
identifikačné
náramky

2010

k a t a l ó g

Bezkonkurenčná kvalita a spoľahlivosť  
na českom aj slovenskom trhu!

V I P B A N D  K A T A L Ó G

Nakupujte náramky jednoducho a kedykoľvek!

Termíny dodAniA

Vybrané typy náramkov sú skladom k dodaniu do 48 hod. od potvrdenia objednávky. možnosť odoslania v deň objednávky 
s dodaním do 24 hod. Tovar, ktorý nie je na sklade, k dodaniu od 2 do 6 týždňov. náramky s potlačou k dodaniu  5 – 10 pra-
covných dní od schválenia náhľadu. expresná jednofarebná potlač do 72 hodín. max. 5.000 ks náramkov.
Termín dodania Vám vždy oznámime obratom. 

doprAVA ToVAru

Tovar štandardne doručujeme dHL, upS alebo prepravnou službou Top Trans. 
osobný odber po objednaní na adrese: identifikační systémy, s.r.o., mlynská 2238, 934 01 Levice. 

pLATobné podmienKy

Tovar musí byť pri dodaní uhradený v plnej výške. platbou na bankový účet, dobierkou alebo v hotovosti pri prevzatí. pri indi-
viduálnej potlači náramkov môže byť požadovaná záloha až do výšky 100% celkovej čiastky včítane dpH. 

ZáruKA A reKLAmácie

na tovar odobraný podľa objednávky je poskytnutá záruka kvality.
prípadné reklamácie sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Volajte na naše telefónne číslo svojho obchodníka.

poZor! identifikačné náramky vyrobené na zákazku - s originálnou komerčnou potlačou alebo inou špecifickou úpravou nie 
je možné vrátiť alebo vymeniť!

názvy produktov, značky spoločnosti, mená,  logá a iné symboly uvedené v tomto katalógu sú registrovanými obchodnými značkami  firmy 
precision dynamics corporation.

minimálny počet záleží na type a prevedení náramkov.  
Štandardné náramky od 100 ks. Kontaktujte nás prosím pre viac informácií.

www.idsys.sk

Oficiálny partner Precision Dynamics Corporation

identifikační systémy, s.r.o.
mlynská 2238
934 01 Levice

tel.:  +421 366 319 141
fax:  +421 366 306 010   
www: www.idsys.sk
e-mail: info@idsys.sk
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Samolepiace Tyvek® náramky 

Vinylové náramky

plnofarebné Sureimage™ náramky

Trblietavé a metalické náramky

plastové Superband® náramky

priehľadné clearimage™ náramky

Kupónové Wrist-rider® náramky

Čipové rFid náramky

Čiarový kód a termálna potlač

Látkové náramky

potlač náramkov
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Škola, univerzita

Klub, bar, diskotéka

Kúpalisko, aquapark

Festival, koncert

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Kto používa náramky
ViP®BANd?

Auto - moto akcie

Zámok, hrad, múzeum

Konferencia, veľtrh

Mestská, kultúrna  
slávnosť

Cestovný ruch

Nakupujte náramky 

jedNOduchO a KedyKOľveK!

✔ ZroZumiTeľnoSť - jednoduchá navigácia nákupného košíka
✔ beZpeČnoSť - platba kartou cez bránu Českej sporiteľne
✔  inFormoVAnoSť - skladové zásoby kontrolujete priamo pri nákupe
✔ rýcHLoSť - ešte dnes si tovar môžete vyzdvihnúť
✔ SpoľAHLiVoSť - profesionálni obchodníci Vám dajú bezplatnú konzultáciu!

e-SHop je nová služba našim zákazníkom!

w w w . i d s y s . s k

identifikační systémy, s.r.o.
mlynská 2238
934 01 Levice

tel.: +421 366 319 141
fax: +421 366 306 010
e-mail: info@idsys.sk

Športová akcia
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V I P B A N D  K A T A L Ó G

SamOlepiace 
TyveK® 
nárAmKy

Vyrobené z Tyveku®:
ľahký, veľmi pevný a vodeodolný materiál

Neprenosné: 
vybavené špecifickým samolepiacim uzáverom 
s bezpečnostným výsekom

Číslovanie: 
štandardne sériovo číslované

BONUS: 
najlacnejšie - náramky z Tyveku® patria medzi cenovo 
najdostupnejšie

Najčastejšie využitie: 
aktivity do 48 hodín

UPOZORNENIE:  Tyvek® náramky nie sú vyrobené z papiera, ako 

býva často mylne prezentované, ale zo špeciálneho materiálu 

Tyvek®, ktorý je veľmi pevný a vodeodolný. Nie je možné ich 

potlačiť v laserovej kopírke ani tlačiarni, hrozí poškodenie zaria- 

denia! 
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Škola, univerzita

Klub, bar, diskotéka

Kúpalisko, aquapark

Festival, koncert

Auto - moto akcie

Zámok, hrad, múzeum

Konferencia, veľtrh

Mestská, kultúrna  
slávnosť

Cestovný ruch

Športová akcia

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

101010xx (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm

13 cm x 2 cm 

1 krabica /1000 ks/ predaj už od 100 ks

2008 sECURBANd® 

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

1010200xx (xx=číslo farby)

1,9 cm 

25 cm  

13 cm x 1,6 cm 

1 krabica /1000 ks/ predaj už od 100 ks

2025 sECURBANd®

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

101030xx (xx=číslo farby)

2,5 cm 

30 cm

13 cm x 2 cm (plus kupón)

1 krabica /1000 ks/ predaj už od 100 ks

2066 TiCkET-TAB™

Jednoducho oddeliteľný kontrolný útržok s rovnakým sériovým 
číslom ako na náramku.

