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NOWOŚĆ – Zawieszki magazynowe z drutem do pojemników KLT 
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BASIC
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 KIESZEŃ NA DOKUMENTY
 SAMOPRZYLEPNA, BEZBARWNA

Trwała i ekonomiczna kieszeń (grubość folii 160 μm). Do uniwersalnego stosowania w magazynach i biurach.
Kieszeń można przykleić w pozycji pionowej lub poziomej. Na całej tylnej powierzchni kieszonki znajduje się 
warstwa silnie przylegającego kleju. Dzięki temu kieszonka nie przesuwa się a wymiana dokumentów 
przebiega szybko i bezproblemowo. Otwarcie kieszeni znajduje się na wąskim boku i dodatkowo 
zaopatrzone jest w praktyczne wycięcie ułatwiające aplikację dokumentu.



 KIESZEŃ NA DOKUMENTY
 Z PASKIEM KLEJĄCYM

Trwała kieszeń (grubość tylnej sztywnej folii 300 μm). Solidne wykonanie umożliwia częstą wymianę 
włożonych dokumentów. Mocowanie odbywa się za pomocą dwóch pasków z taśmą samoprzylepną 
umieszczonych na tylnej warstwie. Kieszeń idealnie nadaje się do oznaczania różnych pojemników 
magazynowo-transportowych (np. pojemniki KLT, palety, kartony, kontenery z tworzyw sztucznych).
W zależności od przeznaczenia do wyboru kieszenie z otwarciem bocznym i górnym.
Opcjonalna klapka zapewnia dodatkową ochronę przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi, takimi jak 
kurz i wilgoć.



KIESZEŃ NA DOKUMENTY
Z PASKIEM MAGNETYCZNYM

Kieszeń wyposażona jest w jeden lub dwa silnie przyciągające paski magnetyczne umieszczone z tyłu.
Przednia folia umożliwia skanowanie znajdujących się w środku kodów kreskowych. Wersja z klapą ochronną 
przeciwdeszczową zabezpiecza dokumenty przed wilgocią i zabrudzeniem. Inne kolory na zapytanie klienta.



 KIESZEŃ NA DOKUMENTY
 MAGNETYCZNA, NEODYMOWA

Bardzo silnie magnesy neodymowe zapewniają kieszeniom pewne mocowanie na metalowych pojemnikach 
i kontenerach podczas składowania. Duża siła przyciągania magnesów neodymowych gwarantuje pewne 
mocowanie przy ekstremalnych obciążeniach - np. przy stosowaniu na zewnątrz, w trakcie transportu a 
także w przypadku cięższych dokumentów. Nawet małe powierzchnie metalowe takie jak pręty siatki lub 
rury, wystarczą do zamocowania kieszeni. 
Wersja kieszeni z klapą nadaje się wszędzie tam gdzie dokumenty muszą być chronione przed wilgocią i 
zabrudzeniem.

Kieszenie dostępne również z dodatkowymi paskami magnetycznymi 



Kieszenie idealnie nadają się do znakowania składowanych stosów kartonów bez użycia kleju. Łatwo 
je wsunąć między warstwy, nie niszczą opakowań. Po usunięciu oznakowania nadają się do ponownego 
użycia.
Kieszenie występują w dwóch wersjach:
-   z miękkiego niebieskiego tworzywa, z otworem bocznym,
-  z bezbarwnego sztywnego tworzywa, otwarta z trzech stron, z wygiętą przednią warstwą dla łatwiejszej       

 KIESZEŃ NA DOKUMENTY
 WSUWANA DO KARTONÓW

 MIĘKKIE NIEBIESKIE TWORZYWO

SZTYWNE BEZBARWNE TWORZYWO
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RAMKA MAGNETYCZNA

Dostępne kolory – żółto-czarna, zielono-biała, czerwono biała, szara, żółta, niebieska, zielona, 
czerwona, czarna, srebrna.



OZNAKOWANIE NA POJEMNIKI KLT



ZAWIESZKA Z DRUTEM

· Elastyczny drut umożliwia szybkie 

mocowanie oraz dopasowanie do 

różnego typu pojemników

· Etykieta wkładana od góry

· Wykonana z bezbarwnego grubego 

tworzywa sztucznego

ZAWIESZKA NA ETYKIETY

· Posiadają wyprofilowane zagięcia o 

szerokości 18mm idealnie pasujące do 

krawędzi pojemników

· Zawieszka otwarta jest z trzech stron

· Wykonana z bezbarwnego grubego 

tworzywa sztucznego

OZNAKOWANIE NA POJEMNIKI KLT
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KIESZONKA NA ETYKIETY

· Kieszeń wsuwana do ramki pojemnika

· Etykieta wkładana od góry

·  Tył wykonany z niebieskiego 

polipropylenu natomiast przód z 

bezbarwnego

KIESZONKA NA ETYKIETY

· Kieszeń samoprzylepna

· Kieszeń otwarta jest z trzech stron

· Wykonana z przeźroczystego tworzywa

· Posiada mocny klej 

· Wcięcie na kciuk pozwala na szybsze 

wyciągnięcie etykiety

OZNAKOWANIE NA POJEMNIKI KLT
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Sztywne kieszenie samoprzylepne wykonane z przeźroczystego tworzywa. Idealnie nadają się do 
znakowania skrzynek, pojemników KLT i podobnych pojemników magazynowo-transportowych. Na tyle 
kieszeni znajduje się mocny klej na podkładzie piankowym. Wystarczy przycisnąć zawieszkę do pojemnika 
aby była solidnie przymocowana. Dzięki wycięciu z przodu okienka wymiana etykiet odbywa się szybko 
sprawnie. Dodatkowym rozwiązaniem ułatwiającym aplikację oznaczeń jest wygięcie w przedniej warstwie 

kieszonki.

