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2.

MAG ICS CÍMKE NYOMDA
A Mag ICS nyomdája 2000-ben kezdett el működni, a nyomdagépek azóta két telített műszakban
gyártják a címkéket. Bérnyomtatásban is vállaljuk Partnereink címkéinek elkészítését az üres papírcímkétől az előre logózott címkéken át a színes és speciális termékcímkékig.
Nyomdánk a következő termelő berendezéssel rendelkezik:
Tekercsvágó gép - az 1 m széles tekercseket a nyomdagépek számára befogadható méretűre-,
Csévetest vágó - a címketekercsek támasztására szolgáló csévetesteket optimális szélességűre vágja

Edale 250 5S UV flexo nyomdagép - 5 színnyomó modul, tekercs fordító, 4 stancmű, lamináló,
BST video manuális állítású nyomatellenőrző, keresztvágó
Mark Andy Scout 254 mm nyomdagép - 6 színnyomó modul, tekercsfordító,
ragasztó oldal nyomó, hidegfóliázó, 2 stancmű, BST video manuális állítású nyomatellenőrző,
T&P körkéses vágó 5 késsel, keresztvágó
Rotoflex S 1000 konfekcionáló gép

Hatékonyság,
megbízhatóság és páratlan minőség
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BÉRNYOMTATÁS
A bérnyomtatás közel tizenöt éve a Mag ICS Holding ZRt. alaptevékenységei közé tartozik.
A címkegyártás magában foglalja az igényelt mennyiségű és méretű címketekercsek előállítását és
nyomtatását, melyhez nagy segítséget nyújt cégünk saját nyomdája és rendelkezésre álló eszközparkja.
A jelölő címkéinket nagyon gazdaságosan tudjuk előállítani, mert az alapanyagot saját feldolgozás útján
hozzuk nyomtatásra kész állapotba. A bérnyomtatás szolgáltatásunkat azoknak a cégeknek ajánljuk,
akiknek ritkán van szükségük címkékre, vagy időről-időre szükségesek, de nem akarnak saját nyomtatási
kapacitással rendelkezni.
Címke
Címkéink megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek
és garanciát vállalunk rájuk. Vállaljuk továbbá címkéi tervezését is,
javaslatot adunk grafikái, szövegei elhelyezésére.
Ha megismertet bennünket az alkalmazással, ahhoz a legmegfelelőbb
alapanyagot kínáljuk. Amennyiben standard címke méreteinkből választ,
és nem kell vágóeszközt készítenünk, jelentős összeget takaríthat meg.
Rendszeres megrendelés esetén szintén árkedvezményt biztosítunk.

Egyedi karszalag/csuklópánt
Cégünk vállalja a csuklópántok sorszámmal, logóval,
vonalkóddal, vagy bármilyen tetszőleges szöveggel történő
megnyomtatását, amely biztosítja azok egyediségét.
Előnyei:
- A perforált ragasztórész sérülésmentesen nem eltávolítható, ezáltal kizárólag egyszer használható fel
- nem átruházható
- téphetetlen, vízálló
- tetszőlegesen nyomtatható

Kártyanyomtatás - műanyag ID kártya szolgálat
Cégünk portfóliójába tartozik a műanyag-kártyák bérnyomtatása is. Ezek a megrendeléstől függően
lehetnek igazolvány jellegű műanyag azonosító kártyák az alkalmazottaknak, törzsvásárlói kártyák a
vevőknek, VIP kártyák a kiemelt ügyfeleknek vagy kiállítási belépő kártyák.
A kártyák megjelenése sokféle lehet: az egyszerű, egy színnel nyomtatottól a fényképes,
színes grafikákkal ellátott kártyákig. A kártyákat egy, illetve mindkét oldalukon tudjuk nyomtatni.
Igény esetén biztonsági holografikus címkével látjuk el a kártyákat, amely megakadályozza a hamisítást.
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A CÍMKÉKRŐL - általában
Címke méret, pályaszám:
A címke méretei többféleképpen is értelmezhetõek,
ezért nagyon fontos ezen paramétereknek tisztázása.
Az 1. ábra a nálunk szabványos elnevezéseket mutatja.
Ajánlatainkban az elsõ méret mindig a címke szélessége (rajzon: W),
a második érték a címke magassága, vagy más néven a futásirány (rajzon: H).
A címkék közötti távolság a GAP (rajzon: S).
Az X érték a teljes tekercsszélességet mutatja.
A tekercs kivitele lehet 1, 2, 3 (lásd: 2/a, b, c rajzok) vagy még több pályaszámú.
Az optimális pályaszámot a nyomtatott tekercsek felhasználási módja és az eszközök maximális nyomtatási
szélessége határozza meg.

