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PTX BIZTONSÁGI GYŰRŰPÁNT 

 

 A gyűrűpánt fizikai bizonyítékkal szolgál a manipulációs szándék 

kimutatására. A gyűrűpánt elsődleges biztonsági eleme az PT címke, mely 

feltépésekor lenyomatot hagy, de a ragasztórétegük megsérül, így 

kirajzolódik a felszínükön a „VOID-OPEN” (=bontott, érvénytelen) felirat. 

 

 A pántokat bizonyos mennyiség feletti megrendelés esetén egyedi felirattal, 

logóval és opcionálisan vonalkóddal, QR kóddal is el tudjuk látni. 

 

 Az gyűrűpánton lévő címke -15
0
 C és + 60 

0
C belül hő- és fagyálló.  

 A gyűrűpánt mindegyike sorszámozott, a duplikáció lehetősége így kizárt. A 

termékre kérhető a magasabb fokú biztonság érdekében bármilyen felirat, 

valamint opcionálisan egyedi céges logó, vonalkód, QR kód is. 

 

 
ALKALMAZÁS 

 Általános felhasználási területek: egységládák, kartondobozok, 

elsősegélyládák, kasszák és ATM kazetták, műanyag konténerek 

lezárására. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 Alkalmazásuk során nincs szükség vágószerszámra, felhelyezésük 

és eltávolításuk egyszerű. Különösen olyan területeken történő 

használatra ajánljuk, ahol igényelt a tárgyak napi, vagy naponta 

többszöri lezárása. 

 Anyag: A termék kétszer koronázott 100 grammos papírból és 

nyomot hagyó PT címkéből áll. 

 

Terméktípus  Méret (mm) Alapanyag Jelölési lehetőség 

gyűrűpánt    

Nyomot hagyó biztonsági 
címkével ellátott szigorúan 
sorszámozott biztonsági 

gyűrűpánt 

Standard  
25 mm x 280 mm; 

 
egyedi igényre más 

méretben is készíthető 

Laminált felületű papír 

Minden gyűrűpánt egyedi 
sorszámmal van ellátva, 

vonalkódja egyedi 
algoritmussal bír. 

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.  