SAMOPRZYLEPNA



UCHWYT NA ETYKIETY U

· Kieszeń wsuwana do ramki pojemnika

· Etykieta wkładana od góryy

· Skanowanie dokumentów bez 

konieczności wyciągania

· Wykonana z antyrefleksyjnego PVC o 

grubości 0,3 mm

OZNAKOWANIE NA POJEMNIKI KLT
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Uchwyty wykonane z PVC. Pasek mocujący magnetyczny lub samoprzylepny. Czytelne dla skanerów. 
Etykiety wsuwane od boków lub od góry. Dostępne w dowolnych rozmiarach do wysokości 80mm.  
Rozmiary etykiet: dowolny, na zapytanie klienta. 
Możliwość wykonania krótszej przedniej lub tylnej ścianki, w celu łatwiejszej wymiany etykiety.

Stosowane  do  oznakowania  modułowych  regałów  lub  półek.  Mocowanie  za  pomocą  dwustronnej  
taśmy  klejącej, magnesu umieszczonego z tyłu uchwytu lub haczyków. Wykonane 
ze wysokogatunkowego tworzywa PVC- nadającego się do skanowania. Odporny na pęknięcia oraz 
odporny na promienie UV. Dostępny w standardowych kolorach: biały i przeźroczysty, inne kolory na 
zapytanie. W zależności od rodzaju aplikacji etykiety dostępne w kilku profilach:  

Uchwyty wykonane z PVC z osłonką przeciwpyłową. Etykiety wsuwane od boków lub od  góry.  Mocowanie  
na taśmę  dwustronną  lub  taśmę  magnetyczną. Czytelne  dla skanerów. 
Dostępne wysokości etykiety: 18mm, 26mm, 30mm, 39mm, 50mm, 52mm, 60mm, 73mm, 80mm. 
Szerokości na zamówienie, do 1m. 
Inne rozmiary dostępne na zapytanie 

Uchwyt mocowany za pomocą haczyków, przeznaczony do zawieszania na półkach z kraty. Stosowany 
do oznakowania regałów jak i gitterboxów. Etykiety wsuwane od boków lub od góry. Czytelne dla skanerów.  
Średnica drutu max. ok. 5mm 
Dostępne wysokości etykiety: 26mm, 30mm, 39mm, 52mm. 
Szerokości na zamówienie, do 1m.

Uchwyty przeznaczone do mocowania na niestandardowych półkach i regałach. 
Indywidualne rozwiązania opracowane zgodnie z wymaganiami klienta. 
Kolor: przeźroczysty  
Rozmiar: dowolny, za zapytanie 
Mocowanie: indywidualne rozwiązania, zawieszane 
 

Uchwyty wykonanie z PVC . Dostępne w dowolnych rozmiarach. Zalecane dla etykiet wyższych niż 80mm. 
Uchwyty są czytelne dla skanerów. Etykieta wkładana od boku. Zalecane do regałów z profilowanym frontem 
półki/belki 
Rozmiar etykiet: dowolny 
Mocowanie: samoprzylepne (taśma piankowa) lub magnetyczne (taśma magnetyczna 19mm - dwa paski) 
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SZYLDY PRZESTRZENNE
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ZNACZNIKI PODŁOGOWE 5S

Gotowe kształty w postaci naklejek to doskonałe rozwiązanie do oznakowanie layout'u zakładu lub 
magazynu. Znacznikipodłogowe dostępne są w kilku kształtach i wielu rozmiarach. Pozwalają wytyczyć ciągi 
komunikacyjne, oznaczyć miejsca odkładcze, miejsca składowania urządzeń, strefy bezpieczeństwa i inne.

Wszystkie produkty dostępne w kolorach: czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony, czarny, biały.

Znaczniki podłogowe DSM – Krążki

Znaczniki podłogowe DSM – Strzałki

Znaczniki podłogowe DSM - Stopy, Piesi
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Znaczniki podłogowe DSM – Litery i cyfry

Znaczniki podłogowe DSM – Paski

Znaczniki podłogowe DSM Narożniki – 

35



Znaczniki podłogowe DSM – ”T” i “X”
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 OKIENKA PODŁOGOWE

Okienka podłogowe są idealne do stałego lub tymczasowego oznaczania powierzchni, oznaczeń 
bezpieczeństwa, instrukcji Lean, wskazywania lokalizacji, kodów kreskowych lub innych informacji. Skupia 
uwagę dzięki kolorowej ramce, która z trzech lub czterech stron otacza dokument. Warto posiadać kilka 
okienek w zasięgu ręki i wykorzystywać je gdy tylko jest to konieczne.

Dostępne kolory : żółty, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, biały, jasno szary, grafitowy, czarny.

Dostępne kolory: żółty, niebieski, czerwony, czarny, zielony, pomarańczowy, 

biały, czarno-biały, czarno-żółty, czerwono-biały, zielono-żółty, zielono-biały.
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•     Maty stanowiskowe

•     Siedziska i meble ergonomiczne

•     Informacja

•    Organizacja

•    Znakowanie

•     Ochraniacze do kolumn

•     Elastyczne profile ochronne

•    Odbojnice, barierki metalowe

•    Zapory nożycowe

•    Słupki odgrodzeniowe

•    Pasy odgradzające

•    Lustra przemysłowe

improving your company



improving your company
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