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Bemutatkozás

Über uns
DigiCode Kft. ist der Entwickler von Barcode-technischen Mitteln und Dienstprogrammen. Der Sitz der Firma befindet 
sich in Budapest. Mit über 2000 Produktangeboten versorgt das die mitteleuropäische Länder. Als eine 
kundenorienterte Firma, beachten wir ständig die Ansprüche und die Feedbacks unserer Kunden. Dieses schafft den 
Antrieb und die Möglichkeit darauf, dass wir unseres Systeme und die Produkte laufend vervollkommen können, dass 
wir auf dem Markt die beste Verbrauchersoftware sichern können.

Unternehmensmission

"Steigern Sie die Computererlebnisse in der Arbeit, in Ihrem Heim, und in der Unterhaltung." Die Weise der unseren 
Mission-Erfüllung, dass wir für unsere Abnehmer einfache, wirksame und leicht verwendbare Geräte sichern wissen 
und Softwares planen, entwickeln.

Unternehmensdaten

Steuernummer: 241/194/37136
Eu steuernummer: DE322690118
Kontonummer: 12025000-01167466-00200003
Swift-code: UBRTHUHBXXX
Iban nummer: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003

Kontaktdaten

Telefonnummer: +49 8501 93895 10 
Zentrale e-mail-adresse: info@digicode.de
Finanzwesen und bestellung: invoice@digicode.de
Technische hilfe und service: service@digicode.de

Urheberrecht

Das Dokument, die Website und die auf der Website verfügbarer Inhalt steht unter dem Urheberrechtsschutz. In dem 
Dokument befindlicher Inhalt ist das geistige Eigentum des Dienstleisters in dem Fehl der unähnlichen Gemarkung, 
beziehungsweise ist berechtigt auf der Verwertung dessen.

Irgendwelchen Inhalt der Website und des Dokuments kann man nur mit dem Link auf die Website des 
Diensteanbieters übernehmen, unter der Bedingung, dass der Empfänger die ursprünglichen Inhalte nicht ändert, den 
Autor und die Quelle angibt, d.i. der Empfänger gibt auf die Website andeutende unzweideutigen Link bei jeder 
Mitteilung ab und nicht gewerbsmäßig verwendet.

Online-Links

Unternehmens-Website (https://www.digicode.de/)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (https://www.digicode.de/allgemeine-geschaftsbedingungen)
Rechtliche Erklärung (https://www.digicode.de/rechtliche-erklarung)
Online Verfügbarkeit des Dokuments (https://www.digicode.de/blog/cimkezes-extrem-korulmenyek-kozott-ezek-az-
iparagak-igenyelnek-specialis-megoldasokat-bp297)
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CÍMKÉZÉS EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – 
EZEK AZ IPARÁGAK IGÉNYELNEK SPECIÁLIS 
MEGOLDÁSOKAT

Egy termékre kerülő matrica sokféle lehet. Igényeinktől függően használhatunk egyszerű, papír alapú tekercses címkét, 
etikettet, vagy sokkal strapabíróbb, időtálló alternatívákat is. 

Ez már csak azért is fontos, mert bizonyos iparágak különleges megoldásokat igényelnek, melyek nem csak az 
időjárásnak, de a víznek, a hőnek, vagy akár a vegyszerek hatásának is képesek hatékonyan ellenállni.

Raktárkészletünkön rengeteg különleges címkefajta megtalálható. Az autóipari matricáktól kezdve, egészen az 
egészségügyben alkalmazható megoldásokig. Most bemutatunk néhány olyan ipari ágazatot, melyben fontos, hogy 
tökéletes minőségű, tartós címkéket használjunk termékeink jelölésére.

Vegyipar
A vegyipari vállalatok munkatársainak nap, mint nap rengeteg veszélyes anyaggal kell dolgozniuk. Fontos, hogy ezeket 
a termékeket úgy tudják megjelölni, hogy a címkék a különböző savas, vagy épp lúgos, maró hatású vegyszerekkel 
szemben is ellenállóak legyenek.

Ezek a címkék ugyanis rendkívül fontos információkat hordoznak, melyeknek sokáig olvashatónak kell lenniük, mind a 
munka jellege, mind pedig a törvény által előírt szabályzások miatt. 

Autóipar és elektronika
Nem csak a vegyiparban fontos az, hogy jó minőségű, extrém körülmények közt is helytálló címkéket használjunk. Az 
autógyártásban is több olyan munkafolyamat akad, melyben kritikus szerep jut a jelölésnek. 

Az autóipari címkéket alkatrészek címkézésére, külső és belső jelölésre, vagy figyelmeztető és azonosítási funkciók 
betöltésére egyaránt használjuk. Ezekben a címkékben közös, hogy az autó élettartama alatt 
olvashatónak/azonosíthatónak kell maradniuk. 

Éppen ezért gyártásuk során rendkívül masszív alapanyagot és időtálló nyomtatási technológiát kell alkalmazni, akár a 
jármű belsejében (pl. légzsák), akár motorháztető alatt, akár a különböző nyílásokban használt jelölőcímkékről 
beszélünk.

Hasonló a helyzet az elektronikai cikkeket gyártó cégeknél is, hiszen a különböző alkatrészek, kábelek, tartozékok 
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címkézése szintén olyan megoldást igényel, ami egyaránt ellenáll az idő vasfogának és a környezeti hatások okozta 
amortizációnak is.

Egészségügy
A jelölőcímkéket, akár csak más iparágakban, az egészségügyben is rengeteg dologra használhatjuk. Kémcsövek, 
gyógyszerek jelölésére, vagy akár a betegek adatainak egyszerű és hatékony tárolására is kiválóan használhatók.

De korábban már foglalkoztunk azzal is, mennyire jó szolgálatot tesz az egészségügyben a vonalkódos adminisztráció 
lehetősége. Ahhoz azonban, hogy ez simán menjen, tökéletes minőségű címkékre van szükségünk.

Élelmiszeripar
Habár az élelmiszeripar kevésbé igényel strapabíró címkézési megoldásokat, mint a vegyipar vagy az egészségügy, de 
akadnak itt is olyan speciális elvárások, melyeket az egyszerű tekercses címke nem feltétlenül tud teljesíteni.

Bizonyos esetekben a matricák ugyanis közvetlenül a zöldségre vagy a húsárura kerülnek, így másféle ragasztót 
igényelhetnek, mint egy dobozra, üvegre, vagy épp műanyag flakonra kerülő címke.

Ráadásul az is fontos, hogy bizonyos termékek esetében a törvény által előírt adatok (pl. űrtartalom, összetevők) jól 
olvashatók legyenek, így a szállítás és tárolás sem szabad, hogy kárt tegyen az élelmiszeripari címkékben.

Nálunk minden iparághoz megtalálja a megfelelő megoldást

Webáruházunkban a legjobb minőségű alapanyagok és címkenyomtatók közül válogathat, melyek a különleges 
feladatok ellátására is képesek. Ha pedig szeretne egyedi, igényeihez igazodó címkét gyártatni, mi ebben is készséggel 
állunk rendelkezésére.
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