BARDZO SZEROKI
WYBÓR PRODUKTÓW

CLASSIC LINE

PONAD 20 MODELI SERII CLASSIC, W TYM:

Pieczątki serii Classic Line to bardzo mocne datowniki, numeratory
i pieczątki z płytką tekstową.
Dzięki szerokiej ofercie, sięgającej kilkudziesięciu modeli, każdy może
wybrać właściwy produkt – odpowiedni do wymaganego zastosowania.

15

RÓŻNYCH
DATOWNIKÓW

6
6

PIECZĄTEK Z PŁYTKĄ
TEKSTOWĄ

NUMERATORÓW

TRWAŁE PRODUKTY DO WIELU ZASTOSOWAŃ

TRWAŁOŚĆ

DATOWNIKI

BEZ REKLAMACJI, BEZ PROBLEMÓW

3 FORMATY DAT, OKRĄGŁE PŁYTKI
I OPCJE ZAZNACZENIA GODZINY!

Obudowa pieczątek stanowi połączenie tworzywa i metalu. Dzięki temu
jest bardzo trwała, mocna i stabilna. Idealna do wykonania wielu odbić.
Nawet przy intensywnym i długotrwałym użytkowniu, produkt jest bezawaryjny. Oferując ten produkt, unikniesz reklamacji!

Format daty cyfrowy:
Dzień . Miesiąc . Rok
Format daty ISO:
Rok - Miesiąc - Dzień

BARDZO TRWAŁA, MOCNA
I NIEZAWODNA OBUDOWA

Format daty polski:
Dzień . Miesiąc (słownie) . Rok

BRAK AWARII

Format daty:
Opcja zaznaczenia godziny

BRAK REKLAMACJI

TRWAŁOŚĆ ZAPEWNIONA
NA WIELE LAT

UŻYTKOWNICY
Księgowi

Weterynarze

Fakturzyści

Komornicy

Pracownicy działów logistyki

Firmy produkcyjne

Pracownicy banków,

Urzędy i instytucje

Szkoły – sekretariaty, dziekanaty

i wiele innych

GŁADKA PRACA
MECHANIZMU

KOLORY TREŚCI
WIELE OPCJI, KONFIGURACJI I ZASTOSOWAŃ

Pomimo dużej, mocnej konstrukcji i obudowy, mechanizm pracuje
bardzo lekko podczas przybijania pieczątki. Dzięki czemu użytkownik
nie przeciąża swojej ręki nawet przy wykonywaniu wielu stemplowań.

Jednokolorowa treść w jednym z pięciu podstawowych kolorów: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, ﬁoletowym.

UCHWYT
WYGODA W UŻYTKOWANIU
ORAZ PODCZAS MONTAŻU PŁYTKI

Jednokolorowa treść w nietypowym kolorze tuszu
takim jak magenta, brązowy czy żółty.

Odpowiednio wyproﬁlowany uchwyt ułatwia wykonanie czytelnych
odbić. Płaskie zakończenie uchwytu umożliwia postawienie całej pieczątki na powierzchni biurka, co bardzo ułatwia równe zamontowanie
płytki tekstowej.

STABILNOŚĆ
STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE
W większości modeli, produkt jest wyposażony w stopki antypoślizgowe,
które zapewniają stabilność podczas odbijania pieczątki.

SERWIS
KSEROKOPIARKI

Dwukolorowa treść o dowolnej konﬁguracji tuszy.
Pieczątki serii Classic Line występują w wersji z poduszką
nienasączoną, która wyposażona jest w specjalistyczny
separator. Oddziela on część przeznaczoną na kolor
treści i kolor daty. Pozwala dowolnie konﬁgurować
kolory tych obszarów.
Wielokolorowa treść. Oferta obejmuje specjalny
rodzaj poduszek CIK, przeznaczonych do tworzenia
wielokolorowych pieczątek. Wystarczy zamówić automat serii Classic i dodatkowo poduszkę CIK
do wielokolorowych odbić oraz tusze.

DATA P

RODUK
CJI
02.10.2
018

KWIACIARNIA
ZAPRASZAMY
8.00 - 19-00

Tusze dostosowane do znakowania różnych
powierzchni. Produkty serii Classic są często wykorzystywane w branży produkcyjnej. Dlatego oferta
obejmuje również poduszki specjalne oraz tusze
szybkoschnące, dzięki którym istnieje możliwość
znakowania metalu, tworzyw czy drewna.

KOMPATYBILNOŚĆ
I ELASTYCZNOŚĆ
Poduszki
zastępcze
można
stosować
wymiennie
w
automatach Expert, Classic i Oﬃce.
Dzięki temu Klienci mogą tworzyć
mniejsze zapasy i ponoszą niższe
koszty przy zachowaniu tej samej
elastyczności.

CZYTELNOŚĆ
TREŚĆ DOBRZE WIDOCZNA DLA UŻYTKOWNIKA
Obudowa pieczątki została wyposażona w okienko, przeznaczone
do zaprezentowania treści odbicia.
Dzięki temu, łatwo jest wybrać
właściwy model, nawet spośród
kilku stojących na biurku.
Wewnątrz opakowania znajduje się
karteczka z nacięciem dopasowanym do wielkości okienka.
Wyjmij – przystempluj odbicie –
włóż pod szybkę okienka
i przekaż Klientowi profesjonalny
produkt, który szybko rozpozna.

NUMERATORY

CZYSTE DŁONIE

NIE TYLKO CYFRY

ZASŁONIĘTE TAŚMY DATOWNIKA

Każda taśma w numeratorach serii Classic Line obejmuje nie tylko cyfry,
ale także puste pole, kropkę, myślnik czy ukośnik. Jest również
możliwość wymiany części cyfr na litery. Dodatkowo, istnieje opcja
wymiany taśm numeratorów na znaki specjalne.

Dzięki temu, że taśmy datownika
zostały zabezpieczone specjalną
osłoną, dłonie użytkownika nie
zabrudzą się nawet podczas
zmiany daty. Funkcja ta jest szczególnie istotna dla wszystkich osób
pracujących przy bezpośredniej
obsłudze Klienta w bankach,
biurach podróży, salonach sprzedaży i wielu innych.

