
Den är enkel att applicera och vulkaniseras fast på 
underlaget och är sedan omöjlig att avlägsna utan 
synbar skada på utrustningens yta.

Stödtjänster som ingår
Ett skräddarsytt anpassningsbart konto i vår 
internationella databas Euro-ID vilket ger dig 
möjlighet att administrera er märkta egendom

Via IRS Internationel Recovery Service ökar chansen 
att utan kostnad få tillbaka borttappad eller stulen 
utrustning som trots märkning förloras eller stjäls. 

Permanent stöldskyddsmärkning

XPM/XPM THIN
XPM är ett av marknadens ledande 
stöldmärkningssystem. Med en XPM-märkning skyddas 
stöldbegärlig utrustning mycket effektivt samtidigt som 
den märkta produkten får en unik identitet.

XPM är utvecklat av Eurosec under 3 års forskning 
och patenterat för sin integrerade design med 
permanent märkning och kontaktinformation till ägaren. 
Det integrerade fältet förstärker kraftigt skyltens 
häftförmåga och gör XPM till det mest utvecklade 
stöldmärkningssystemet på marknaden idag.

XPM-märkningen finns i två olika versioner, en med ”3D 
bubbellaminering” och en tunnare ”XPM Thin” som 
lämpar sig för märkning av tablets/surfplattor som iPad 
och smartphones med mera.

XPM tillverkas av ett speciellt framtaget material. 
Den tryckta informationen på märkningen skyddas av en 
laminering. Den kan utformas neutralt (till exempel för 
leasad utrustning) eller individuellt med logotyp och 
andra profilbärande element samt löpnummer-serie 
eller streckkod för effektiv inventariekontroll.

Kundunik XPM Thin
XPM Thin passar även för 
stöldmärkning av iPad och andra 
surfplattor.

XPM stöldskyddar IT-utrustning
Unik identitet med individuell 
utformning av etiketterna.
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Eurosec erbjuder ett komplett sortiment för stöldmärkning och inventariemärkning av IT-produkter och andra inventarier. 
Permanent märkning minskar stöldrisken och genom vårt världsomspännande nätverk Eurosec IRS (International Recovery 
Service) med internationell returservice ser vi till att upphittad utrustning återlämnas till rätt ägare. Läs mer om våra stödtjänster 
och jämför våra stöldmärkningsprodukter på www.eurosec.se

Neutral XPM Thin
Märkningen kan även utformas 
neutralt, till exempel för leasad 
utrustning.

•

•

XPM finns i flera olika format.
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