
Den permanente mærkning består af en sekundær 
mærkning på etikettens underside, som vulkaniseres fast 
på underlaget, og det bliver umuligt at fjerne den uden 
synlige skrammer på udstyrets overflade.

Med Euromark beskytter du din ejendom og øger 
muligheden for at få tabt eller stjålet udstyr tilbage. 
Samtidigt giver mærkningen hvert produkt en unik 
identitet, som registreres i vores internationale database 
ved købet for at gøre det muligt at identificere og 
returnere udstyr, som trods mærkningen mistes eller 
stjæles.

Kundeunik Euromark Thin
Passer til tyverimærkning af iPad 
og andre tavlecomputere.

Euromark beskytter IT- udstyr
Unik identitet med individuel 
udformning af etiketterne.

Neutral Euromark Thin
Etiketterne kan også udformes 
neutralt, f.eks. til leaset udstyr.

Eu
ro

se
c 

©
 P

er
m

an
en

t s
tö

ld
sk

yd
ds

m
är

kn
in

g 
/ E

U
RO

M
AR

K/
EU

RO
M

AR
K 

TH
IN

Eurosec AB
Postadresse: BOX 128, 18322 Täby, Sweden 
Besøgsadresse: Hörnåkersvägen 10, 18365 Täby 
Virksomhedsnr: 556385-7027

Tlf: 08-541 750 65
E-mail: office@eurosec.se 
www.eurosec.se/dk

Eurosec tilbyder et komplet sortiment til tyverimærkning og inventarmærkning af IT-produkter og andet inventar. Permanent 
mærkning mindsker tyveririsikoen, og via vores verdensomspændende netværk Eurosec IRS (International Recovery Service) med 
international returservice sørger vi for, at fundet udstyr returneres til den rette ejer. Læs mere om vores tyveritjenester, og 
sammenlign vores tyverisikringsprodukter på  www.eurosec.se/dk

Permanent tyverimærkning

EUROMARK/EUROMARK THIN
Euromark er et populært mærkningssystem, som passer til 
de fleste formål. Den permanente mærkning vulkaniseres 
fast på underlaget, og det bliver umuligt at fjerne den uden 
synlige skrammer på udstyrets overflade.

Med Euromark kan alt eftertragtet inventar mærkes på en 
nem og effektiv måde, samtidig med at det får en unik 
identitet.

Euromark-etiketten findes i to forskellige versioner, en med 
”3D-boblelaminering” og en tyndere ”Euromark Thin”, som 
egner sig til mærkning af tablets/tavlecomputere, f.eks. iPad 
og smartphones m.m.

Etiketten kan udformes neutralt (f.eks. til leaset udstyr) eller 
individuelt med logo og andre profilbærende elementer 
samt løbe- eller serienummer eller en stregkode til effektiv 
inventarkontrol.

Euromark fremstilles af et blødt polyesterfolie af høj kvalitet 
og er forsejlet med en laminering, som 
effektivt beskytter mærkningen.

Euromark findes i flere forskellige formater.

http://eurosec.se/dk/tyverimaerkning/#stodtjanster
mailto:office%40eurosec.se?subject=F%C3%B6rfr%C3%A5gan%20
http://eurosec.se/dk/kontakt/
http://eurosec.se/dk
http://eurosec.se/dk



