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n JÍDELNA     n PŘÍSTUPY     n DOCHÁZKA     n DOCHÁZKA MINI     n PERSONALISTIKA     n MZDY     n SKLAD     n MAJETEK     n ZAKÁZKY

KLÍČENKY „TEARDROP“

Teardrop je robustní klíčenka v ABS plastu. Pro vaše aplikace 
jsou dostupné různé barevné provedení a čipové technologie (EM 
Marin, Mifare). Přestože jsou klíčenky Teardrop velice tenké, jsou 
konstruovány tak, aby vydržely pracovat v drsném prostředí. Tvar 
kapky, konstrukce umožňující jednoduché uchycení k běžnému 
kroužku na klíče znamená, že klíčenky Teardrop představují 
ideální alternativu ke kartám. Klíčenky Teardrop jsou proto 
používány především pro identifikaci osob, jelikož jsou efektivní, 
praktické, pohodlné a
jednoduché na použití.

VLASTNOSTI

 +  ABS vysoce odolný materiál
 +  Barvy: černá, modrá, zelená, červená a žlutá / standardně skladem v barvě černé a modré
 +  Provozní teplota od −25˚C do 50˚C
 +  Vlhkost: vhodné pro vnitřní i vnější použití
 +  Odolné prachu, špíně a vodě
 +  Možnost kombinace dvou čipových technologií v jedné klíčence

Klíčenky mohou být dále personifikovány plnobarevným potiskem případně použitím technologie laserového gravírování. Motivem může být logo firmy, 
číslo nebo jednoduše jakákoliv grafika. V případě potisku nebo gravírování je stanoven minimální odběr 100ks. Ceny pro gravírování případně potisk 
přívěšku se stanovuje na základě požadavku ze strany zákazníka případ od případu.
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KEYFOB TAG EM4100

Identifikační přívěšek je bezkontaktní identifikační médium. Přiblížením přívěšku do prostoru nad snímací plochou 
dojde k přečtení kódu a tím k jednoznačné identifikaci konkrétní osoby. Jeden čip může být použit pro více činností např.: 
docházka, otevírání dveří, objednávka stravy... Každý čip obsahuje jedinečný 32bitový kód, což zaručuje nezaměnitel-
nost identifikace.  Tento přívěšek však nelze potisknout ani na něj nelze vygravírovat číslo dle požadavku zákazníka. 
Standardně dodáváme přívěšky v provedení modré a šedé barvy. Šedé přívěšky mají navíc kovový kroužek k snadnějšímu 
uchycení na klíče.

EMMARINE EM4102

Bezkontaktní přívěšek EM MARINE s čipem EM 4102 představuje přívěšek, ve kterém  je integrován RFID čip. K dispozici 
jsou různé barvy. Jsou  velmi tenké, konstruovány tak, aby vydržely pracovat v náročném prostředí. Konstrukce umožňuje 

jednoduché uchycení k běžnému kroužku na klíče. Standardně skladem v provedení modré barvy.

VLASTNOSTI

 + ABS vysoce odolný materiál
 + Barvy: černá, modrá, zelená, červená a žlutá
 + Provozní teplota od -25C do 50C  
 + Skladovací teplota od -25C do 80C    
 + Vlhkost: vhodné pro vnitřní i vnější použití                
 + Odolné prachu, špíně a vodě
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BEZKONTAKTNÍ KARTY

 + čipová karta bezkontaktní kompatibilní s technologií EM4102 125kHz, tl. 0,76mm. Kartu lze potisknout přímo nebo lze vyrobit samolepku dle potřeb 
zákazníka (logo firmy, číslo, jménem zaměstnance, foto zaměstnance, čárový kód apod.)

 + Rozměry karty: 86mm x 54mm

VZORY POTISKU
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CENÍK

TEARDROP, KEYFOB, EMMARINE, BEZKONTAKTNÍ KARTY

1 - 49 ks 59 Kč 2,46 €

50-99 ks 55 Kč 2,30 €

100 - 199 ks 45 Kč 1,88 €

200 - 499 ks 39 Kč 1,63 €

nad 500 ks dohodou dohodou

POTISK KARET NEBO SAMOLEPKY

Příprava tisku paušální částka za přípravu tisku - cena individuálně 1 500 Kč 60 €

Přímý tisk na kartu černý jednostranný tisk 15 Kč 0,63 €

plnobarevný jednostranný 20 Kč 0,84 €

příplatek za fotografii, 1 ks 10 Kč 0,42 €

příplatek za čárový kód, 1 ks 5 Kč 0,21 €

samolepka plnobarevný jednostranný tisk 15 Kč 0,63 €

příplatek fotografie za kus 10 Kč 0,42 €

příplatek čárový kód za kus 5 Kč 0,21 €

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


