
ETIKETOVANIE MEDZI 
EXTRÉMNYCH PODMIENKACH - 
TIETO PRIEMYSELNÉ ODVETVIA 
SI VYŽADUJÚ ŠPECIÁLNE 
RIEŠENIA

V NAŠOM SKLADE SI MÔŽETE NÁJSŤ 
VELA ŠPECIÁLNYCH DRUHOV ETIKIET. 
OD ŠTÍTKOV PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL, AŽ DO RIEŠENÍ, KTORÉ 
MÔŽETE PIU2ZÍVAŤ V 
ZDRAVOTNÍCTVE. TERAZ VÁM 
PREDSTAVÍME TAKÉ PRIEMYSELNÉ 
OBLASTI, V KTORÝCH JE VELMI 
DÔLEŽITÉ, ABY STE POUŽÍVALI 
NAOZAJ TRVÁCNE ETIKETY S 
DOKONALOU KVALITOU.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 15000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na 
zákazníkov, nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa 
nepretržite zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/etiketovanie-medzi-extremnych-podmienkach-tieto-
priemyselne-odvetvia-si-vyzaduju-specialne-riesenia-bp751)
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ETIKETOVANIE MEDZI EXTRÉMNYCH 
PODMIENKACH - TIETO PRIEMYSELNÉ ODVETVIA 
SI VYŽADUJÚ ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

Jedna etiketa čo nalepíme na jeden výrobok môže byť naozaj rôzna. Podľa našich požiadaviek môžeme používať 
jednoduché, papierové ktoúčové etikety, alebo aj ovela trvácnejšie alternatívy.

To aj preto je velmi dôležité, nakolko jedlotlivé priemyselné odvetvia si vyžadujú špeciálne riešenia, ktoré efektívne 
dokážu odolať nie len proti poveternostnými vplyvmi, ale aj proti vode, prachu, horúčave alebo až voči chemikáliam.

V našom sklade si môžete nájsť vela špeciálnych druhov etikiet. Od štítkov pre automobilový priemysel, až do riešení, 
ktoré môžete piu2zívať v zdravotníctve. Teraz Vám predstavíme také priemyselné oblasti, v ktorých je velmi dôležité, 
aby ste používali naozaj trvácne etikety s dokonalou kvalitou.

Chemický priemysel
Zamestnanci chemických závodov každodenne musia pracovať s množstvom nebezpečných látok. Je dôležité, aby tie 
produkty vedeli označiť tak, aby etikety odolali voči rôznými kyslými alebo dokonca zásaditými, korozívnými 
chemikáliami. 

Nakolko tieto etikety majú k dispozícií mimoriadne dôležité informácie, ktoré dlhodobo musia byť čitatelné, aj kvôli 
charakteru práce, aj kvôli zákonných predpisov.

Automobilový priemysel a elektronika
Používanie kvalitných, extrémne odolných etikiet je dôležité nie iba v chemickom priemysle. Existuje viac pracovných 
procesov aj v automobilovom priemysle, kde označenie má kriticky dôležitú úlohu. 

Etikety v automobilvom priemysle používajú na označenie dielov, na vnútorné aj vonkajšie označenie, alebo na plnenie 
identifikovačných a výstražných funkcií. V tých etiketách je rovnaké, že musia byť čitatelné/identifikovatelné počas celej 
životnosti automobilu.

Práve preto na ich výrobu je nevyhnuté používať mimoriadne masívny materiál a načasovú techniku potlače, či sa 
bavíme o etiketách vo vnútornej časti (napr. airbag), alebo pod kapotou, dokonca o označovacích štítkov v rôznych 
otvoroch.

Situácia je podobná aj u spoločností, ktoré vyrábajú elektronické produkty, veď označenie rôzných dielov, káblov alebo 
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doplnkov si vyžaduje také isté riešenie, čo podobne odolá voči čas a amortizácie spôsobené vplyvmi na životné 
prostredie.

Zdravotníctvo
Etikety na označenie môžu používať na nesmierne vela vecí aj v zdravotníctve. Napríklad na označenie skúmaviek, 
liekov, alebo aj na jednoduché a efektívne spracovanie a ukladanie informácií o pacientov.

Ale už sme sa tým zaoberali, že administrácia na základe čiarových kódov akú dobrú službu robí v zdravotníctve. Avšak 
pre to, aby všetko prebehlo v poriadku potrebujeme etikety s naozaj dokonalou kvalitou.

Potravinársky priemysel
Hoci potravinársky priemysel vyžaduje menej trvácne etiketovacie možnosti, ako chemický priemysel alebo 
zdravotníctvo, ale sú také špeciálne požiadavky, ktoré jednoduchá kotúčová etiketa nemusí byť schopná uspokojiť.

Nakolko v niektorých prípadoch etikety treba nalepiť priamo na zeleniny alebo mäso, takto môžu vyžadovať iné lepidlo, 
ako štítky, ktoré lepíme na balíky alebo flaše.

Dokonca aj to je dôležité, že v prípade niektroých produktov zákonom požadované údaje (napr. zloženie, objem, atď.) 
musia byť dobre čitatelné, to znamená, že nesmie poškodiť ani počas prepravy alebo skladovania.

U nás nájdete vhodné riešenie pre všetky priemyselné odvetvia

V našom internetovom obchode si môžete nájsť tie najkvalitnejšie materiály etikiet a tlačiarne etikiet, ktoré sú schopné 
uspokojiť aj najšpeciálnejšie požiadavky. A ak chcete vyrobiť jedinečné etikety na mieru, tak sme k dispozícií aj v tom 
prípade!  
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