

   Szaktanácsadás: Segítünk kiválasztani az optimális címke festékszalag párost

   Fix díj, rejtett költségek nélkül

 

A LabelService egy olyan termék és szolgáltatáscsomag, mely rejtett költségek nélkül, fix áron biztosítja Önnek egész 

évben a kellékanyagot és a hozzá társított javítási, karbantartási megállapodást. Így pontosan előre kalkulálhatja kiadásait, 

és kivédheti az esetleges meghibásodás következményeit. A LabelService keretében gondoskodunk a kellékanyagok 

ütemezés szerinti kiszállításáról, és biztos lehet abban, hogy az optimális címke és festékszalag páros a nyomtatás idő-

pontjában a rendelkezésére fog állni.

A LabelService biztonságot és kiszámítható működést jelent, tanácsadással és folyamatos kellékanyag utánpótlással. 

Egy váratlan meghibásodás sem okoz majd fennakadást az üzletmenetben, sem váratlan költséget az üzemeltetésben.

Segítségnyújtás, 
tanácsadás

… hogy Ön a termékéhez illő legmegfelelőbb minőségű, 

illetve  méretű kellékanyagot tudja kiválasztani. Tapaszta-

latainkra támaszkodhat, segítünk eligazodnia különböző 

vonalkódos szabványok és alkalmazási gyakorlatuk között.

Kínálatunk sokrétű

   Címke- és kártyanyomtató szolgálat

        -  Vonalkóddal, szöveggel megnyomtatott  

címkék elkészítése 

        -  Kétdimenziós kódok előállítása

        -  Sorszámozott címkék nyomtatása

        -  Címketervek készítése

        -  Címkék folyamatos utánnyomása

        -  Nyomtatás adatbázisból

        -  Kártyanyomtatás akár nyomdai minőségben

        -  Expressz címkenyomtatás: címkéje akár  

  egy munkanap alatt is elkészülhet

  Ingyenes kellékanyag minta lehetőség (megnyomtatott 

címke vagy nyomtatásra alkalmas nyomatlan címke  

és a hozzá való festékszalag- változatban)

  Külön megállapodás keretén belül egyedi kellékanyag 

igényét előre gyártjuk, raktározzuk és kérésére  

a következő munkanapon kiszállítjuk

  Házhoz szállítás



Címkék
Ma már szinte minden terméket és alapanyagot ellátnak  

valamilyen azonosító és egyéb információt hordozó címkével.

Ezek a címkék nagyon sokfélék lehetnek attól függően, hogy 

milyen típusú terméken alkalmazzuk őket, milyen információt 

szükséges elhelyezni rajtuk, valamint attól is, hogy ez a termék, 

alapanyag milyen környezeti hatásoknak lesz kitéve haszná-

lata során.

Címkeragasztók összehasonlítása
A ragasztó is fontos eleme annak, hogy  

egy címke milyen minőségben tölti be  

funkcióját. Alapvetően kétféle  

ragasztótípust különböztetünk meg,  

ezek paramétereit vetjük össze  

az alábbi táblázatban:

