TYVERIMÆRKNING SAFETY HOUSE ID BASIC
ID Basic er et lasergraveret akryl tyverimærke der limes og efterfølgende ’smelter’ sammen
med overfladen på genstanden der ønskes tyverimærket.
Tyverimærkningen kan anvendes på alle former for IT-udstyr eksempelvis bærbare
computere, dongles, GPS enheder, PC’ere, PDA’ere, tablets, telefoner og lignede samt alle
typer køkkenapparater, legetøj, møbler og værktøj.
•
•

•
•

Genstandens overflade smelter sammen med mærket og kan efterfølgende ikke fjernes uden brug af
værktøj, hvilket vil beskadige den genstand mærket er placeret på.
Skiltet er ”pilsikkert” og går i små stykker, hvis man forsøger at fjerne det.
Det er derfor specielt velegnet til brug i skoler, undervisningsinstitutioner og lignende, da det er svært at
fjerne.
ID SuperFlex kan monteres på mange overflader eksempelvis plast, glas, metal, træ og kunststof.
ID Basic er lavet af et specielt akryl plast i to lag og i to forskellige farver. Teksten laserskæres igennem
øverste lag, så underste lag bliver synligt og tydeligt. De leveres med individuel design, tekst og
kontaktinformationer. Vi anbefaler som minimum virksomhedens navn eller/og logo, telefonnummer eller
web adresse, alt designes selvfølgelig efter ønske.
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Størrelser og farver
Standardstørrelser er 10 x 30mm, 15 x 30mm og 20 x 50mm, men vi kan fremstille
mærker i alle størrelser op til 400 x 7600 mm.
Safety House ID Basic leveres i seks forskellige farver med sort eller hvid
tekst/gravering.
Montering
Mærket limes direkte på genstanden med SafetyGlue, normalt tager det 2 til 3
minutter at montere et mærke. Ved bestilling af tyverimærkning medfølger der 5 gratis
vinduesskilte med målene 50x80mm.
Værdiregistrering
Værdiregistrering anbefales af forsikringsselskaberne, nogle forsikringsselskaber
kræver det endda – og helst i kombination med tyverimærkning. Tyverimærkning
Safety House ID Basic kan leveres med stregkoder og/eller fortløbende numre.
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