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N
ie ulega wątpliwości, że etykiety 
skupiają coraz większą uwagę 
w każdej dziedzinie przemysłu. 
Zabezpieczenie sprzętu elektro-

nicznego przed nieautoryzowanym do-
stępem, zabezpieczenia serwisowe czy 
zabezpieczenia kosmetyków i wyrobów 
farmaceutycznych stały się dla wielu 
firm nie lada wyzwaniem. 

Firma Beta-Point, w oparciu o ma-
teriały FLEXcon i innych producentów, 
oferuje Państwu szeroki wybór rozwią-
zań z kategorii zabezpieczeń – plomby 
i etykiety zabezpieczające produkt 
przed naruszeniem przez nieupoważ-

„Wszystko jest możliwe.  
Niemożliwe wymaga po prostu 
więcej czasu”

Powyższe słowa, wypowiedziane dawno temu przez Arnego Dahla, 
doskonale oddają to, co wydarzyło się podczas tegorocznych tar-
gów SECUREX, odbywających się w dniach 24–26 kwietnia w Po-
znaniu. Jako FLEXcon ponownie promowaliśmy tam swoje pro-
dukty, wraz z naszym partnerem biznesowym – firmą Beta-Point 
z Bydgoszczy. Przez wszystkie dni targów nasze stoisko było ob-
legane przez przedstawicieli firm zainteresowanych stosowaniem 
etykiet zabezpieczających i nie tylko. Zaobserwowaliśmy ogromny 
wzrost zainteresowania etykietami tego typu.

nione osoby. Beta-Point oferuje także 
wiele rozwiązań z zakresu znakowania 
urządzeń i ich elementów, również tych 
narażonych na działanie chemikaliów, 
promieni ultrafioletowych czy wysokich 
temperatur, zarówno do zastosowań 
wewnątrz pomieszczeń, jak i na ze-
wnątrz w dowolnych warunkach atmo- 
sferycznych. W ofercie Beta-Point znaj-
dą Państwo zarówno rozwiązania wyso-
ko zaawansowane technologicznie, jak 
i podstawowe etykiety opakowaniowe, 
a także kalki i sprzęt drukujący. 

Produkty FLEXcon wzbudziły na te-
gorocznych targach ogromne zainte-

resowanie. Tym z Państwa, którzy nie 
mogli lub nie zdążyli odwiedzić naszego 
stoiska, przedstawiamy poniżej kilka 
przykładów z naszego obszernego port-
folio produktów zabezpieczających. 

THERMLfilm TAMPERmark EX PE 
340 Purple Mini Void, zwany przez klien-
tów po prostu „Purpurą”, to drukowalny 
termotransferowo materiał polietyle-
nowy z permanentnym klejem akrylo-
wym o temperaturze pracy od -40°C do 
+80°C. Materiał ten doskonale nadaje 
się do naklejania na krawędziach. Mały 
napis VOID umożliwia wykonywanie 
również niewielkich etykiet, a purpurowy 
kolor nadaje mu wyjątkowy charakter. 

THERMLfilm TAMPERmark EX PE 
340 Black Mini Void BC, znany wśród 
klientów jako „Czarna purpura”, ma 
identyczne parametry jak wersja pur-
purowa. Jedyną różnicą jest w tym 
przypadku kolor. Materiał w wersji 
czarnej dołączyliśmy do oferty na ży-
czenie klientów. Pomimo krótkiej, kil-
kumiesięcznej obecności na rynku 
„Czarna purpura” znalazła już spore 
grono zadowolonych kupujących. 
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THERMLfilm PE200 W Destruct 
TC387 L88 55WGL-9 to materiał kru-
szący skonstruowany na bazie poliety-
lenu. Doskonale kryje powierzchnie, 
posiada certyfikat UL, jest odporny 
na wilgoć i chwilowy kontakt z wodą. 
Stanowi on doskonałe zabezpieczenie 
w szerokim wachlarzu zastosowań.  

THERMLfilm TAMPERmark TM 
PM200 WHITE VOID II TC390 L344 
S55K9 – biały materiał zabezpieczający 
typu void na bazie poliestru, z perma-
nentnym klejem, doskonałym kryciem 
i o wielu zastosowaniach.

Oprócz wyżej wymienionych mate-
riałów zabezpieczających w naszym 
portfolio znajdą Państwo wiele innych 
materiałów z kategorii „security”, po-
cząwszy od materiałów destrukcyjnych, 
poprzez materiały typu void i hologra-
my, na rozwiązaniach hybrydowych 
– połączeniach materiałów void i ho-
logramów w jednym – skończywszy. 
Jako f irma innowacyjna wychodzi -
my naprzeciw oczekiwaniom rynku, 
wprowadzając każdego roku nowe 
wysokospecjalistyczne rozwiązania. 
Oferowane przez nas materiały za-
bezpieczające znajdują zastosowanie 
w każdej dziedzinie przemysłu, a także 
w organizacjach publicznych. Wszyst-
kie produkty FLEXcon dostępne są 
u naszego partnera – firmy Beta-Point 
– który w profesjonalny sposób wykona 
z tych materiałów etykiety dokładnie 
takie, jakich Państwo potrzebują. 

