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EGYSZER HASZNÁLATOS FUTÁRTASAK – FORMULA BAG 

 

1 A tasakok erős, vízálló anyagból készülnek és erős „hot melt” ragasztóval vannak 
ellátva.  

2 Sorszámozottak, vonalkóddal, valamint a hegesztés mentén mikro írással 

3 A standard típus egyik oldalán sorszámozás, vonalkód, írható felület található. A 
címzett, feladó, tartalom, szállítólevél sorszáma és egyéb mezőmegnevezések 
angolul és magyarul is megtalálhatók rajta.  

4 A tasakok oldalain található „mikro írás” növeli a tasakok biztonságát, 
megakadályozza, hogy tartalmukat a tasak oldalának felvágásával majd újbóli – 
nyom nélküli – hegesztésével manipulálni lehessen. 

5 A tasakok nagyobb mennyiség felett egyedi kivitelben is rendelhetőek: egyedi 
méretben, felirattal, logóval, stb. 

 

 

ALKALMAZÁS, SPECIFIKÁCIÓ 

❖ - Alkalmazása számtalan területen hasznos futárcégek részére, 
valamint ahol a dokumentumok, okmányok, bizonylatok stb. szállítása 
zárt rendszerben történik.  

❖ - Előnye a hagyományos borítékkal szemben, hogy vízálló, erős, 
nehezen szakítható anyagból készül.  

❖ - Az erős ragasztó, sorszám, vonalkód, mikro írás, árukezelést 
megkönnyítő írható felületek segítik a felhasználót.  

❖ - Az egyediesítésre számtalan variáció kínálkozik. Az egyedi logó, 
sorszám, vonalkód és más grafikai megoldások (akár többszínű mikro 
írás) mellett a tasakok készülhetnek akár vastagabb alapanyagból, 
füllel, átlátszó okmánytasakkal, vagy átadást igazoló ellenőrző 
szelvénnyel. 

 

Alapanyag 

Egyedi kivitelű tasak 
Mérettől függő minimum rendelési mennyiség 

Standard tasak 
Minimum rendelési mennyiség: 100 db 

Jelölési lehetőségek Egyedi méret Standard méret 
További jelölési 

lehetőség 

COEX LDPE 
Nem átlátszó 

Kívül: szürkésfehér 
Belül: fekete 

Kérhető egyedi felirat, céges 
logó, sorszám, vonalkód és 

mikroírás a tasak szélére 
Lehetséges 

325 x 460 + 40 x 0,07 
mm 

Igény esetén egyedi 
tamponnyomással 

Áttetsző, színtelen, 
polietilén 

- - 

 
A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban 
azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek 
tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket.  
Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az 
összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal 
megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, 
közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt 
nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés 
mást nem állít.  