Gumialapú ragasztó Akrilalapú ragasztó
Kezdeti tapadás Erős Kisebb mértékű

Tapadóerő hosszú távon Jó Hosszú távú tapadása erős

Alkalmazások Széles skála Széles skála

Hőállóság Jó Kitűnő

UV-ellenállás Jó Kitűnő

Oldhatatlanság Gyorsan oldódik Nehéz, illetve nem oldódik

Tapadás nem sík felületen Kitűnő Jó

Tapadás polietilénen Jó Jó

Címkék nyomtatása

Nyomtatás közvetlen termoanyagra

  Nincs festékszalag, csak hőérzékeny címkeanyag 

  Egyszerű nyomtatási eljárás 

  Jó minőségű kép

Nyomtatás termo-transzfer anyagra

  A festékszalag megköt a címke felületén

  Papír és szintetikus anyagok széles választéka

   Időtálló nyomat a szabadban és fedett környezetben  

akár 10 évig is

  Különféle festékszalagok használhatóak hozzá 

  Kiváló minőségű nyomat

Címkék osztályozása

Felépítésük szerint

  Nem öntapadós (karton), ami csak nyomathordozóból áll

  Öntapadós címke, melynek felépítése: nyomathordozó, 

ragasztóréteg és hordozó

Alapanyaguk szerint

  Lehetnek papír 

  Szintetikus címkék

Ragasztók jellegzetességei szerint

  Általános felhasználású

  Erősen tapadó 

  Visszaszedhető

  Magas-, illetve alacsony hőmérsékletet tűrő

  Vízben oldódó ragasztóval ellátott címkék

A papír alapanyagú címke legfőbb előnye, hogy olcsó, és sokféle felületen kitűnő nyomtatási minőséget érhetünk el 

vele. Viszonylag széles hőmérsékleti tartományban használható. Általános igénybevételű, nagy tömegű alkalmazások-

nál ajánlott, és a legtöbb forgalomba kerülő készterméken megtalálható. A szintetikus címke átlagtól eltérő igénybevé-

telnek kitett alkalmazásokhoz való. Figyelemre méltó tulajdonsága, hogy nedvességre, vegyi anyagokra, szakításra, 

hőre is ellenálló lehet. Igazi tartós címke, a legjobb minőségű  nyomattal. Az elektronika, autóipar, vegyipar alapanyagai 

és termékei jelölésére alkalmazzák általában.



Műanyag kártyák
Ön megálmodja, mi elkészítjük!

A plasztikkártyák praktikus felhasználásuknak köszönhetően  

folyamatosan terjednek, észrevétlenül már az életünk részévé váltak.  

Az egyszerű klubkártyától a chipet tartalmazó banki hitelkártyáig  

számtalan területen használjuk őket.

A digitális kártyanyomtató lehetővé teszik felhasználója számára, hogy  

kifejezetten saját igényeinek megfelelő kártyát állítson elő. 

A kártyákra a vonalkódon kívül grafika, logó és alfanumerikus karakter  

vagy akár fénykép is kerülhet. A műanyag kártyák felhasználóbarát  tulajdonságaik révén egyre népszerűbbek  

különböző intézmények és szervezetek körében.

Széles választék 

   Normál műanyag kártyák 10-30 mil vastagságig  különöző színekben

   Hologramos kártyák

   Kódolható mágneskártyák

   Chipkártyák (smart kártyák): műanyag alapú kártyák, melyekbe egy programozható mikrochip van beépítve, ami azo-

nosításra és szükség esetén különböző egyéb műveletek elvégzésére alkalmas

Festékkazetták minden feladathoz

   Egyszínű (monokróm) festékkazetták leginkább vonalkód és szöveg nyomtatáshoz, megszemélyesítéshez.  

Fekete, piros, zöld, kék, arany, ezüst, fehér és szürke színekben

   Színes („full color”) festékkazetták grafikus képek készítéséhez

   Fólia retranszfer kártyanyomtatóhoz

   Kaparós rétegfólia

   Hologram rétegfólia

Alkalmazási területek:

   Irodai beléptető-és azonosítókártyák

   Éttermekben exkluzív tagsági kártyák a törzsvendégek részére

   Üzemi, gyári alkalmazás, ahol a munkaidő  

nyilvántartásban segítenek az ún. blokkoló kártyák

   Könyvtárak, klubok tagsági kártyái

   Szállítmányozásban okmány kiegészítő lehet a  

határok közötti mozgások azonosításához



Speciális kellékanyagok
Típusa Jellemzői Alkalmazásai
Visszaszedhető 
címke

Olyan ragasztóval ellátott címke, mely egyszerre 
tesz eleget az erős tapadás és a nyom nélküli 
leszedhetőség feltételeinek.