Znakowanie kabli

Równie dużym zainteresowaniem pod-
czas targów cieszyły się nasze mate-
riały do znakowania kabli. Produkty 
w tej grupie wykonywane są głównie 
z poliestru, polietylenu, PVDF oraz po-
liamidu. Doskonale nadają się one do 
wykonywania oznakowań kabli w posta-
ci odpornych na rozdzieranie zawieszek, 
owijek czy flag. 

Do znakowania kabli proponujemy 
materiały o podwyższonej odporności 
na działanie warunków atmosferycz-
nych, promieniowania UV, wysokiej 
temperatury i chemikaliów. Wszystkie 
te materiały mają powłokę umożli -
wiającą wykonanie na nich nadruku 
metodami konwencjonalnymi lub ter-
motransferowo. 

Materiały odporne  
na warunki atmosferyczne
To kolejna grupa materiałów, o które 
pytali nas odwiedzający nasze stoisko.

Lane winyle

THERMLfilm®V200 Cast Vinyl jest 
idealnym wyborem do znakowania urzą-
dzeń w przemyśle motoryzacyjnym, 
w znakowaniu maszyn i urządzeń wyko-
rzystywanych w rolnictwie, oznakowań 
bezpieczeństwa oraz wszystkich tych 
zastosowań, gdzie materiałom stawia 
się wysoko wyspecjalizowane wyma-
gania. Materiał ten będzie utrzymywał 
swoje parametry mechaniczne oraz 
fizykochemiczne zarówno na zewnątrz, 
jak i we wnętrzach pomieszczeń. W na-
szej ofercie znajdą Państwo kilka wersji 
kolorystycznych tego winylu – jest on 
dostępny w kolorze białym, srebrnym, 
żółtym, czarnym oraz w wersji przezro-
czystej. Niezależnie od wybranego koloru 
gwarantujemy kilkuletni czas trwałości 
kolorów i samego nadruku w aplikacjach 
wewnętrznych i zewnętrznych w do-
wolnych warunkach atmosferycznych. 
W aplikacjach zewnętrznych gwaran-
towana trwałość materiału białego to 
10 lat, przezroczystego i żółtego osiem, 
a srebrnego sześć. Dzięki wysokiej jako-
ści materiał można stosować na profi-
lowanych lub szorstkich powierzchniach. 
Doskonale zachowuje on miękkość, jest 
odporny na pękanie, rysowanie oraz 
przede wszystkim na działanie warun-
ków atmosferycznych. Jego termiczna 
stabilność zapewnia doskonałą wytrzy-
małość, wysoką intensywność kolorów, 
eliminację efektu dekoloryzacji filmu i ry-
zyka uszkodzeń, wysoką jakość nadruku. 
THERMLfilm®V200 Cast Vinyl wyjątkowo 

dobrze nadaje się do aplikowania na 
nity, spoiny, dylatacje czy kanały. 

Sukces tegorocznych targów był wyni-
kiem słusznych decyzji i ciężkiej pracy 
wielu osób zarówno z firmy Beta-Point, 
jak i FLEXcon. Partnerskie relacje po-
zwalają na stworzenie atmosfery pracy, 
środowiska współpracy i wzajemnego 
zrozumienia, które budują sukces w bizne-
sie. Bardzo dziękuję naszemu Partnerowi, 
firmie Beta-Point, za to, że już kolejny 
raz mogliśmy wspólnie kroczyć ścieżką 
sukcesu w tym błyskawicznie rozwijają-
cym się sektorze, jakim jest produkcja 
materiałów do zastosowań specjalnych. 

W przypadku zainteresowania produk-
tami firmy FLEXcon zapraszam do odwie-
dzenia naszej strony internetowej www.
FLEXcon.com lub przesłania zapytania do 
Doroty Witthuhn, przedstawiciela FLEX- 
con na Europę Środkową i Wschodnią na 
jeden z podanych poniżej adresów e-mail 
lub numerów telefonów.  
dwitthuhn@FLEXcon.com
+48 660 542 986 
europeinfo@FLEXcon.com
+31 294 491 800

Zapraszamy również do odwiedzenia stro-
ny naszego Partnera, firmy Beta-Point, 
dostępnej pod adresem www.betapoint.
pl, przesłania zapytania na adres e-mail: 
betapoint@betapoint.pl oraz do kontaktu 
telefonicznego z działem handlowym pod 
numerem +48 52 348 18 17. 

Od prawej: Katarzyna Kudanowska, kierownik Działu Handlowego, BETA-POINT; Emilia 
Garczyńska, koordynator sprzedaży, BETA-POINT; Mateusz Kryszak, koordynator sprzedaży, 
BETA-POINT; Piotr Pohnke, dyrektor zarządzający, BETA-POINT; Beata Hoffmann-Pohnke, 
dyrektor generalny, BETA-POINT; Dorota Witthuhn, regionalny menedżer na Europę 
Wschodnią, FLEXcon
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