
TAK SI VYBERTE DOKONALÚ 
TLAČIAREŇ ETIKIET NA 
EXTERNÉ POUŽITE

AK CHCEME OZNAČIŤ S ETIKETAMI 
NAŠE PRODUKTY, SPOTREBNÉ 
MATERIÁLY, ALEBO ČOKOLVEK INÝ 
PRACOVNÝ PRÍSTROJ, TAK NAJPRV 
JE POTREBNÉ SA ROZHODNÚŤ, ŽE 
DANÝ NÁSTROJ BUDEME POUŽÍVAŤ 
ALEBO SKLADOVAŤ V INTERIÉRI 
ALEBO EXTERIÉRI. EXTERNÉ 
ETIKETOVANIE VYŽADUJE INÚ 
TECHNOLÓGIU A TLAČIARNE ETIKIET 
VYTVORENÉ NA EXTERNÉ POUŽÍVANIE 
PRACUJÚ S INÝMI SPOTREBNÝMI 
MATERIÁLMI A ÚČINNOSŤOU, AKO 
INTERNÉ VERZIE.

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 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/nakupne-prirucky/tak-si-vyberte-dokonalu-tlaciaren-etikiet-na-
externe-pouzitie-bp675)
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TAK SI VYBERTE DOKONALÚ TLAČIAREŇ ETIKIET 
NA EXTERNÉ POUŽITE

Ak chceme označiť s etiketami naše produkty, spotrebné materiály, alebo čokolvek iný pracovný prístroj, tak najprv je 
potrebné sa rozhodnúť, že daný nástroj budeme používať alebo skladovať v interiéri alebo exteriéri. Externé 
etiketovanie vyžaduje inú technológiu a tlačiarne etikiet vytvorené na externé používanie pracujú s inými spotrebnými 
materiálmi a účinnosťou, ako interné verzie.

V nasledujúcom texte ukážeme, čím sa líšia etikety používané v exteriéri od interiérnych a akú tlačiareň sa odporúča si 
vybrať ak chceme vyrobiť trvácne etikety s dokonalou kvalitou.

Iné environmentálne aspekty, iné požiadavky
Rozdiel medzi používania vonkajších i vnútorných etikiet pravdepodobne nemusíme príliš vysvetľovať. Nakolko 
vnútorné etikety obvykle používajú v obchode, sklade, alebo v kancelárií, tak tie nie sú vystavené voči vplyvmi počasia 
a extrémnym podmienkami ako ich vonkajšie spoločníci.

Na vyhotovenie etikiet používané v interiéri si môžeme vybrať aj menej odolný materiál a tlačiareň s menším výkonom, 
nemusíme investovať hneď do najdrahšej, najšpičkovejšej technológie. Na ich výrobu v závislosti od použitia môže 
znamenať dobré riešenie aj jedna atramentová tlačiareň, avšak v prípade náročnejšieho používania je odporúčené 
zaobstarať termotlačiareň, alebo kotúčovú stolnú tlačiareň etikiet.

Avšak situácia v exteriéri už je úplne iná. Ak naše etikiet sú vystavené voči vplyvmi prostredia, alebo ak v dôsledku 
práce sa rýchlo môžu poškodiť, znečistiť, tak sa už oplatí si vybrať taký prístroj, čo pracuje s trvácnými spotrebnými 
materiálmi s bezchybnou kvalitou a garantuje nadčasový výsledok.

Najlepšia alternatíva je priemyselné riešenie

To, že pri čom sa rozhodneme v prípade etikiet pre exteriéry hlavne závisí od našich požiadaviek. Riešenie môže byť 
rôzné, na vykonávanie úlohy môžu byť velmi ideálne aj jednotlivé typy tlačiarne etikiet. 

Pomocou týchto zariadení môžeme vyhotoviť trvácne etikety, ktoré budú odolné voči vplymi prostredia a počasia, ale ak 
počas práve pracujeme aj s chemikáliami, tak tam je aj špeciálna priemyselná kategória.

Na účel tlače v exteriéri najviac vyhovojú také prístroje, ako napríklad Zebra ZQ510, čo výrobca vytvoril výslovne pre 
externé používanie, naďalej pre chemické a farmaceutické aplikácie. Najväčšia výhoda takých tlačiarní je, že pri 
štandardných materiáloch, ako napríklad klasický papier alebo termopáska vedia potlačiť rôzne materiály, ktoré 
pomocou príslušných termotransférových pások budú trácne, dokonca nadčasové.
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A ak naša práca vyžduje, aby naše etikiety pri poveternostných podmienkach odolali aj voči takých extrémnych 
podmienkach, ako napríklad olej alebo účinkom kyselín, tak v každom prípade sa oplatí sa rozhodnúť pri výbere 
špeciálnej, priemyselnej tlačiarne a odolných plastových etikiet a nie len preto, nakolko tie sú praktickejšie, ale hlavne 
kvôli tomu, lebo sú nevyhnutné z hladiska bezpečnosti a ochrany pri práci.
Nenechajte sa ovplyvniť cenou

Hoci cena tlačiarní používaných v exteriéri môže byť ovela vyššia, ako bežných stolných tlačiarní v interiéri, 
nenechajme, aby pri výbere sa nás ovplyvnila výlučne iba cena.

Priemyselné práce obvykle vyžadujú bezpečnosť pracovníkov a jedna vyblednutá, nekvalitná alebo nečitatelná etiketa 
môže viesť k mnohým pokutám. O tom ani nehovoriac, že v horšom prípade môže spôsobiť vážnu nehodu a môže 
ohroziť aj náš vlastný život alebo život našich zamestnancov!
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