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O nás...

• Inotec Barcode Security má komplexní
know-how na výrobu a vývoj označení pomocí čárového kódu
a RFID již více než 35 let

• Více než 75 pracovníků ve výrobním závodě v Neumünsteru

• Certifikace ISO 9001

Pobočky

• Velká Británie 1999
• Francie 2000
• Nizozemí 2000
• Česká Republika 2009



Nabízíme

• Kompletní označení skladových prostor nebo logistických procesů čárovým kódem a RFID
• Grafický návrh
• Výběr vhodných materiálů
• Realizace označení – instalace

• R&D
• Testování produktů pro specifické podmínky
• Výzkum a vývoj nových materiálů a produktů

• Kontrola kvality
• 100% výstupní kontrola všech produktů
• Garance čitelnosti čárového kódu a RFID





Označení skladových pozic

• Klademe důraz na odolnost etiket

• Individuální řešení pro každého zákazníka

• Komplexní řešení pro identifikaci skladů

• 100% čitelnost 

• Garance životnosti

• Vývoj a výzkum nových materiálů a lepidel



Značení paletových regálů

Barevné rozlišení pater

Při každé skladové 
operaci obsluha zřetelně 

vidí barvu patra 

…a potvrdí operaci 
sejmutím čárového kódu 
stejné barvy na prvním 

nosníku



Značení paletových regálů
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Značení pozic na podlaze - FloorTag

• Nejodolnější značení podlahových pozic

• Vysoce odolná hliníková etiketa

• Fotokompoziční potisk

• Realizováno více než 60.000 ks značení



Další typy značení do skladů

• Reflexní etikety 

• Magnetické etikety

• Informační panely

• Linemarking



Značení v logistice – plastové obaly

• Velmi efektivní využití RFID

• Odolnost vůči mechanickému 
poškození

• Odolnost vůči tlakovému mytí

• In-mould i samolepící řešení



Vybrané realizace

Plzeňský Prazdroj – závěsné značení

AGC, VW Slovakia – keramické etikety

Zeelandia, ZOOT – značení plastových přepravek

Tesco – linemarking, 21km

Linpac Poland – podlahové značení FloorTag

NAY – podlahové etikety

Amazon



Inotec Barcode Security

• Váš partner pro inovativní řešení

• www.inotec-barcode.cz

• inotec-barcode-security

• E-mail: info@inotec-barcode.cz

https://www.facebook.com/pages/inotec-Barcode-Security/143205025690692


Děkuji za Vaší pozornost


