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Η LeghornGroup είναι ειδική στα αντικλεπτικά συστήματα τα τελευταία σαράντα 

χρόνια.

Στον τομέα των ετικετών ασφαλείας, έναν σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 

καταστρεφόμενες ετικέτες οι οποίες γίνονται μικρά κομμάτια εντελώς εάν 

επιχειρηθεί η αποκόλλησή τους

Μπορούμε να παράγουμε ετικέτες σε πολύ μικρό μέγεθος: ακόμη και σε μερικά

χιλιοστά στο μήκος ή το πλάτος.

3034 b

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΛέγκορνΓκρουπ Ε.Π.Ε.  – LeghornGroup Ltd
ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ  – 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE

INFO@LEGHORNGROUP.GR – WWW.LEGHORNGROUP.GR

Tel: +30 26410 48161  – Fax: +30 26410 57943



03ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

Αυτοί οι τύποι ετικετών χρησιμοποιούνται ευρέως από τα κέντρα επισκευής και

βοήθειας για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετς, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης στον

τομέα των τροφίμων, ή και στον τραπεζικό τομέα.

Μπορούμε να τις παράγουμε είτε σε φύλλα οποιουδήποτε μεγέθους, με δυνατότητα

διαμόρφωσης κατόπιν αιτήματος, είτε σε ρολά.

Η εκτύπωση στις ετικέτες μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον γραμμωτό κώδικα,

μια σειριακή αρίθμηση και μπορεί επίσης να προσφερθεί με τεχνολογία RFID.

Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καταστρεφόμενες ετικέτες RFID.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των καταστρεφόμενων ετικετών

είναι εξαιρετικά εύθραυστο και σπάει σε εκατοντάδες θραύσματα αν

προσπαθήσετε να τις αφαιρέσετε.

Οι καταστρεφόμενες ετικέτες μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες

επιφάνειες.
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04ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καταστρεφόμενη ετικέτα
Διαστάσεις 14x28mm

Καταστρεφόμενη ετικέτα
Διαστάσεις 20x40mm

Καταστρεφόμενη ετικέτα
Διαστάσεις 10x20 mm

Επιλέγοντας το σωστό μέγεθος και το

σωστό χρώμα για τις ετικέτες σας,

προσθέτετε αξία στο εμπορικό σας σήμα.

Ένα όμορφο λογότυπο. Ένα σαφές μήνυμα.

Εμφανές με μία απλή ματιά και θα έχετε ένα

ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας με μεγάλη

αποτελεσματικότητα.

Οι εξαιρετικά καταστρεφόμενες ετικέτες,

καθώς και η εγγύηση της μη παραβίασης,

θα σας βοηθήσουν να είστε αναγνωρίσιμοι

στους πελάτες σας.

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί στις γραφικές τέχνες της LeghornGroup μπορούν να

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οποιοδήποτε ιδέα του πελάτη.

Με την εμπειρία μας στον τομέα της πρόληψης των παραβιάσεων θα σας

βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό ώστε να κάνετε τις καταλληλότερες

ετικέτες για την επιχείρησή σας.
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Μπορούν να κατασκευαστούν τόσο

σε φύλλα όσο και σε ρολά.

Έχουμε πάντα σε απόθεμα

ετοιμοπαράδοτες ετικέτες για

άμεση παράδοση, ακόμη και σε

μικρές ποσότητες.

Για εξατομικευμένες παραγγελίες

μπορούμε να τις προμηθεύσουμε

εντός 15-20 ημερών, ανάλογα με

την ποσότητα που θα ζητήσετε.

Οι καταστρεφόμενες ετικέτες είναι σφραγίδες ασφαλείας που προστατεύουν την

εργασία σας και χρησιμεύουν επίσης στην αποφυγή συζητήσεων και παρανοήσεων.

Μικρή επένδυση με μεγάλη απόδοση.

φύλλα

Ρολό
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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