
Den permanente merkingen utgjøres av en sekundær 
merking på undersiden av etiketten, som vulkaniseres 
fast til underlaget, og er derfor umulig å fjerne uten 
tydelig skade på utstyrets overflate.

Med Euromark beskytter du eiendelene dine og øker 
sjansen for å få tilbake tapt eller stjålet utstyr. Samtidig 
gir merkingen hvert enkelt produkt en unik identitet 
som registreres i vår internasjonale database i 
forbindelse med kjøpet, for å tillate identifikasjon og 
retur av utstyr til tross for at merkingen mistes eller 
stjeles.

Kundeunik Euromark Thin
Også egnet for tyverimerking av 
iPad og andre nettbrett.

Euromark beskytter IT-utstyr
Unik identifisering med 
individuell utforming av 
etikettene.

Neutral Euromark Thin
Etikettene kan også utformes 
nøytralt, i tilfelle utstyret som skal 
merkes er innleid.
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Eurosec AB
Postadresse: BOX 128, 18322 Täby, Sweden 
Besøksadresse: Hörnåkersvägen 10, 18365 Täby 
Organisationsnummer: 556385-7027

Eurosec tilbyr et komplett utvalg av tyveri- og inventarmerking for IT-produkter og annet inventar. Permanent merking reduserer 
risikoen for tyveri, og gjennom vårt verdensomspennende nettverk Eurosec IRS (International Recovery Service) med internasjonal 
returservice, sørger vi for at gjenfunnet utstyr returneres til sin rettmessige eier. Du kan lese mer om støttetjenestene vi tilbyr, og 
sammenligne produktene våre på www.eurosec.se/no

Kontakt: 08-541 750 65 
E-post: office@eurosec.se 
www.eurosec.se/no

Permanent tyverimerking

EUROMARK/EUROMARK THIN
Euromark er et populært merkingssystem som egner seg 
for de fleste formål. Det permanente 
markeringsmaterialet vulkaniseres fast i underlaget, og 
er umulig å fjerne uten tydelig skade på overflaten av 
utstyret.

Med Euromark kan alt tyveriutsatt utstyr merkes på en 
enkel og effektiv måte, samtidig som de får en unik 
identitet.

Euromark-etiketten er tilgjengelig i to forskjellige versjoner: 
én med ”3D boblelaminering” og en tynnere versjon 
”EuromarkThin” som egner seg for merking av nettbrett, 
som f. eks. iPad, smarttelefoner og mer.

Etiketten kan utformes nøytralt (f. eks. for innleid utstyr), 
eller individuelt med logo og profilbærende elementer og 
serienummer, eller strekkode for mer effektiv lagerstyring.

Euromark produseres med en myk, høykvalitets 
polyesterfilm og leveres med en lamimering som effektivt 
beskytter merkingen. 

Euromark finnes i flere ulike formater.

http://eurosec.se/no/tyverimerking/#stodtjanster
http://eurosec.se/no
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