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

101040xx (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm

13 cm x 1,9 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

Tyw TyTAN-BANd® 

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač

REfERENCiE

„ S náramkami  TYVEK ® 2008, 
resp. 2025 SECURBAND pracujeme 
na letnom termálnom kúpalisku 
Patince už od roku 2005. S kvalitou 
náramkov sme problémy nemali, 
sú odolné voči vode i bezpečné pri 
celodenných športových aktivitách 
na kúpalisku. Oceňujeme aj širokú 
škálu farieb. „
 Ing. Peter Boncsek
 Kúpele Patince, s.r.o.

„Pre identifikáciu návštevníkov v 
našej diskotéke berieme náramky 
samolepiace Tyvek s kontrolným 
kupónom, ktoré nám presne vyho- 
vujú. Viac ako 2 roky úspešne spo-
lupracujeme s firmou Identifikační 
systémy s.r.o. . Som veľmi spokojný 
nielen s náramkami, ale i so servi-
som, ktorý vaša firma ponúka.“
 Cleopatra Company

Pozn.: 
Tyvek® je registrovanou obchodnou značkou firmy DuPont.
Farby č. 29 a 37 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow) a neónové.

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 
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SamOlepiace 
TyveK® 
nárAmKy-
NOviNKy
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Vyrobené z Tyveku®:
ľahký, veľmi pevný a vodeodolný materiál

Neprenosné: 
vybavené špecifickým samolepiacim uzáverom 
s bezpečnostným výsekom

Číslovanie: 
štandardne sériovo číslované

BONUS: 
najlacnejšie - náramky z Tyveku® patria medzi cenovo 
najdostupnejšie.

Najčastejšie využitie: 
aktivity do 48 hodín

UPOZORNENIE:  Tyvek® náramky nie sú vyrobené z papiera, ako 

býva často mylne prezentované, ale zo špeciálneho materiálu 

Tyvek®, ktorý je veľmi pevný a vodeodolný. Nie je možné ich 

potlačiť v laserovej kopírke ani tlačiarni, hrozí poškodenie zaria- 

denia! 

Športová akcia Auto - moto akcie

Škola, univerzita Zámok, hrad, múzeum

Klub, bar, diskotéka Konferencia, veľtrh

Kúpalisko, aquapark Mestská, kultúrna  
slávnosť

Cestovný ruchFestival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

10707000

1,9 cm

25,5 cm

11 cm x 1,6 cm

1 krabica/ 1000 ks  /  predaj už od 100 ks

2025s sUREiMAGE

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

1080xxxx

1,9 cm alebo 2,5 cm

25 cm

13 cm x 1,6 cm alebo 13 cm x 2 cm 

1 krabica/ 1000 ks  /  predaj už od 100 ks

TyVEk® ExPREssioN

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

10xxxx

2,5 cm 

25 cm

13 cm x 2 cm 

1 krabica /1000 ks/ predaj už od 100 ks

TyVEk® holoGRAM

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač

Pozn.: 
Tyvek® je registrovanou obchodnou značkou firmy DuPont.
Farby č. 29 a 37 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow)  a neónové.

REfERENCiE

“Na projektoch ako je napríklad 
Slovensko hľadá SUPERSTAR, Let’s 
Dance alebo Slovensko má TAL-
ENT, je potrebné vedieť kto sa vám 
pohybuje na scéne alebo mimo 
nej. Na tento účel  nám vynikajúco 
slúžia identifikačné náramky od 
firmy Identifikační systémy s.r.o., 
ktorá poskytuje širokú paletu 
farieb a materiálov identifikačných 
náramkov, s ktorými sme nadmieru 
spokojní. Náramky od Identifikační 
systémy s.r.o. majú u nás dvere 
otvorené.”
 Richard Raiman,  
 Produkcia OREO s.r.o.

Kompletnú aktuálnu ponuku všetkých predtlačených motívov
nájdete na www.idsys.sk

pre viac informácií k Tyvek ® Hologram,
objednávku volajte obchodníka na tel: +421 366 319 141

plnofarebná potlač.
Vhodný pre akcie na jeden večer.
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viNylOvé 
nárAmKy

Vyrobené z vinylu:
vodeodolné na dlhodobé použitie, reprezentatívny vzhľad

Neprenosné:
zabezpečené vysokoúčinným trvalým patentným uzáverom
poZor! možnosť patentných uzáverov na viacnásobné 
použitie

Číslovanie:
možnosť sériového číslovania

BONUS:
široká škála pastelových a žiarivých farieb, výrazné neónové 
farby, pohodlné nosenie

Najčastejšie využitie:
krátkodobé aj dlhodobé aktivity

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 08 / 09
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Športová akcia

