Tyverimærkning
EasyMark

EasyMark er den nye generations tyverimærke, der giver dit inventar en unik identitet og
efterlader en permanent mærkning på stort set alle materialer såsom plast, metal og
plexiglas m.m. Lim og bagsideetiket medfølger. Mærkebrikken kan også skræddersyes med
logo, valgfri tekst og nummerserie tilkoblet database.
Mærkningen har en tydelig præventiv virkning der modvirker tyveri, og giver samtidig en
visuel profilering af virksomheden og tilhørsforhold. Standardformater: 10x25, 16x55,
17x61, 20x40 og 28x45 mm
AluMark er en lasergraveret aluminiumsmærke til inventarmærkning og/eller
tyverimærkning der giver dit inventar en unik identitet og efterlader en permanent
mærkning på stort set alle materialer såsom plast, metal og plexiglas m.m. Mærket kan
forsynes med logo, stregkode, løbenummer samt valgfri tekst.

AluMark

AluMark tyverimærkning har en bagsideetiket som vulkaniseres med lim og dermed
fungerer som tyverisikringsmærke. Standardformater 10x25, 20x35 og 28x45 mm.

Etikett: Etiketten er fremstillet i et materiale, som går i små stykker, hvis man forsøger at
fjerne den. Skulle det lykkes, efterlades den permanente, farvade gravering. Etiketten kan
også skræddersyes med logo, valgfri tekst og nummerserie tilkoblet database.

Etikett

Etikett

Teksten graveres kemisk ned i overfladen på genstanden igennem den udskårne skabelon.
Mærkningen kan kun fjernes med værktøj eller ved grov afslibning. Sker det, ødelægges
overfladen på genstanden. Findes i mange forskillige formater.
Skabelonen er en laserskåret engangsskabelon, som er fremstillet i selvklæbende
plastfolie.Den er nem at placere på genstanden og bliver siddende under mærkningsprocessen.
Skabelonen passer til mærkning på de fleste plastoverflader og lakerede overflader.
Mærketeksten graveres kemisk ned i overfladen, og mærkningen kan kun fjernes ved grov
afslibning. Fjernes den, ødelægges overfladen på genstanden.

Hvilken mærkning skal man vælge?
Inden man bestemmer sig for hvilken mærkning som er bedst, er der nogle spørgsmål:
·
·
·
·
·
·
·
·

Hvor stor skal mærkningen være?
Hvad er det som skal mærkes?
Hvad er det for materiale som skal mærkes?
Er det en plan eller rund overflade?
Skal mærket være bøjelig?
Hvilken information skal der være på mærkningen?
Logo, telefonnummer, stregkode, løbenummer?
Hvor mange mærker behøver I?
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Tyverimærkning
Kundexempel
Bricka, EasyMark, format: 9x25 mm

STÖLDMÄRKT · SECURITY MARKED

Almby skola

Secure & SafeTM

Etikett, format: 12x50 mm

SE 20600501
If found, please email:
are.kommun@are.se

Secure & SafeTM

ÖLL 18 00001

STÖLDMÄRKT

000301

000301

If found, please call: +46 (0)150 48 70 00
or www.iaf.se,org.nr 202100-5414
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Bricka, EasyMark, format: 20x40 mm

Etikett, format: 15x37 mm

Etikett, format: 20x40 mm

STÖLDMÄRKT

Secure & Safe

STÖLDMÄRKT

VOLVO

TM
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100001

Bricka, EasyMark, format: 17x61 mm

If found, please call: +46 (0)520-49 50 00 or visit: www.trollhattan.se

11500

12345 11 5 0 0
ALINGSÅS KOM.

Secure & SafeTM

Etikett, format: 16x55 mm

Bricka, AluMark, format: 10x25 mm
Norrköpings
Brandförsvar

001

Etikett, format: 17x80 mm

Bricka, AluMark, format: 20x35 mm

00001

556613-7872 00001

TM

SECURE & SAFE™

Secure & Safe

STÖLDMÄRKT

Tillhör Obigo AB, www.obigo.com

STÖLDMÄRKT

100000
5501
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5501

GÖTENE
KOMMUN

00009

If found, please call: +46(0)31-54 09 00
or email: sweden@calderys.com

STÖLDMÄRKT

TM

Etikett, format: 25x80 mm

STÖLDMÄRKT

00009

Bricka, AluMark, format: 28x45 mm
Secure & Safe

SIGMA
556318-5700 0009
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Etikett, format: 20x55 mm

SECURITY MARKED

If found, please call: +46 (0)44-712 70
or visit:www.alde.se

Tillhör Götene Kommun,+46 (0)511-38 60 00, www.gotene.se

www.secureandsafe.se