•  Olyan termékek felcímkézéséhez, ahol a címkét 
nyom nélkül kell eltávolítani

•  Újrafelhasználható csomagolóanyagokra
•  Vegyipari, orvosi, élelmiszer-és gyógyszeripari 

termékek felcímkézéséhez
•  Polc, raklapcímkézéshez

Vízzel  
lemosható 
címke

Amíg a felületen kell maradnia, addig tapad a 
ragasztóanyag, de könnyen eltávolítható vízzel,  
ha szükséges.

•  Üvegáruk, ajándéktárgyak és kerámiatárgyak 
felcímkézéshez

•  Üveg, műanyag tartályokhoz, melyeket  
újrahasznosítanak, ismét felhasználnak

•  Környezetkímélő anyagokra

Extra erős  
tapadású címke

Felületek széles skálájára ragasztható etikett, 
hajlított felületeken is megtapadó ragasztóval.

•  Festett és sima fém, műanyag, fa, puha és  
texil felületekre

•  Autógumikra

Színezett  
ragasztójú 
címke

Sötétített ragasztója révén felülragasztásra 
alkalmas.

•  Termékek átárazásához
•  Szövegek eltakarásához

Mosható, 
tépésálló, 
kaparásálló 
címke

Erős igénybevételnek kitehető címke hosszú  
élettartammal, amely kibírja a mindennapi  
használatot. A megfelelő festékszalaggal  
nyomtatva a nemzetközi szabványnak is megfelel.

•  Polc és raklapcímkézéshez
•  Sav vagy lúg hatásának kitett címkékhez
•  Olyan alkatrészek felcímkézésénél, ahol  

a részek mozgás közben egymáshoz érnek
•  Mosást igénylő áruknál

Extra hosszú 
élettartamú 
címke

10 évig megőrzi a tökéletes minőséget kültéri 
használat mellett is.

•  Időjárási viszonyoknak kitett szerelvények, 
mezőgazdasági berendezések felcímkézéséhez

•  Riasztó berendezésekre, mérőműszerekre
•  Utcai világítások jelölésére
•  Automatákra

ESD-címke Ez a címkeanyag elektrosztatikusan nem töltődik 
fel, így mikroelektronikai környezetben is kiválóan 
használható. Megfelel az EIA541 és 625  
szabványoknak.

•  Integrált áramkörök jelölésénél
•  Elektromos alkatrészek felcímkézésénél

Piggyback 
címke

Két hordozóréteggel rendelkező anyag, ami 
lehetővé teszi a kétszeri ragasztást.  
Könnyen lefejthető (második hordozó).

•  Egymással összekapcsolódó termékek,  
dokumentumok címkézéséhez

Vegyszerálló 
címke

Ez a címke számos oldószernek és vegyi  
anyagnak ellenáll, a rányomott szöveg, vonalkód 
nem sérül meg, ha ezekkel érintkezik. 
Ragasztóanyagának tapadása nagyon erős  
a műanyag-, üveg- és festett felületeken is.

•  Termékazonosítás az UL és a CSA nemzetközi 
szabványoknak eleget tevő termékeknél

•  Elektromos motorok címkézéséhez
•  Savval és lúggal érintkező árukhoz
•  Vegyipari tartályok címkézéséhez
•  Orvosi eszközökre

Magas 
hőmérsékletet 
tűrő címke

Különösen magas és kemény környezeti  
hatásoknak kitett áruk címkézéséhez, ahol  
a tökéletes nyomási kép és a tartósság fontos  
szempont. Teljesen ellenáll a láng és  
az elektromos áram által kibocsátott hőnek  
és magsugárzásnak.

•  Adattábláknál, tartós elektronikai és  
sportcikkeknél

•  Figyelmeztető jelzéseknél
•  Használati utasításokra
•  PCB gyártásban
•  Elektronikai iparban
•  Egyetemek, kutató intézetek laboratóriumaiban
•  Kórházakban

Alacsony 
hőmérsékletet 
tűrő címke

-196 °C-ot is tűrő ragasztóval van ellátva, állja  
az olvadás-fagyasztás folyamatát.