Škola, univerzita

Klub, bar, diskotéka

Kúpalisko, aquapark

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Auto - moto akcie

Zámok, hrad, múzeum

Konferencia, veľtrh

Mestská, kultúrna  
slávnosť

Cestovný ruchFestival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

103020xx (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm

6,3 cm x 1,9 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

420P ViNyl widE

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

103030xx (xx=číslo farby)

1,9 cm 

26 cm

8,2 cm x 1,6 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

VsP ViNyl MEdiUM

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

103010xx (xx=číslo farby)

1,3 cm 

30 cm

10 cm x 1 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

430P ViNyl NARRow

V ponuke tiež s kovovým patentným uzáverom na jedno  
aj viacnásobné použitie - typ VSm a rVSm.
objednávky len po krabiciach.

Pozn.: 
Farby č.27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40 a 41 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow)  a neónové.

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač

REfERENCiE

Vzhľadom  na to , že v areáli 
poskytujeme rôzne  druhy  služieb, 
potrebujeme rôzne náramky 
na rozlíšenie klientov. Náramky 
nám slúžia na vylúčenie tých 
klientov, ktorý sa chcú dostať 
bezplatne do areálu Thermál-
parku. Niekoľkodňové náramky 
poskytujeme pre ubytovaných 
klientov , ktorí sa nimi preukazujú v 
reštaurácií , ako aj v areáli Thermál-
parku. Životnosť všetkých typov 
náramkov  čo nám poskytujete, je 
pre naše zariadenie dostačujúca. 
 Thermálpark DS, SK
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plNOfaReBNé 
SuReimage™ 
nárAmKy

Vyrobené z veľmi pevnej fólie (tri-laminate plastic): 
ľahké, vodeodolné na dlhodobé použitie 

Neprenosné: 
veľmi odolné, zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patent-
ným uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS: 
kvalitné náramky s plnofarebnou potlačou, zdokonalia imidž 
Vašej udalosti/akcie, stopercentná ochrana proti sfalšovaniu.

Najčastejšie využitie:
profesionálny imidž

Náramky s plnofarebnou potlačou pre maximálne zobra-
zenie! Úchvatná digitálna grafika.

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 10 / 11

Auto - moto akcie

Mestská, kultúrna  
slávnosť

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Festival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

10703000

1,3 cm 

33 cm

31 cm x 1 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj len po krabiciach

460s sUREiMAGE™sECURsNAP® 
NARRow

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

10705000

1,9 cm 

26 cm

24 cm x 1,6 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj len po krabiciach

400s sUREiMAGE™sECURsNAP®  
MEdiUM

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

10704000

2,5 cm 

26 cm

6 cm x 2,2 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj len po krabiciach

470s sUREiMAGE™sECURsNAP®  
widE

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (2500 ks náramkov)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (2500 ks náramkov)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (2500 ks náramkov)

doBA dodANiA PoZoR 
NEšTANdARdNÁ ! 

2 - 4 týždne od objednania

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

digitálna plnofarebná potlač

celoplošná potlač

REfERENCiE

„Spolupráca s firmou Identifikační 
systémy s.r.o. funguje skvele a 
jej produkty budeme využívať aj 
naďalej, pretože kvalitou materiálu, 
kvalitou fotografickej potlače 
a profesionálnym prístupom sú v 
ČR na 1.mieste.“

 Ing. Pavel Matušek, 
 marketing manager, 
 AC Sparta Praha fotbal, a.s.,  
 AXA Arena

„Spoluprácu s Vašou spoločnosťou 
hodnotíme ako vysoko 
profesionálnu. 
Oceňujeme hlavne promptnosť 
vybavenia objednávky, kvalitu a 
dizajn náramkov SUREIMAGE.“
 Martina Tamášiová
 Purchaser 
 Philip Morris Slovakia s.r.o.

Pozn.: 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.
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TRBlieTavé & 
meTalicKé 
nárAmKy

Vyrobené z veľmi pevnej fólie (tri-laminate plastic): 
lesklý povrch, ľahké, vodeodolné

Neprenosné: 
veľmi odolné, zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patent-
ným uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS: 
originálny dizajn náramkov, výber z niekoľkých holografic- 
kých dizajnov 

Najčastejšie využitie: 
akcie do 48 hodín
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14 yeLLoW 37 dAy GLoW pinK

39 dAy GLoW Green

29 dAy GLoW orAnGe 51 GoLd

50 SiLVer35 AQuA

33 purpLe

25 crAnberry

22 KeLLy Green

13 bLue

56 TopAZ 57 corAL

58 JAde54 AmeTHyST51 GoLd50 SiLVer

10404089

4830 - RAiN 10405089

104030894800 - CoNfETTi

4830 - sTARs

Športová akcia

Škola, univerzita

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Klub, bar, diskotéka

V I P B A N D  K A T A L Ó G

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

4800 METAlliC 4830 METAlliC 4830 METAlliC
CoNfETTi sTARs RAiN

KÓd: 10403089 KÓd: 10404089 KÓd: 10405089

1,9 cm

26 cm

8,2 cm x 1,6 cm

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

48xx METAlliC

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

104010xx (xx=číslo farby)

1,9 cm 

26 cm

8,2 cm x 1,6 cm

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

4480 liQUid GliTTER®

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

104020xx (xx=číslo farby)

1,3 cm 

33 cm

7 cm x 1 cm

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

480P kAlEidosCoPE®

Pozn.: 
Farby č. 29 a 37 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow)  a neónové.