Tekercselési adatok:
A használt etikett nyomtató fizikai méretei határozzák meg, hogy mekkora tekercseket tehetünk az eszközbe.
Fontos tényezõ a tekercsek belsõ átmérõje (rajzon: I), valamint a maximális tekercsátmérõ (rajzon: O).
Amennyiben rendeléskor nem biztosak ezekben a paraméterekben, akkor a nyomtató pontos típusának
megadása után mi tudunk ebben Önöknek segíteni. 3. ábra

Tekercselési irány:
Elõnyomott címke gyártásánál a következõ tekercselési módok és irányok közül választhat.
A betû iránya az elõnyomott grafika irányát mutatja.
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A CÍMKÉK FAJTÁI
Azonosító/jelölő címkék: Kereskedelmi vagy ipari felhasználású, gyártó sorok
mellett, raktárakban, szállítmányozásban alkalmazott, mindig a körülményeknek
megfelelő esztétikus papír és műanyag alapanyagú etikettek.
Holografikus fóliák és címkék: Hologram, és diffrakciós “Hot-Stamp” és
“Cold-Stamp” fóliák ívben és tekercsben is. Biztonsági matricák jegyekhez,
plasztikkártyákhoz, garancia szolgáltatásokhoz, üvegzáró fóliákhoz, stb.
Egyedi tervezés.
Egyedi alakú és különleges méretű címkék: Az alkalmazás igényeihez
tökéletesen alkalmazkodó formák és méretek. A legkisebbtől, úgy mint a
kábel és ékszercímkék, a legnagyobbig, mint pl. kül- és beltéri raktárcímkék.
Speciális ragasztó anyagok, egyedi tervezés.
Biztonsági címkék: A garancia megőrzésére kíváló megoldás az eltávolításkor
nyomot hagyó, ún. “void” címke. A szintetikus alapanyagú címke erősen tapad
a felületekhez. A felirat helyett akár logózható etikett profesziszionális megoldás
az illegális “eszközérintés” felderítésére.
Élelmiszer- és kozmetikai termékcímkék: Egyedi formájú, rendkívül
esztétikus papír- illetve műanyag címkék. Különlegességük, hogy egy
színnel még a ragasztófelületük is megnyomható. Egedi tervezés.
Kórházi csuklópántok, rendezvény karszalagok: Betegazonosító- és
biztonsági beléptető rendszerekhez alkalmazható víz- és karcálló, többféle
színben, többféle záró kapoccsal igényelhető papír- és műanyag szalagok.
Egyedi tervezés.
Plasztik-, és papír alapú kártyák: ID kártyák, tagsági kártyák, hűségkártyák
egyedi megtervezése és kivitelezése. Pozícionált hologrammal, fényképpel
vagy vonalkóddal, egy, illetve kétoldalon nyomtatva is.
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STANDARD CÍMKÉK

A címkék előállítása óriás méretű tekercsek ( jumbo-roll)
feldolgozásával kezdődik. Speciális vágógép segítségével
először a címketekercs szélességét alakítják ki, majd a címkék
végleges méreteit és alakját vágószerszámok előzetes legyártása
után készítik el a felszabdalt tekercsekből.
Ily módon a címkék mindenféle méretben, anyagban és a
legkülönbözőbb alakban állíthatók elő. A gazdaságosabb
címkegyártás érdekében kidolgoztuk a legáltalánosabban használt
méreteket, melyeket papír alapanyagból állítunk elő.
Partnereink igényei szerint gyártott termékeink mellett az alábbi
táblázat összefoglalja a folyamatosan raktáron tartott és
kedvezményes áron kínált Mag ICS Standard címkéket.
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AZONOSÍTÓ / JELÖLŐ CÍMKÉK

