
 

Koperty bezpieczne SafeBag 

Opis produktu:
Koperty bezpieczne  SafeBag® odznaczają  się  wysoką  jakością  zastosowanych  do  produkcji  surowców, 
wysokim stopniem zabezpieczeń,  szeroką  funkcjonalnością  oraz  przyjazną  estetyką.  Koperty SafeBag® 
cechuje duża odporność na przebicie i rozdarcie.

Zastosowanie:
Koperty bezpieczne SafeBag® znajdują  szerokie zastosowanie w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, 
jubilerskiej,  transportowej,  specjalistycznych  laboratoriach  badawczych,  instytucjach  publicznych  itd.  
Koperty  bezpieczne  SafeBag®  są  wykorzystywane  w  transporcie  i  przechowywaniu:  pieniędzy, 
dokumentów,  kosztowności  (np.  biżuterii),  wysokiej  jakości  części  zamiennych  (np.  elektronicznych), 
próbek diagnostycznych (np. próbek kontroli żywności, chemicznych itp.).

Parametry techniczne produktu:
Cechy produktu:
• trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/ –5%]
• materiał trwały i odporny na warunki atmosferyczne
• kod kreskowy dla ułatwienia identyfikacji i możliwości śledzenia przesyłki
• kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert (pod taśmą zabezpieczającą i na kopercie)
• miejsce na podpisy i daty
• bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem - 9 mm [+/ –3%]
• trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm
(z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym)
• wodny poddruk pod taśmą
• dwa odrywane odcinki przewozowe z niepowtarzalną numeracją

Warunki przechowywania:
Koperty bezpieczne SafeBag® należy przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.

Wykonanie:
Koperty SafeBag® są produkowane z wysokiej jakości surowców, z zachowaniem najwyższej dokładności i 
precyzji. Folia LDPE 70my.
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Wymiary produktu:

Koperty bezpieczne SafeBag® są produkowane w 4 podstawowych formatach:

wymiary zewnętrzne wymiary wewnętrzne
K70 [160 x 245+35mm] K70 [150 x 245mm]
B5 [200 x 260+35mm] B5 [190 x 260mm]
B4 [275 x 375+35mm] B4 [265 x 375mm]
C3 [335 x 475+ 35mm] C3 [325 x 475mm]

Tolerancja wymiarów: [+3%/ –3%]
Kolor: biały lub przeźroczysty (transparentny)

Zabezpieczenia:
W kopertach  SafeBag® zastosowany został  3-stopniowy system zabezpieczeń  (mechaniczny,  termiczny, 
chemiczny). Badania laboratoryjne potwierdziły, że po zamknięciu kopert bezpiecznych SafeBag® zgodnie z 
instrukcją ich otwarcie bez naruszenia trójstopniowego systemu zabezpieczeń nie jest możliwe. Jednocześnie 
nie  ma  możliwości  powtórnego  zamknięcia  kopert  SafeBag®  bez  pozostawiania  wyraźnych  śladów 
zewnętrznej ingerencji. Wszelkie próby manipulacji są widoczne. Metodą otwarcia kopert bezpiecznych jest 
ich  rozcięcie  lub  rozerwanie,  co  pozostawi  widoczne  ślady na kopercie.  Koperty bezpieczne  SafeBag® 
wykazują  100%  znakowania  przy  każdorazowej  próbie  otwarcia.  Koperty  bezpieczne  wykazują  100% 
wytrzymałość  zgrzewu i 100% wytrzymałość  polietylenowej folii koperty przy kierunku maszynowym od 
22,41 MPa do 24,37 Mpa.

Ocena kopert bezpiecznych SafeBag® bazuje na analizie produktu wg kryteriów:
• siła oddzierania taśmy otwierającej od koperty: znakowanie 100%
• otwieranie w temperaturze pokojowej: znakowanie graficzne 100%
• otwieranie w warunkach chłodzenia: znakowanie 100%
• otwieranie w warunkach ogrzewania suszarką: znakowanie 100%
• 100 % wytrzymałość folii
• 100 % wytrzymałość zgrzewu

Zasady użytkowania:
Zasady użycia (tj. zamykania i otwierania) kopert bezpiecznych SafeBag® objaśniono w formie graficznej 
na tylnej stronie koperty.

Oddziaływanie na środowisko:
Koperty bezpieczne SafeBag® wykonane są z 3-warstwowej folii koekstrudowanej LDPE, która jest w 
100% przetwarzalna. Koperty SafeBag® są przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i oszczędne.

Certyfikaty i atesty:
Koperty bezpieczne SafeBag® posiadają  certyfikat bezpieczeństwa niemieckiego instytutu badań i analizy 
ISEGA oraz  pozytywną  opinię  wydaną  przez  Centrum  Badawczo-szkoleniowe  Polskiego  Towarzystwa 
Kryminalistycznego  w  Warszawie.   Certyfikat  bezpieczeństwa  potwierdza  najwyższy  poziom 
bezpieczeństwa kopert SafeBag® i zastosowanych do ich produkcji materiałów.

Pakowanie:
Koperty pakowane są po 100 szt. w kartonie z wyszczególnioną na opakowaniu numeracją, w kartonach 
zbiorczych po 1.000 szt.
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