REfERENCiE

Už niekoľko rokov spolupracuje 
letný festival Summerbeach Ru-
dava pri dodávke identifikačných 
náramkov výhradne so 
spoločnosťou Identifikační 
systémy, s.r.o., nakoľko dávame 
prednosť kvalite, dodacej lehote a v 
neposlednom rade profe- 
sionálnemu prístupu. Vždy pružne 
a efektívne spoločnosť Identifikační 
systémy, s.r.o. dokáže navrhnúť 
najlepšie vhodné riešenie pre náš 
letný festival.
Neodmysliteľnou súčasťou každého 
náramku je aj kvalitná potlač s 
naším logom alebo logom spon-
zora, ktorú zabezpečuje priamo 
spoločnosť Identifikační systémy, 
s.r.o., je to pre nás praktickejšie.
 Ing. Pavol Matok
 Summerbeach Rudava

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

PoZoR! Pri náramku 480P 
kAlEidosCoPE® je doba 
dodania 2-4 týždne!

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač

poZor! pri náramku 480p Kaleidoscope® doba dodania 2-4 týždne!
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plaSTOvé
SupeRBaNd®
nárAmKy

Vyrobené z veľmi pevnej fólie (tri-laminate plastic): 
ľahké, vodeodolné na dlhodobé použitie

Neprenosné: 
veľmi odolné , zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patent-
ným uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS: 
Superband® ponúka kvalitné prevedenie so širokou škálou 
pastelových farieb

Najčastejšie využitie: 
akcie do 48 hodín
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11 WHiTe

13 bLue

16 red

22 KeLLy Green

25 crAnberry

33 AmAZinG GrApe

37 dAy GLoW pinK

39 dAy GLoW Green20 bLAcK

29 dAy GLoW orAnGe 48 TAn

14 yeLLoW 23 LAVender

24 GoLdenrod

26 GrAy

35 AQuAmArine

12 pinK

15 LiGHT Green

11 WHiTe

13 bLue

16 red

22 KeLLy Green

25 crAnberry

33 AmAZinG GrApe

37 dAy GLoW pinK

39 dAy GLoW Green20 bLAcK

29 dAy GLoW orAnGe 48 TAn

14 yeLLoW 23 LAVender

24 GoLdenrod

26 GrAy

35 AQuAmArine

12 pinK

15 LiGHT Green

11 WHiTe

13 bLue

16 red

22 KeLLy Green

25 crAnberry

33 AmAZinG GrApe

37 dAy GLoW pinK

39 dAy GLoW Green20 bLAcK

29 dAy GLoW orAnGe 48 TAn

14 yeLLoW 23 LAVender

24 GoLdenrod

26 GrAy

35 AQuAmArine

12 pinK

15 LiGHT Green

Klub, bar, diskotéka

Kúpalisko, aquapark

Cestovný ruch

Športová akcia

Mestská, kultúrna  
slávnosť

Festival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

102010xx (xx=číslo farby)

1,3 cm 

33 cm

7 cm x 1 cm

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

460P sUPERBANd® NARRow

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

102020xx (xx=číslo farby)

2,5 cm 

26 cm

6 cm x 2,2 cm

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

470P sUPERBANd® widE

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

102030xx (xx=číslo farby)

1,9 cm 

26 cm

8,2 cm x 1,6 cm

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

400P sUPERBANd® MEdiUM

poZor! pri náramku 400p SuperbAnd® medium  je doba 
dodania 2-4 týždne!

Pozn.: 
Farby č. 29 a 37 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow)  a neónové.

REfERENCiE

„ Z hľadiska komfortu klienti 
preferujú plastové náramky s plas-
tovou „cvočkou“ pred základnými 
tyvekovými. S kvalitou produktu 
sme nezaznamenali problém, 
pokiaľ ide o servis od objednávky 
po dodanie, hodnotím ho ako 
aktívny, flexibilný a milý. Oceňujem 
kreativitu grafických návrhov 
pri spracovávaní „náročnejších“ 
zákaziek.“ 
 Ota LAUBE , Catering Manager , 
 BESTSPORT akciová spoločnosť / 
O2 arena

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač
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pRiehľadNé
cleaRimage ™ 
nárAmKy

Vyrobené z vinylu:
vodeodolné na dlhodobé použitie, reprezentatívny vzhľad

Neprenosné: 
veľmi odolné, zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patent-
ným uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS: 
originálny štýl s priesvitnými farbami.

