
Etiketten vulkaniseres fast på de fleste overflater, og 
er umulig å fjerne den uten synlig skade på det 
merkede utstyret. ID Mark er barnesikker og dermed 

Permanent tyverimerking

ID MARK
ID Mark er et permanent og rimelig merkingssystem for 
alle typer IT-utstyr, som også fungerer på verktøy og 
andre verdisaker.

Med ID Mark får du et permanent merke 
med en fin profilering som fungerer på de fleste ytterlag 
og overflater. ID Mark erstatter ofte etsemerker og 
sjablonger takket være sin smidighet.

ID Mark består av et ultratynt plastlaminat som gjør 
merkingen ekstremt holdbar. Etiketten kan skreddersys 
etter eget ønske med logo eller tekst, et unikt ID-nummer 
og/eller strekkode. ID Mark er lett å montere i løpet av 
minutter, ved hjelp av en medfølgende mal.

Med ID Mark beskytter du eiendelene dine og øker 
sjansen for å få tilbake tapt eller stjålet utstyr. 

spesielt egnet for bruk i skoler og andre 
utdanningsinstitusjoner, konferanserom og lignende 
miljøer. ID Mark er tilgjengelig i flere forskjellige formater.

ID Mark beskytter teknisk utstyr 
mot tyveri Ultratynt plastlaminat. Glatt 
og slitesterkt.

ID Mark beskytter IT-utstyr mot 
tyveri
Individuell utforming av etiketter 
for enkel håndtering.

ID Mark beskytter inventar mot 
tyveri Bruk ID Mark til å merke og 
tyverisikre utstyr og andre 
verdisaker.
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Eurosec AB
Postadresse: BOX 128, 18322 Täby, Sweden 
Besøksadresse: Hörnåkersvägen 10, 18365 Täby 
Organisationsnummer: 556385-7027

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

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
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