•  Alacsony hőmérsékleten működő ipari  
alkalmazásokhoz, összeszerelésekhez

•  Egyetemek kutatóintézeteiben
•  Kórházak laboratóriumaiban



Típusa Jellemzői Alkalmazásai
Biztonsági 
címke  
(nyomot hagyó)

A címke eltávolítása esetén „VOID”, azaz „ÉR-
VÉNYTELEN” feliratot, vagy sakktábla nyomot 
hagy maga után. Kiváló minőségű ragasztója révén 
tökéletes tartósságot biztosít a legtöbb felületen és 
hőmérsékleti körülmények között.

•  Nagy értékű termékek, vagyontárgyak  
felcímkézéséhez

•  Sorozatszámozáshoz
•  Hamisítás veszélyének kitett alkalmazásokhoz

Biztonsági 
címke (porladó)

A címke eltávolításakor szétszakad, kettéválik, ezáltal 
az eredeti, ép állapot helyreállítása semmiképpen 
nem lehetséges, így nem ragasztható újra.
Csak beltéri alkalmazáshoz használható.

•  Ahol a vonalkódot meg kell semmisíteni
•  Garanciaigazolásokhoz
•  Biztonsági címkézéshez
•  Dátumozáshoz
•  Hamisítás veszélyének kitett alkalmazásokhoz

Ékszer címke A címke anyagának egy része ragasztó nélküli, így 
ez a rész nem érintkezik az ékszerrel. Tépésálló.

•  Ékszerek azonosítására
•  Árcímkézésre

Függesztő 
címke

Kiváló szakító szilárdságú.  
Függesztő lyukon keresztül kábelkötegelő,  
huzal segítségével történik a rögzítés.  
Kül- és beltéri alkalmazásokhoz egyaránt.

•  Árcímkézés
•  Kültéri kábelek, huzalok jelölésére
•  Fémáruk, építőipari anyagok azonosítására

Nyug-
taszalagok

Direkt thermo nyomtatással nyomtatható.  
Megfelelő nyomtatási minőség és tárolás mellett 
akár 10 évig is biztosítja az olvasható nyomatot.

•  Mobil nyugták, szállítólevelek
•  Parkolási bírság/szabálysértési értékesítők
•  Rendőrségi nyugták
•  Számlanyomtatás

Karszalagok Kórházi beteg azonosításra alkalmas.  
Biztonságossá teszi az azonosítást.
A rendezvényre való karszalagok gazdaságos 
megoldást kínálnak a vidámparkokba,  
sporteseményekre és koncertekre történő 
beléptetésre. Többféle élénk színben kaphatók. 

•  Kórházi karszalagként
•  A legkülönfélébb rendezvényekre
•  Sport- és céges rendezvényekre

Bevarrható 
ruhacímke

Nagy fokú ellenállást biztosít mosás és vasalás 
során. Hosszútávú olvashatóságot, azonosítható-
ságot tesz lehetővé.

•  Mindenféle ruházatra, egyéb textil termékekre

RFID címke Egy pici mikrocsipet tartalmaz, ami egy antenná-
hoz csatlakozik és ezek együtt egy hordozóréte-
gen kerülnek rögzítésre Információt hordozhat  
a termékről vagy szállítmányról, a gyártás időpont-
járól, a rendeltetési helyéről, stb.

•  Logisztika
•  Gyártás
•  Adminisztráció
•  Áruvédelem

Raktári 
polcjelölő 
címkék

A polcok és polcrendszerek jelölésére szolgálnak.  
A címkék ellenállók szennyeződésre, hőmérséklet 
ingadozására, és biztosítják a jelölések sok éves 
tartósságát.

•  Raktári címkézéseknél

Fényvisszaverő 
címke

Messziről történő olvashatóságot biztosít.  
Öntapadós és mágnes tábla kivitelben is elérhető.