Najčastejšie využitie: 
krátkodobé aj dlhodobé aktivity
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91 ArcTic ice

93 Lemon drop

95 GLAcier bLue 98 Sour AppLe

94 mAnGo meLon

92 bubbLe Gum

96 pLum purpLe

97 STrAWberry red

84 cAndy AppLe

86 minTy Green

87 AQuA VioLeT

85 bLue berry

88 mocHA ice

91 ArcTic ice

93 Lemon drop

95 GLAcier bLue 98 Sour AppLe

94 mAnGo meLon

92 bubbLe Gum

96 pLum purpLe

97 STrAWberry red

84 cAndy AppLe

86 minTy Green

87 AQuA VioLeT

85 bLue berry

88 mocHA ice

Športová akcia Konferencia, veľtrh

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Cestovný ruch

V I P B A N D  K A T A L Ó G

103040xx  (xx=číslo farby)

1,3 cm 

30 cm

10 cm x 1 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

130P ClEARiMAGE™ NARRow

103050xx  (xx=číslo farby)

1,9 cm 

26  cm

8,2 cm x 1,6 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

 VCP ClEARiMAGE™ MEdiUM

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

poZor! pri náramku Vcp cLeArimAGe™ medium je doba  
dodania 2-4 týždne!

Pozn.: 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow) a neónové.

Identifikačné náramky v SR. 
Viac informácií na www.idsys.sk

Telefón +421 366 319 141 
Fax +421 366 306 010

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač
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KupóNOvé 
WRiST-RideR® 
nárAmKy

Vyrobené z pevného vinylu:  
vodeodolné na dlhodobé použitie, reprezentatívny vzhľad 

Neprenosné:
veľmi odolné, zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patent-
ným uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS: 
Wrist-rider náramok je vybavený ľahko oddeliteľnými kupón-
mi, ktoré ideálne riešia kontrolu počtu jázd na atrakciách, 
toboganoch, konzumáciu jedál, nápojov a omnoho viac. 
V ponuke štandardne s 3, 4, 5  a 10 kontrolnými kupónmi. 

Najčastejšie využitie: 
krátkodobé aj dlhodobé aktivity
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36 dAy GLoW yeLLoW

37 dAy GLoW pinK

38 dAy GLoW red 39 dAy GLoW Green

29 dAy GLoW orAnGe

13 bLue

36 dAy GLoW yeLLoW

37 dAy GLoW pinK

38 dAy GLoW red 39 dAy GLoW Green

29 dAy GLoW orAnGe

13 bLue

36 dAy GLoW yeLLoW

37 dAy GLoW pinK

38 dAy GLoW red 39 dAy GLoW Green

29 dAy GLoW orAnGe

13 bLue

Športová akcia Auto - moto akcie

Škola, univerzita Zámok, hrad, múzeum

Klub, bar, diskotéka Konferencia, veľtrh

Kúpalisko, aquapark Mestská, kultúrna  
slávnosť

Cestovný ruch

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Festival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

105030xx  (xx=číslo farby)

1,6 cm

25 cm

4,5 cm x 1,3 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

3TsP wRisT-RidER® MUlTi-TAB

105020xx  (xx=číslo farby)

1,9 cm 

26 cm

5 cm x 1,6 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

5TsP wRisT-RidER® MUlTi-TAB

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

105010xx  (xx=číslo farby)

1,6 cm 

25 cm

4,5 cm x 1,3 cm 

1 krabica /500 ks/ predaj už od 100 ks

10TsP wRisT-RidER® MUlTi-TAB
KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

možnosť individuálnej potlače kupónov.

možnosť individuálnej potlače kupónov.

možnosť individuálnej potlače kupónov.

Pozn.: 
Farby č. 29, 36, 37, 38 a 39 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow)  a neónové.

Originálne
a spoľahlivé 

riešenia!

VOLAJTE 

+421 366 319 141 

E-mail: info@idsys.sk

doBA dodANiA

Tovar na sklade dodávame do 
24 alebo 48 hodín.

náramky s jednofarebnou 
potlačou dodávame do 5-10 
pracovných dní od schválenia 
náhľadu.

expresná jednofarebná potlač 
do 72 hodín. max. 5.000 ks 
náramkov.

iNfo PodklAdy PRE PoTlAč

na strane 28 nájdete požiadavky 
na podklady k potlači

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač
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ČipOvé Rfid 
nárAmKy
Plastové
Vyrobené z veľmi pevnej fólie (tri-laminate plastic): 
ľahké, vodeodolné na dlhodobé použitie 

Neprenosné: 
zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patentným uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS: 
Sú to odolné náramky s rFid čipom.

Náramky pre termálnu potlač
Vyrobené z pevnej fólie pre priamu potlač: 
ľahké a vodeodolné 

Neprenosné: 
vybavené špecifickým samolepiacim uzáverom 
s bezpečnostným výsekom

BONUS: 
Sú to odolné náramky s rFid čipom.

