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Nilex Stöldmärkningsbricka
Ett enkelt sätt att stöldmärka värdefull inventarier.

Stöldmärkningsbrickan är en ny stöldmärkning som är enkel att applicera på objekten och som lämnar en 
permanent märkning på alla underlag. Med denna märkning får inventarier en unik identitet som kan hanteras 
rationellt i ett inventariesystem och därmed på ett enkelt sätt säkerställa en kontroll av verksamhetens inven-
tarier :  Vem som har vilka inventarier och vad de finns? 
Detta är en enkel metod för att t.ex. undvika att köpa inventarier som redan finns och inte utnyttjas för 
tillfället.

Genom att låta trycka verksamhetens logotyp på brickan får inventarier en tydlig ägaridentitet.
Stöldmärkningsbrickan består av 3M material försedd med en laminering/bubbla som effektivt skyddar
märkningen och ger märkningen ett snyggt 3 dimensionellt utseende. Den permanenta märkningen utgörs 
av en valfri text på brickans baksida. Texten vulkaniseras med lim och går omöjligt att avlägsna utan synbar 
åverkan på föremålet. Märker även på t.ex. metall, plexiglas och aluminium.

Brickan finns i standardutförande eller utformas med din egen unika information. 
Brickan ger inventarier en unik identitet som lätt kan spåras till ägaren.
Alla kunder registrera sig i en databas, vilket gör att egendomen enkelt kan spåras tillbaks till rätt ägare. 
När ett föremål upphittas och meddelats oss kontaktas registrerad ägare omgående per telefon eller e-mail.

Brickan finns i alla storlekar, vanliga format är t.ex.:
10x25, 17x61 och 20x40 mm.
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If found, please call: +46 (0)520-49 50 00 or visit: www.trollhattan.se

STÖLDMÄRKT

Kundanpassad bricka, format: 10x25 mm

If found, please call: +46 (0)511-38 60 00

STÖLDMÄRKT

1000005001 w
w

w.
se

cu
re

an
ds

af
e.

se

Kundanpassad bricka,format: 16x55 mm

Kundanpassad bricka,format: 17x61 mm

Kundanpassad bricka,format: 20x55 mm

If found, please call:
+46 (0)42-18 00 50
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