Azonosító címkék

Azonosító címkék - Bármilyen felületre, igénybevevő környezetben is
Az azonosító címkék fontos információkat hordoznak a termékekről (származás, alapanyagok,
ár, lejárati idő, tulajdonos), a munkafolyamatokról (gyártás, kiszállítás, raktározás, gyógykezelés),
az állatokról, sőt a személyekről is. Szóval szinte minden azonosítható címkék segítségével.
Címkéink csúcsminőségű öntapadós alapanyagokból készülnek, bármilyen felületen tapadnak.
Professzionális megjelenés a professzionális megoldásokhoz
Nagyon ellenálló címke (olaj-, fagyálló folyadék-, sebváltó olaj, karcolás- hő- és vízálló)
Többrétegű címke (többszörös kontroll)
Biztonsági, ún. destruktív címke (nem eltávolítható)
Másolásvédett jegy, void címke
RFID címke
Autógumi címke
Raktári, leltári jelölőcímke
Különböző címke alapanyagok, méretek, formák és színek

Kórházi csuklópánt

Vérzsák címke
Faiskolai címke
Biztonsági címke

Ékszer címke

RFID címke

www.magics.hu
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BIZTONSÁGI / VOID CÍMKÉK
Abban az esetben, ha olyan igény merül fel, hogy a címke tartalmazzon valamilyen hamisítást,
vagy eltávolítást és újrafelhasználást akadályozó elemet, az alábbi megoldásokat kínáljuk:
- Fémes, hologram jellegű biztonsági jelölés
- Speciális alapanyag, amely eltávolításkor nyomot hagy, és önmaga is megsérül
- Szakadó mintázat a ragasztás helyén, ami lehetetlenné teszi a címke roncsolódás-mentes eltávolítását

Az ezüst színű biztonsági címke segítségével láthatóvá tehető, ha a csomagolást, készüléket, stb.
illetéktelenül felnyitják, ill., hamisítványt készítenek eredeti okmányról, feljogosító engedélyről,
a címke eltávolításakor ugyanis a “void” felirat marad hátra.
A címke széles körben alkalmazható többek között az ipar, az autógyártás és az egészségügy területein.

A void címke szerkezete:
“Void” felirat-ot hagyó fénytelen ezüst polyészter

Front felület
Ragasztó réteg

PAT1 Acryl
Többrétegű szilikonnal bevont átlátszó pergament

Hordozó anyag

Felületi réteg anyaga:

Ragasztó anyaga:

Szín

Ezüst

Vastagság

50 µm
MD

Szakító szilárdságCD
Nyújthatóság

MD
CD

22 kg/mm

Típus

Akril

Adhézió
(24 óra elteltével)
2

140 %

Ónmentes acél 1000 g/25 mm (CGS)
Polipropilén 800 g/25 mm (CGS)

Kohézió

30000 (sec.)

Tapadóssági
teszt

4

Hordozó anyaga:
Szín
Vastagság
Tömeg

Kék
88 µm
98 g/m 2
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BIZTONSÁGI / VOID CÍMKÉK
Általános tulajdonságok:
Adhézió

Kohézió

Tartósság

Melegérzékenység

Alacsony hőmérséklet

Fényérzékenység

Stancolás

Megfelelő

Jó

Kiváló

Vízállóság

X

Párolgás

Gyenge

Tapadása különböző anyagokhoz:
Akril

ABS

PE

Melamin

Kemény PVC

Üveg

Lágy PVC

PP

PS

Festett fém

Vas

Rozsdamentes
acél

PET

Hullám
papír

Tárolási feltételek:
1. Magas páratartalmú és magas hőmérsékletű helyektől védve tárolandó!
Ideális: 10-30°C; relatív páratartalom <70%.
2. Víz és vegyszerek közvetlen érintkezésétől óvjuk.
3. A polietilén fóliába csomagolás növeli az életidejét.
4. Ne érje közvetlen napfény, illetve megfelelően távol legyen fényforrásoktól.
5. A hosszabb idejű felhasználhatóság érdekében a tekercseket álló helyzetben
tároljuk és fekve hengereljük
6. Védjük minden káros behatástól
A címke tulajdonságai és használhatósága csak a fent leírtak betartása mellet garantálható.
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HOLOGRAMOS CÍMKÉK

Holografikus fóliák és címkék: Hologram, és diffrakciós “Hot-Stamp” és “Cold-Stamp”
fóliák ívben és tekercsben is. Biztonsági matricák jegyekhez, plasztikkártyákhoz,
garancia szolgáltatásokhoz, üvegzáró fóliákhoz, stb. Egyedi tervezés.

www.magics.hu

11.