Silikónové
Vyrobené zo silikónu:
veľmi odolné, vodeodolné na dlhodobé použitie

Prenosné: 
ľahká a jednoduchá manipulácia

BONUS:  
Sú to prenosné náramky na opakované použitie s rFid čipom.
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16 red

22 KeLLy Green

25 crAnberry

33 AmAZinG GrApe

37 dAy GLoW pinK

39 dAy GLoW Green

29 dAy GLoW orAnGe

17 orAnGe

23 LAVender

35 AQuAmArine11 WHiTe

13 bLue

14 yeLLoW

16 red 22 KeLLy Green

33 AmAZinG GrApe17 orAnGe

35 AQuAmArine

11 WHiTe

13 bLue

14 yeLLoW

15 LiGHT Green

16 red

18 LT bLue

22 KeLLy Green

25 crAnberry

27 HoT pinK

33 AmAZinG GrApe

39 dAy GLoW Green

20 bLAcK

51 GoLd

67 TeAL

17 orAnGe

23 LAVender

26 GrAy

35 AQuAmArine

11 WHiTe

13 bLue

14 yeLLoW

99 KHAKi

61 ForeST Green

Športová akcia

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Kúpalisko, aquapark

Konferencia, veľtrh

V I P B A N D  K A T A L Ó G

251010xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

29 cm

6 cm x 2,2 cm

1 krabica /500 ks/  predaj len po krabiciach

470PE sMART sUPERBANd® 
Tag-it™hf-i

252010xx  (xx=číslo farby)

3 cm 

29 cm

9 cm x 2,7 cm

1 krabica /500 ks/  predaj len po krabiciach

7070 sMART sCANBANd® 
Tag-it™hf-i

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

254010xx  (xx=číslo farby)

1 krabica /250 ks/ predaj len po krabiciach

Adult 20,3 cm

youth 17,8 cm

child 15,2 cm

RwMA sMART REwEARABlE 
wRisTBANd Mifare® 1k
KÓd:

bALenie:

VeLiKoST:

Ďalšie dostupné prevedenia s čipmi: mifare® ultralight,  
mifare® 1K

Ďalšie dostupné prevedenia s čipmi:   Tag-it™HF-i, nXp i-code®, 
mifare® ultralight

Pozn.:  
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.

Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow) a neónové.

Identifikačné náramky  
testované po celom  

svete! 

Viac na webových stránkach  
www.idsys.sk  

alebo píšte na e-mail: 
info@idsys.sk

3 - 6 týždňov od objednania

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

Viacfarebná potlač

potlač uV farbou

celoplošná potlač

doBA dodANiA -  
PoZoR NEšTANdARdNÁ
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ČiaROvý Kód 
& TermáLnA 
poTLAČ

Náramky s čiarovým kódom
Vyrobené z Tyveku®: 
ľahký, veľmi pevný a vodeodolný materiál

Neprenosné: 
zabezpečené neprenosným čiarovým kódom, špecifický 
samolepiaci uzáver s bezpečnostným výsekom

Číslovanie: 
sériové číslovanie a čiarový kód = 2x číslovaný identifikátor 

POZOR: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov/ 
1 farba)

BONUS: 
Čiarový kód zdokonaľuje vstupný systém a zamedzuje vzniku 
chybných dát pri zbere informácií. Zvyšuje efektivitu, rýchlosť, 
flexibilitu a presnosť Vášho systému.

Najčastejšie využitie: 
aktivity do 48 hodín

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 22 / 23

16 red

18 LT bLue

22 KeLLy Green

25 crAnberry

37 dAy GLoW pinK

29 dAy GLoW orAnGe

51 GoLd

67 TeAL

17 orAnGe

23 LAVender

24 GoLdenrod

26 GrAy

35 AQuAmArine

43 purpLe

70 nAVy bLue

75 Lime

11 WHiTe

13 bLue

14 yeLLoW

Škola, univerzita Konferencia, veľtrh

Kúpalisko, aquapark Mestská, kultúrna  
slávnosť

Festival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

109010xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TTx 1 (SérIoVé ČÍSlo / ČIAroVý Kód / logo )

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

109011xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TTx 2  (SérIoVé ČÍSlo / 2d ČIAroVý Kód / logo )

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

109012xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TTx 3  (SérIoVé ČÍSlo / 4X ČIAroVý Kód / logo )

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

109013xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TTx 4 (SérIoVé ČÍSlo / nATIAHnuTý ČIAroVý Kód / logo)

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

109014xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

25 cm

variabilná 

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TTx 5  (VArIAbIlné dáTA / logo )

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

dosTUPNÉ fARBy

TiCkETBANd™  TTx

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

3 - 6 týždňov od objednania

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

potlač lineárnym alebo 2d 
čiarovým kódom

potlač variabilnými dátami

celoplošná potlač

potlač uV farbou

doBA dodANiA -  
PoZoR NEšTANdARdNÁ
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ČiaROvý Kód 
& TermáLnA 
poTLAČ
Náramky s čiarovým kódom
Vyrobené z Tyveku®: 
ľahký, veľmi pevný a vodeodolný materiál

Neprenosné: 
zabezpečené neprenosným čiarovým kódom, špecifický 
samolepiaci uzáver s bezpečnostným výsekom

Číslovanie: 
sériové číslovanie a čiarový kód = 2x číslovaný identifikátor 

POZOR: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov/ 
1 farba)

BONUS: 
Čiarový kód zdokonaľuje vstupný systém a zamedzuje vzniku 
chybných dát pri zbere informácií. Zvyšuje efektivitu, rýchlosť, 
flexibilitu a presnosť Vášho systému.

