
 

Koperty bezpieczne DebaSafe

Opis produktu:
DEBASAFE -  koperty bezpieczne  oferują  maksymalny poziom zabezpieczenia  dostępny na  rynku  i  są  
wyposażone w liczne funkcje zabezpieczające.  Taśma zabezpieczająca posiada identyfikatory: mechaniczny,  
chemiczny i termiczny, które jednoznacznie wskazują na próby nieautoryzowanego otwarcia kopert.  

Zastosowanie:
Koperty  bezpieczne  DEBASAFE  znajdują  szerokie  zastosowanie  w  branżach:  finansowej, 
ubezpieczeniowej,  jubilerskiej,  transportowej,  specjalistycznych  laboratoriach  badawczych,  instytucjach 
publicznych itd.  Koperty bezpieczne DEBASAFE 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:

 polietylenowa folia odporna na rozerwanie, transparentna lub biała (matowa) 
 folia LDPE o grubości 50 (przeźroczysta) - 70 (biała) mikronów
 materiał trwały i odporny na warunki atmosferyczne
 bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem
 trwałe zamknięcie samoprzylepne taśmą zabezpieczającą z kompletną ochroną (z zabezpieczeniem 

mechanicznym, termicznym, chemicznym)
 jeden odrywany odcinek przewozowy z powieloną numeracją
 miejsce na podpisy i wpisanie daty, zawartości, adresu
 nadruk jednostronny koperty
 kod kreskowy dla ułatwienia identyfikacji i możliwości śledzenia przesyłki
 kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert

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

Wykonanie:
Koperty DEBASAFE są produkowane z wysokiej jakości surowców, z zachowaniem najwyższej 
dokładności i precyzji. Folia LDPE 50-70 my.
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Oddziaływanie na środowisko:
Traktujemy środowisko poważnie. Z tego powodu do produkcji kopert bezpiecznych DEBASAFE używany 
jest tylko przyjazny środowisku polietylen. Polietylen może być poddany recyklingowi, nie zanieczyszcza 
wód gruntowych oraz nie wydziela trujących gazów podczas spalania.

Certyfikaty i atesty:
Koperty bezpieczne DEBATIN posiadają certyfikat bezpieczeństwa niemieckiego instytutu badań i analizy 
ISEGA.  Certyfikat  bezpieczeństwa  potwierdza  najwyższy  poziom  bezpieczeństwa  kopert  DEBATIN  i 
zastosowanych do ich produkcji materiałów.

Pakowanie:
Koperty pakowane są w kartonach zbiorczych po 500 szt. , pakiety po 100 szt. 
Wymiary kartonu: 38x26x9 cm
Waga: 3 kg

PHU ANDPOL s.c.  Biuro Handlowe - Salon Sprzedaży, ul. Falista 4A lokal 7N, 61-249 Poznań,
tel.: 61 872 90 44, fax: 61 875 52 52, e-mail: andpol@andpol.poznan.pl, www.andpol.poznan.pl

mailto:andpol@andpol.poznan.pl
http://www.andpol.poznan.pl/