TERMÉKCÍMKÉK
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SPECIÁLIS CÍMKÉK

Vannak olyan feladatok, ahol a standard címkék "teljesítménye" nem elegendő.
Ezekben az esetekben különleges tulajdonságokkal rendelkező, nem szokványos alapanyagú,
formájú és méretű címkéket ajánlunk.
Számos speciális alkalmazás számára gyártunk akár egyedi megoldásokat is:
Speciális hőálló, vegyszerálló, benzinálló címkék
Autógumi címkék
Vízálló, kültéri címkék, kábelcímkék
Biztonsági fém- és műanyagcímkék, plomba-etikettek a fokozott védelem érdekében
Textilcímkék a textilipari cégek számára
Ékszercímkék ékszerészek, zálogfiókok számára
Beléptető karszalagok, csuklópántok intézmények, kórházak, rendezvényszervezők számára
Faiskolai címkék (Tyvek anyagból 12,7 mm x 160 fm és 17,2 x 220 mm méretekben)
Egyéb címkék: pl. lőtéri javító matricák
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SZÍNES CÍMKÉK - helyben gyártva

Zebra IQ Color - az intelligens nyomtatás
Megjelenítés színekben
Igény szerint színes címkéket nyomtathat a Zebra IQ Color direkt-termál festék technológiája segítségével,
amely bármelyik direkt thermal Zebra nyomtatóban alkalmazható. Az IQ Color 3 színes zóna (+ a fekete)
nyomtatását teszi lehetővé. A kiemelni kívánt információ hőaktiválás után válik láthatóvá.
Ez a modern technológia másmegoldásokhoz hasonlítva - mint pl. az előnyomott színes thermál média,
a lézer vagy tintasugaras nyomtatás, a különszínű címkék vagy a színes jelölések használata -,
rugalmasabb, hatékonyabb és pontosabb.
Testreszabott igények
A Zebra a címke gyártása során szemmel nem látható festéket használ a címke kijelölt mezőiben.
A nyomtató hőmérséklete aktiválja a festéket a kiválasztott szín láthatóvá tételéhez a tervezett
designnak megfelelően. A színt fel tudja tárni formaként, szövegként, grafikaként vagy fordított képként.
Hogyan működik ez?
Ki kell választani a címkén azt a területet, amire a láthatatlan festéket kérjük. Meg kell adnunk a színt is.
Ez három standard színből és a feketéből állhat össze.
Alkalmazáskor a címke végig fut a nyomtató fej előtt mint hagyományosan, de a meleg a “színes” zónákban
aktiválja a megadott színt és megjelenik a design.
Elérhető színek: vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, lila, cián, magenta
Megjeleníthető: szöveg, forma, grafika, reverz kép
Raktározhatóság: 6 hónap
Tipikus alkalmazási területek:
Egészségügy: laboratórium, minta és gyógyszer jelölés
Szállítmányozás, logisztika: szortírozás, leltár kezelés, expediálás
Gyártás: minőségellenőrzés, munkafolyamatok
Kereskedelem: polccímkék

www.magics.hu

14.

KAPCSOLAT

Mag ICS Holding Zrt.
Auto ID termékek forgalmazása
H-1112 Budapest, Budaörsi út 231.
T.: +36 (1) 438-6000
F.: +36 (1) 248-0023
Email: info@magics.hu
Mag ICS Fehérvár
Karbantartás és javítás
H-8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.
T.: +36 (22) 504-864
F.: +36 (22) 504-863
Email: magicssz@t-online.hu

Mag ICS Print Nyomda
Nyomdai termékek előállítása
H-5100 Jászberény, Ifjúság út. 13.
T.: +36 (57) 515-200
F.: +36 (57) 515-209
Email:magics.print@magics.hu
Auto ID Vonalkód Nagykereskedelmi Kft.
Auto ID termékek kis- és nagykereskedelme
H-1112 Budapest, Budaörsi út 231.
T.: +36 (1) 438-6000
F.: +36 (1) 248-0023
E-mail: info@autoiddistribution.hu

Mag ICS Guns
Sportfegyverek és kellékeik forgalmazása
H-1112 Budapest, Budaörsi út 231.
T.: +36 (1) 239-6503
F.: +36 (1) 438-0638
Email: magicsguns@gmail.com
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