Najčastejšie využitie: 
aktivity do 48 hodín

Náramky pre termálnu potlač
Vyrobené z pevnej fólie pre priamu potlač: 
ľahké a vodeodolné 

Neprenosné: 
vybavené špecifickým samolepiacim uzáverom 
s bezpečnostným výsekom 

BONUS: 
náramok umožňuje potlač termálnou tlačiarňou na čiarový 
kód priamo na mieste! informácie ako čas, dátum alebo údaje 
môžu byť natlačené priamo pri výdaji náramku! 

Najčastejšie využitie: 
krátkodobé aktivity

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 24 / 25

16 red

18 LT bLue

22 KeLLy Green

25 crAnberry

37 dAy GLoW pinK

29 dAy GLoW orAnGe

51 GoLd

67 TeAL

17 orAnGe

23 LAVender

24 GoLdenrod

26 GrAy

35 AQuAmArine

43 purpLe

70 nAVy bLue

75 Lime

11 WHiTe

13 bLue

14 yeLLoW

16 red

22 KeLLy Green

25 crAnberry

33 AmAZinG GrApe

37 dAy GLoW pinK

39 dAy GLoW Green

17 orAnGe

24 GoLdenrod

26 GrAy

35 AQuAmArine

13 bLue

14 yeLLoW

12 pinK

Škola, univerzita Konferencia, veľtrh

Kúpalisko, aquapark Mestská, kultúrna  
slávnosť

Festival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

109010xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

30 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TxP 1 (SérIoVé ČÍSlo/ČIAroVý Kód/logo )

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

109011xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

30 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TxP 2  (SérIoVé ČÍSlo/ VArIAbIlné dáTA/ ČIAroVý Kód)

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

109022xx  (xx=číslo farby)

2,5 cm 

30 cm 

variabilná

1 krabica /1000 ks/ predaj len po krabiciach

TxP 3  (VArIAbIlné dáTA/logo )

KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

TiCkETBANd™ PlUs TTx

109030xx  (xx=číslo farby)

3 cm 

29 cm 

7 cm x 2,7 cm

1 krabica /500 ks (2x rolka po 250) / 
predaj len po krabiciach

7144 sCANBANd®
KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

Termálna poltač

naviac oddeliteľný kontrolný útržok, ktorý môže byť potlačený sério- 
vým číslom, logom, variabilnými dátami, označením sedenia atď.

dosTUPNÉ fARBy

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

poZor: minimálna objednávka 5 krabíc (5000 ks náramkov / 1 farba)

doBA dodANiA -  
PoZoR NEšTANdARdNÁ

3 - 6 týždňov od objednania

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Jednofarebná potlač

potlač lineárnym alebo 2d 
čiarovým kódom

potlač variabilnými dátami

celoplošná potlač

potlač uV farbou

2 - 4 týždne od objednania

Pozn.: 
Farby č. 29 a 37 sú aktívne pod UV svetlom. 
Plocha na potlač je štandardný tlačový formát.
Niektoré farby náramkov natlačené v katalógu sa môžu jemne líšiť od skutočných farieb náramkov, predovšetkým svietivé (Day Glow) a neónové.

doBA dodANiA -  
PoZoR NEšTANdARdNÁ



28 / B

láTKOvé
nárAmKy
Vyrobené z tkaného umelého vlákna:  
veľmi odolné, vodeodolné na dlhodobé použitie

Neprenosné: 
zabezpečené vysokoúčinným, trvalým patentným uzáverom 
alebo kovovým uzáverom

Číslovanie: 
možnosť sériového číslovania 

BONUS:  
iná možnosť identifikácie!  obtiažne falšovanie, len zákazková 
výroba. Vytkanie aj jemných detailov.        

Najčastejšie využitie: 
krátkodobé i dlhodobé aktivity

T y VeK®            VInyloVé            SureIMAge™            TrblIe TAVé & Me TAlICKé         SuPerbAnd®            CleArIMAge™            WrIST-rIder®            ČIPoVé rFId            ČIAroVý Kód & TerMálnA PoTlAČ            láTKoVé 26 / 27

Mestská, kultúrna  
slávnosť

Sponzor, VIP,  
promo akcia

Auto - moto akcie

Konferencia, veľtrh

Festival, koncert

V I P B A N D  K A T A L Ó G

10602100

1,5 cm 

variabilná

variabilná

variabilné

woVEN wRisTBANd – Aluminum Closure 
KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

Ďalšie dostupné prevedenie uzáveru: round Aluminum closure

Ďalšie dostupné prevedenie uzáveru: big Snap Lock

10601100

1,5 cm 

variabilná

variabilná

variabilné

woVEN wRisTBANd – snap lock
KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

10601000

1,5 cm 

variabilná

variabilná

variabilné

woVEN wRisTBANd – Round lock 
KÓd:

ŠírKA:

dĺžKA:

pLocHA nA poTLAČ:

bALenie:

3 - 6 týždňov od objednania

MožNosTi PoTlAčE A ďAlšiE

Vytkanie loga alebo odkazu 
viacfarebne

doBA dodANiA -  
PoZoR NEšTANdARdNÁ
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pOTlaČ
nárAmKoV

28 / 29

max. 6 znaků

max. 6 znaků

max. 5 znaků

max. 5 znaků

max. 10 znaků

šTANdARdNÉ UMiEsTNENiE sÉRio- 
VÝCh čÍsEl

šPECifikÁCiE PRE PoTlAč

PožiAdAVky NA PodklAdy PRE 
NÁRAMky sUREiMAGE A lÁTkoVÉ 
NÁRAMky

PoTlAč identifikačné náramky sú nositeľom informácií! Zvážte typ informácie: logo, názov aktivity, dátum, meno či fotografia? nie je problém! 
Zabezpečíme všetko podľa Vášho želania!

