
LabelLock™ Ετικέτες
ασφαλείας

Κανένας
συμβιβασμός στην ασφάλεια...

Επιλέξτε την αυτοκόλητη 
ετικέτα, διπλής 
επίστρωσης, που αφήνει 
ίχνος ασφαλείας ή την 
αυτοκόλλητη ετικέτα 
ασφαλείας που δεν 
αφήνει κανένα ίχνος στην 
επιφάνεια επικόλλησης.

Είναι γνωστό ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα 
προϊόντα ή τα έγγραφα που είναι ευαίσθητα από άποψη ασφάλειας κατά 
την πορεία τους στην αγορά. Τον ρόλο της προστασίας της γνησιότητας 
και της ασφάλειας κάθε αγαθού που μετακινείται αναλαμβάνουν οι ετικέτες 
ασφαλείας LabelLock™.
Λόγω του καινοτόμου σχεδιασμού της ετικέτας ασφαλείας LabelLock™ 
είναι η πρώτη στην κατηγορία της με ένδειξη παραβίασης. Προορισμένη 
για μια τεράστια ποικιλία εφαρμογών, αλλοιώνεται αυτόματα χωρίς 
να σκίζεται όταν κάποιος την ανοίξει ή παρέμβει με οποιοδήποτε 
τρόπο, υποδηλώνωντας καθαρά την παραβίαση ασφαλείας με μια μη 
αναστρέψιμη προειδοποίηση “Opened”.

• Ένδειξη “opened” που εμφανίζεται
 στην ετικέτα μετά την αποκόλληση της.
• Xωρίς κανένα ίχνος στο αντικείμενο. 

• Ένδειξη “opened” που εμφανίζεται
 στην ετικέτα μετά την αποκόλληση της
• Ίχνος παραβίασης στο αντικείμενο. 



LabelLock™ Η ασφάλεια
που φαίνεται...

Η ημιδιάφανη πλαστική επιφάνεια περιέχει μηνύματα ασφαλείας, εικαστική ταπετσαρία, 
& μοναδικούς κωδικούς αριθμούς. Η ειδική αόρατη επίστρωση κατά την προσπάθεια 
καταστροφής της ετικέτας ενεργοποιείται και εμφανίζει ενδείξεις ‘‘opened’’ στην επιφάνεια της 
συσκευασίας και στην εξωτερική επιφάνεια της παραβιασμένης ετικέτας. Μετά την παραβίαση 
ή το άνοιγμα δεν υπάρχει καμμία δυνατότητα προσθήκης νέας ετικέτας ή εξαφάνισης του 
ίχνους ‘‘opened’’.

Χρησιμοποιήστε και σφραγίστε απλά και οικονομικά
• Αλληλογραφία - φάκελους - δέματα - κουτιά
• Συσκευασίες πάσης φύσεως προιόντων
 (Καλλυντικά, Τρόφιμα - Ποτά, Φάρμακα / παραφαρμακευτικά προιόντα)

• Μεταφορά ευαίσθητων εγγράφων
• Προστασία σκηνών εγκλήματος
 της αστυνομίας
• Προστασία ιατρικών χώρων
• Ντουλάπια γυμναστηρίων, ξενοδοχείων
• Ηλεκτρονικά είδη
 - ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 - πίνακες ελέγχου
 - εξαρτήματα
 - αναλώσιμα
 - CD & DVD κ.λ.π.

Η νέα γενιά ετικετών υψηλής ασφάλειας με ένδειξη παραβίασης χωρίς ίχνη ή υπολείμματα. 
Προορισμένη για χρήση σε μια ποικιλία εφαρμογών η Low Residue αλλοιώνεται (δεν 
σκίζεται) αυτόματα αν παραβιαστεί ή ανοίξει, υποδηλώνοντας καθαρά την παραβίαση με 
μια μη αναστρέψιμη προειδοποίηση. Λόγω του καινοτόμου σχεδιασμού της ασφαλίζει κατά 
την τοποθέτησή της και αφαιρείται χωρίς να αφήνει ίχνη, εξασφαλίζοντας οτι δεν προκαλείται 
καμία ζημιά στην επιφάνεια του προιόντος ή της συσκευασίας.

• Χώροι αποθήκευσης αυτοκινήτων
 και εμπορευμάτων
• Ηλεκτρικές συσκευές
•    Ασφάλεια στην αεροπλοοία
 - Πόρτες αεροσκαφών 
 - Αεροδρόμια
 - Εσωτερικά ερμάρια
 - Εξωτερικές πόρτες διαφυγής
 - Υπηρεσία εδάφους
• ... και οπουδήποτε απαιτείται ασφάλεια

... και σε ταινία ασφαλείας
για κάθε περίπτωση!

LabelLock™

Hight Residue
Αυτοκόλλητες ετικέτες που αφήνουν ίχνος ασφαλείας

Low Residue
Αυτοκόλλητες ετικέτες ασφαλείας που δεν αφήνουν ίχνος

Εφαρμογές

Δημιουργήστε την δική
σας εταιρική ή 
προσωπική ετικέτα 
ασφαλείας!

Τώρα σας δίνεται η 
δυνατότητα να αποκτήσετε 
την δική σας ετικέτα 
προσθέτοντας τα εταιρικά σας 
σύμβολα, λογότυπα ή αλλα 
στοιχεία σε συνδυασμό με τα 
στοιχεία ασφαλείας.

Ευέλικτες
Προσαρμόσιμες

Ειρήνης 4, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6822333, Fax : 210 6822332,
e-mail: info@gosafe.gr, URL: www.gosafe.gr


	etiketes_aftokolita_asfaleias_Label_Lock_EL
	etiketes_aftokolita_asfaleias_Label_Lock_EL 2

