
ZVERTE PRÁCU 
PROFESIONÁLOM! - ALEBO 
JEDNODUCHÉ, RÝCHLE A 
MIESTO ÚSPORNÉ RIEŠENIA V 
TLAČI ETIKIET A ČIAROVÝCH 
KÓDOV

SPOLAHLIVÁ, KVALITNÁ PRÁCA JE 
DÔLEŽITÁ V KAŽDOM SEGMENTE, NIE 
JE VÝNIMKOU ANI LOGISTIKA, 
SKALDOVANIE A ANI PODNIKANIE A 
PRE NAOZAJ NÁROČNÚ PRÁCU PRI 
ANGAŽOVANOSTI POTREBUJEME AJ 
KVALITE PRACOVNÉ PRÍSTROJE A 
ZARIADENIA. TLAČ ETIKIET JE 
KAŽDODENNÁ, AVŠAK VELMI 
DÔLEŽITÁ ÚLOHA V ŽIVOTE MALÝCH, 
STREDNÝCH NAPOKON AJ VELKÝCH 
SPOLOČNOSTÍ, ČO SA OPLATÍ 
VYKONAŤ PROFESIONÁLNYMI 
PRÍSTROJMI A S NÁLEŽITOU 
STAROSTLIVOSŤOU.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/jednoduche-rychle-miesto-usporne-riesenie-v-tlaci-etikiet-a-
ciarovych-kodov-bp558)
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ZVERTE PRÁCU PROFESIONÁLOM! - ALEBO 
JEDNODUCHÉ, RÝCHLE A MIESTO ÚSPORNÉ 
RIEŠENIA V TLAČI ETIKIET A ČIAROVÝCH KÓDOV

Spolahlivá, kvalitná práca je dôležitá v každom segmente, nie je výnimkou ani logistika, skaldovanie a ani podnikanie a 
pre naozaj náročnú prácu pri angažovanosti potrebujeme aj kvalite pracovné prístroje a zariadenia.

Tlač etikiet je každodenná, avšak velmi dôležitá úloha v živote malých, stredných napokon aj velkých spoločností, čo sa 
oplatí vykonať profesionálnymi prístrojmi a s náležitou starostlivosťou.

Prečo je dôležitá dobrá kvalita etikiet a čiarových kódov?
Tlač etikiet a čiarových kódov je jeden z najdôležitejších skladových a obchodných úloh, veď tak vyrobené etikety 
označujú skladové miesta a zásoby tovaru. Teda poškodené etikety alebo štítky so zlou kvalitou velakrát môžu sťažiť 
alebo prekážať identifikáciu produktov.

Etikety v mnohých prípadoch sú vystavené voči silným podmienkam prostredia. Práve preto musia byť nadčasové, 
musia odolať voče treniu, poškodeniu a rôznym znečistotám. Preto je velmi dôležité, aby na označovanie našich 
výrobkov alebo skladov vždy sme si vybrali tie najkvalitnejšie etikety, naďalej najefektívnejšiu tlačiareň etikiet.

Ako mám vybrať ten pre mna najvhodnejší prístroj?

Na to, aby sme našli tú najvhodnejšiu tlačiareň a materiál etikiet pre naše potrebymusíme vedieť, že presne s akým 
účelom a v akej oblasti chceme používať hotové štítky. Napríklad jeden sklad s chemikáliami samozrejme vyžaduje 
odolnejšie etikety inej povahy, ako potraviny v centre mesta. V našom webovom obchode na štatie nájdete etikety na 
všetky používanie, od jednoduchých štítkov na bežné, každodenné použitie až do etikiet pre náročné úlohy, naďalej 
rôzne prístroje na ich potlač.

Medzi tlačiarne vyrobené prostredníctvom Honeywell a Zebra si môžeme nájsť taktiež stolné aj prenosné riešenia. Na 
každodenné používanie najviac odporúčame prenosné prístroje, kvôli ich mobilite a lahkému ovládaniu, kým pri vysokej 
námahe si odporúčame zaobstarať stolné modely s robustnejším vytvorením. Každopádne si zvolíme ktorýkoľvek typ a 
značku, zároveň si však môžeme byť istí: výroba kvalitných a trvácnych etikiet a čiarových kódov s prístrojmi v našom 
webshope je garantovaný!
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