•  Raktári címkézéseknél

Raktári 
padlójelölő 
címkék

Digitális nyomtatással készült polycarbonate címke 
rendkívül erős ragasztóval. A címkék ellenállók 
szennyeződéssel, és a mozgó berendezések  
(pl. villások, emelők) által okozott nyomással és 
dörzsöléssel szemben.

•  Raktárak padlózatainak jelölésénél

Raktári 
padlójelölő 
címkék fém/
PVC keretben

Bármilyen padlózatra rögzíthető, akár erősen 
használt, egyenetlen, sérült felületekre is.  
A digitális nyomtatással készült polycarbonate 
címke fém vagy PVC keretbe ágyazva biztosítja  
a maximális ellenálló képességet. 

•  Raktárak padlózatainak jelölésénél

Gumiabroncs 
címkék

A speciális ragasztóval ellátott címke alapvető telje-
sítmény adatokat tartalmaz az adott gumiabroncsról. 
Így amikor gumiabroncsokat vásárolunk, mindanny-
ian megalapozottabb döntést hozhatunk.

•  Logisztika, a gumiabroncs gyártótól  
az autógyártóig

•  Kereskedelem

Vulkanizációs 
címke

A címke megbízható jelölést biztosít a gumiab-
roncs gyártása során a vulkanizálás folyamatában. 
A címke anyag képes ellenállni a szélsőséges 
hőmérsékletek, a kémiai folyamatnak és a durva 
kezelésnek.

•  Gumiabroncs gyártás



Termékpalettánkon a Zebra nyomtatók mellett számos más nyomtatóhoz is 
– Avery, Citizen, Datamax, Intermec, Monarch, Sato, Tec – kínálunk festékszalagokat.

 

Festékszalag típusok

Viaszalapú

Normál viaszbázisú termo-transzfer festékszalag, 

általános felhasználásra

   Jó minőségű nyomtatás papíralapú címkére

   A legköltségkímélőbb megoldás

Viasz/gyanta keverék alapú

Normál viasz és gyantaoldat kombinációja, ami kevésbé kenődik el

   Jobb nyomtatási minőség 

   Dörzsálló, nem kenődik el sem a papír, sem a szintetikus címkéken

   Vegyi anyagokkal szemben ellenálló

   Kis karakterek nyomtatásához ajánljuk

Gyantaalapú

Speciális, szintetikus anyag

   Tökéletesen kaparásálló

   Nyomata ellenáll a legerősebb környezeti hatásoknak is: maszatolódás,  

nedvesség,  dörzsölés, szélsőséges hőmérséklet vagy vegyi anyagok

A Zebra festékszalagok használatának előnyei:

   Alacsonyabb égési hőmérsékletet igényel, ezáltal kíméli a nyomtatófejet, ami így hosszabb élettartamú lesz 

     Antisztatikus részecskéi megakadályozzák az elektrosztatikus feltöltődést, ami szintén a nyomtatófej  
károsodásához vezethet

     A festékszalag hátsó felülete olyan bevonattal van ellátva, amely megakadályozza, hogy az hozzátapadjon  
a nyomtatófejhez és elszakadjon

Festékszalagok
Alkalmazásspecifikus 
festékszalagok 

A címkék csak a megfelelő festékszalaggal történő nyomtatás során 

állják ki az alkalmazás körülményeit. 

A kettő – címke és festékszalag – megfelelő kombinációjával kaphatjuk 

meg az ideális nyomatot, és  érhetjük el a nyomtatók maximális teljesít-

ményét, valamint élettartamát.



Biztonsági ragasztószalag
Fontos Önnek, hogy nagy értékű csomagjai felbontása lekövethető és 

bizonyítható legyen? Szeretné sorszámozással és feliratozással 

tökéletes biztonságban tudni szállítmányait? 

Az IBCS Hungary termékkínálatában megtalálható biztonsági 

ragasztószalag mindezeknek a kihívásoknak megfelel.

