
SKLADOVANIE A 
OBCHODOVANIE - AKÝ DRUH 
ETIKIET SI MÁM VYBRAŤ?

V OBCHODE A SKLADOVANÍ JE 
VÝZNAMNE DÔLEŽITÉ, ABY ETIKETY 
OZNAČUJÚCE VÝROBKY BOLI VŽDY 
VELMI DOBRE ČITATELNÉ A 
IDENTIFIKOVATELNÉ A ABY ODOLALI 
VOČI RÔZNÝM VPLYVOM 
PROSTREDIA. V ZÁUJME TOHO, ABY 
SME DOSIAHLI PRE NÁS VHODNÝ 
VÝSLEDOK, MUSÍME SI VYBRAŤ TAK˙Y 
TYP ETIKIET, ČO JE V SÚLADE S 
NAŠIMI POŽIADAVKAMI. ALE AKÉ 
MOŽNOSTI SÚ K DISPOZÍCIÍ?
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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 2000 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/skladovanie-obchodovanie-aky-druh-etikiet-si-mam-vybrat-
bp571)
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SKLADOVANIE A OBCHODOVANIE - AKÝ DRUH 
ETIKIET SI MÁM VYBRAŤ?

V obchode a skladovaní je významne dôležité, aby etikety označujúce výrobky boli vždy velmi dobre čitatelné a 
identifikovatelné a aby odolali voči rôzným vplyvom prostredia. V záujme toho, aby sme dosiahli pre nás vhodný 
výsledok, musíme si vybrať tak˙y typ etikiet, čo je v súlade s našimi požiadavkami. Ale aké možnosti sú k dispozícií?

Na základe čoho si mám vybrať etiketu?
Výber najvhodnejšej etikety väčšinou záleží na troch aspektoch: na akom povrchu budeme používať hotové etikety, 
ako dlho je potrebé, aby zachovali na nich potlačené informácie, respektíve aký rozmer etikiet potrebujeme.

Najjednuchšia úloha je výber rozmeru, veď ak vezmete do úvahy produkt na označenie a parametre Vašej tlačiarne, tak 
v našom internetovom obchode lahko si môžete vybrať zo sortimentu etikiet, ktorá bude pre Vás tá najideálnejšia. 
Oblasť používania, naďalej životnosť už je ťažšia otázka a je odporúčané zvážiť niekoľko vecí pred tým, než sa 
rozhodneme.

Na akom povrchu budeme používať etikiety?

Podľa toho, že na aké produkty chceme nalepiť hotové etikety, môžeme si vybrať z etikiet s rôznými lepidlami. Vo 
väčšine prípadov dobre funguje aj štandardé lepidlo, ak aplikujeme na jednom na dostatočne očistenom povrchu a 
môže byť úplne ideálne aj označenie takých tovarov, ako chemický tovar, suchý tovar, alebo iznačenie krabíc a obálok.

Môžeme si vybrať aj výslovne silné lepidlo, dokonca aj etikety z plastového materiálu, ktoré odporúčame hlavne v 
takých prípadoch, ako aplikácia pri extrémnych klimatických podmienok, alebo používanie a chemickom priemysle.

Exustujú aj lahko odstránitelné lepidlá, tieto odporúčame hlavne na oceňovanie výrobkov, označenie nábytku, skleného 
tovaru alebo na etiketovanie darčekových predmetov.

Ako dlho musí vydržať etiketa?

Podľa toho, že na aký dlhý čas chceme vyrobiť etikety si môžeme vybrať medzi papierového, thermo a plastového 
materiálu. Na dlhšie časové obdobie rozhodne sa odporúča papierový a plastový materiál, veď papierové a plastové 
etikety sú ovela trvácnejšie aj oproti teplotnými výkyvmi a sú viac chránené pred nepriaznivým počasím a rôzným 
nečistotám. Ak etikety potrebujeme na krátkodobé označenie, tak thermo technológia môže byť vhodná, veď je 
lacnejšia ako tlač na základe papiera, avšak oveľa menej vie odolať voči čase, respektíve proti rôznych 
environmentálnych vplyvov.
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V našom webovom obchode nájdete vhodný typ etikiet pre všetky jedinečné požiadavky, respektíve sú k dispozícií 
rôzne prístroje na výrobu etikiet!
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