Vyberte si z možností potlače: 

- Jednofarebná potlač    - celoplošná potlač
- Viacfarebná potlač    - Sériové číslovanie
- digitálna plnofarebná potlač   - potlač lineárnym alebo 2d čiarovým kódom
- potlač uV farbou     - potlač variabilnými dátami

Zaistite väčšiu kontrolu a bezpečnosť sériovým  očíslovaním  náramkov. Špeciálna potlač  sériovými číslami je teraz možná na všetky plastové  
a vinylové náramky. Čísla sú natlačené čiernou farbou a umiestnené vertikálne na náramok. K dispozícii sú tieto varianty umiestnenia: 

pre potlač potrebujeme Váš grafický návrh (logo, text ,...). pripravte si, prosím, Váš grafický návrh k objednávke. návrh musí byť čistý,  
v čiernobielych líniách, odtiene a rastre prevedené do plôch. poškodené, slabé línie alebo neostrý grafický návrh nemôžeme prijať. Grafický 
návrh zaslaný faxom alebo kópie loga z webových stránok nemôžeme použiť!! pri viacfarebnej potlači je vždy potrebné vopred zaslať podklady 
k náhľadu, aby sme zákazku mohli akceptovať.

foRMÁT PodklAdoV
Zašlite nám, prosím, Váš grafický návrh e-mailom. podklady na potlač musia byť v grafickom formáte *.eps, *.ai , *.tiff, *.pdf, *.cdr,...(min. 300dpi). 
preferujeme formát *.eps, *.ai. Všetky texty preveďte, prosím, do kriviek a zašlete e-mailom na info@idsys.sk. 

NÁhľAd PoTlAčE 
pred potlačou je vytvorený náhľad na schválenie v elektronickej podobe (*. pdf súbor). náhľad potlače musí byť vždy pred potlačou schválený 
zákazníkom. Skúšobná potlač na náramok je možná výhradne po individuálnej dohode. 
náhľad potlače môže byť na monitore jemne odlišný od reálneho náramku.

- digitálna grafika v cmyKu v min. rozlíšení 300 - 600 dpi. 
- epS alebo Ai súbory sú preferované.
- Vysoké rozlíšenie (300 - 600 dpi) *.psd, *.tiff, *.pdf súborov je akceptovateľné.
- Všetky fonty musia byť prevedené do kriviek.
- pred potlačou musí byť vždy schválený náhľad v elektronickej podobe (*. pdf súbor). 

 žiadne odtiene a rastre 
(šedé plochy).

poškodené, slabé línie 
alebo neostrý grafický 

návrh nemôžeme prijať.

podklady pre potlač musia 
byť v čb. líniách, odtiene a 

rastre musia byť prevedené 
do plôch.
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V I P B A N D  K A T A L o G

RÝChlA PoTlAč Po
pRijaTí OBjedNávKy

šPECiÁlNA PoNUkA
PlNofAREBNÉ sUREiMAGE NÁRAMky 

viac nájdete na www.idsys.sk
n   repreZenTATíVne nárAmKy
n   neZniČiTeľné A neKopíroVATeLné - ŠeTríme
        VAŠe peniAZe i ČAS!
n   pLnoFArebná poTLAČ
n   ÚžASná diGiTáLnA GrAFiKA
n   VáŠ oriGináLny moTíV

V I P B A N D  K A T A L Ó G

ako objednať náramky  
ViP®BANd?

e-mailom
Štandardne prijímame objednávky na email:

info@idsys.sk

e-shop idS yS
môžete objednať priamo na webových stránkach na 

WWW.idSyS.SK

Telefonicky
objednávať môžete na telefónnom čísle: 

+421 366 319 141 alebo faxom: +421 366  306 010

2025s sUREiMAGE 
Novinka medzi “papierovými” náramkami!
n   pLnoFArebná poTLAČ V diGiTáLneJ KVALiTe!
n   dodAJTe GrAFicKý náVrH A V Ten iSTý deň Si môžeTe
        nárAmKy VyZdViHnÚť A použiť nA VAŠu AKciu!
n   možnoSť obJednáVAť od 100 KuSoV!

NÁJdETE NA sTRANE 6.

akčná ponuka na 
www.idsys.sk

odBER MožNÝ ihNEď!

Novinka
pre vašu

akciu

NÁJdETE NA sTRANE 10.

Objednávka musí obsahovať:
typ (názov), počet a farbu identifikačných náramkov, fakturačnú a dodaciu adresu odberateľa, kontaktnú osobu,
kontaktné údaje, požadovaný termín a spôsob dodania.
Nezabudnite! detaily k objednávke potlače náramkov! (viď. str 28 potlač)

Objednávku obratom potvrdíme uvedenej kontaktnej osobe!