Az áruszállítások közbeni lopások, dézsmálások elleni védelemre nyújt 

megoldást az a biztonsági ragasztószalag, mely a szállítmány vagy 

csomagolás zárt állapotának bizonyítására alkalmas. 

Egyszerű ragasztószalagnak tűnik, eltávolításkor azonban megjelenik egy rejtett „VOID OPEN” felirat a dobozon és 

a ragasztás helyén. A szalag visszaragasztás nyom nélkül nem lehetséges, így ön könnyen megbizonyosodhat arról, hogy 

csomagja bontatlan állapotban érkezett-e meg.

Több színben és méretben is elérhető, 200 tekercs feletti rendelés esetén a ragasztószalag egyedi igényekre  

szabható, sorszámozható, logózható, különböző szélességben, egyedi perforálási távolsággal is rendelhető.

Olyan alkalmazási körülmények közé, ahol magasabb hőmérsékleti viszonyok között utazik az áru, a magasabb 

hőmérsékletnek ellenálló ragasztójú biztonsági ragasztószalagunkat ajánljuk.

A biztonsági szalagok megfelelő működése érdekében nagy figyelmet kell fordítni a felragasztásra. A felhasználási 

felületre kézzel vagy kézi adagolóval erősen rásimítva, a szélein ismételt körbe simítással ragasszuk fel! Amennyiben 

a biztonsági szalag túl gyorsan van letekerve, a szalag érzékenysége miatt a biztonsági lenyomat megjelenhet.

   Ajánlott felragasztási hőmérséklet: +15˚C és +25˚C között.

   A biztonsági aljlenyomat minősége függ az alkalmazási felület minőségétől.

   A biztonsági szalag tárolása száraz helyen, +10˚C és +20˚C között, dobozban, napfénytől védve ajánlott!

Javasolt felhasználási területek:

   szállítás    zacskókra

   szállítmányozás    palettákra

   raktározás    tartályokra

   dobozokra

A megfelelő alkalmazás érdekében azt javasoljuk, hogy a felhasználás előtt kérjen termékmintát, és tesztelje a biz-

tonsági szalagot az alkalmazási körülmények között a felhasználni kívánt felületen.



Színes címke nyomtatás

Kellékanyag részlegünk szolgáltatásait színes címke nyomtatással

bővítettük. A legtöbb nyomdával ellentétben, szakembereink 

a kisebb megrendeléseket is kedvező áron, klisé költség nélkül, 

rövid határidővel elkészítik.

Sorszámozná, vonalkódozná, vagy egyediesítené termékcímkéit? A bevezetett új technológiának köszönhetően mindez 

nem jelent gondot, még akkor sem, ha minden egyes címke eltér az előzőtől. Ne aggódjon többé a klisé költség miatt, 

hiszen ha az IBCS nyomtatási  szolgáltatását veszi igénybe, a címke árán felül nem kell más költséggel számolnia.

Tegye vonzóvá termékeit színes címkével!

Szolgáltatásaink
Az ügyfél és a tervező közötti távolság miatt a kártya- és címketervezés 

folyamata sokszor hosszadalmas, számos e-mailen, telefonhíváson 

keresztül zajlik. Szánjon ránk 1,5-2 órát, ossza meg velünk elvárásait 

és igényeit személyesen. A rövid konzultációt követően máris kézben 

foghatja kész címkéjét vagy kártyáját.

Tervezzünk együtt!

Az IBCS Hungary szolgáltatása lehetővé teszi, hogy ügyfeleink specialista kollégáinkkal együtt tervezzék meg és ké-

szítsék el a későbbiekben gyártani kívánt termékkel megegyező mintadarabot, ezzel időt takarítva meg. Legyen szó 

műanyag kártyáról, egyszínű vagy színes címkéről, munkatársaink tapasztalata a garancia arra, hogy partnereink elvárá-

sainak minden tekintetben megfelelő technológiát alkalmazva, hibátlan nyomatokat hozzunk létre, melyek hosszú távú 

felhasználásra alkalmasak.
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