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PrintFace – informaƫii generale

• Ce este PrintFace? 
• Care este beneficiul cheie? 
• Industrii de utilizare. 
• De ce să alegeți PrintFace? 
• Compararea metodelor de personalizare a lacătului? 
• Suport pentru materiale și instrumente 



Ce este PrintFace?
Brady PrintFace oferă imprimare și imagini în culori și de super-calitate.  

Se imprimă direct pe lacătele SafeKey ale Brady.  

Acest lucru evită confuzia și identifică rapid angajații cu un lacăt tipărit 

personalizat ca nimic altceva pe piață! 

Prima soluție de imprimare directă a lacătului 
Fabricat în sediul Brady EMEA Zele / Belgia 



Identificați personalul angajat / lucrător 

 Identificați compania sau departamentul lor 

Identificați aplicația izolată 

Identificați și gestionați registrul activelor / 
lacătelor 

1.

2.

3.

4.



Care sunt principalele beneficii? 

• Cel mai înalt nivel de personalizare 
• Adăugați sigle, fotografii, text, numere de identificare și multe altele! 
• Personalizarea este importantă -> o persoană - un lacăt - o cheie 
• Impact vizual mai bun comparativ cu altă soluție 
• Imprimare color 
• Rezoluție înaltă - calitate foto 
• Durabilitate testată 
• Testat în laborator - rezistent la abraziune, agenƫi chimici și rezistent la razele 

UV - TDS disponibil 
• Finisaj de lungă durată - potrivit pentru aplicații în interior și exterior 

Un lacăt personal unic de identificare. 



Un lacăt PrintFace poate fi personalizat pentru multe industrii! 

CHEMICALS, OIL and GAS
FOOD & BEVERAGE
PULP & PAPER
ENERGY
WAREHOUSE & LOGISTIC
MARINE
MANUFACTURING
CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE 



De ce să alegeți PrintFace? 

FINISARE DURABILĂ
Potrivit pentru interior și
aplicații în aer liber 

ABRAZIE, CHIMICĂ & REZISTENT LA UV
Testat la standardele ASTM 

REZOLUȚIE ÎNALTĂ
Imprimare permanentă, opțiuni color 

TOTAL PERSONALIZABIL
Adăugați sigle, fotografii, text,
numere de identitate și multe altele! 

PrintFace este primul pe piață în tehnologia lacătelor de siguranță tipărite, 
făcând identificarea lucrătorilor mai rapidă și programul LOTO mai sigur! 



Compararea metodelor de personalizare a lacătului 
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CaracteristiciCum arata

PrintFace – imprimare directă color  
Full-colour informații personalizare - cum ar fi 
logo, fotografii, text, număr identificare numere 
și saltele!  
Pot fi printate direct pe corpul lacătului. 

Printare color Timp normal de 
producție. Posibilitate 

printare fata-verso

Gravare
Personalizabil standard: 
Oferim o gravură laser durabilă pentru toate 
lacătele. Opțiune cu o singură culoare. 
Logo-urile, textul, numerele pot fi gravate direct 
pe corpul lacătului. 

Timp normal de 
producție Safekey. 
Posibilitate gravare 

pe 4 laturi

Personalizare de bază: 
Fiecare pachet al unui lacăt Brady include o 
etichetă. 
Clientul va putea să-și personalizeze informațiile. 

Etichetare

Timp de livrare



Suport pentru materiale și instrumente  

Fișă tehnică 
LoTo 114 

Pagina de 
destinație a 
produsului Mostre 

Pagina de 
informații 

PrintFace

Formular de 
comandă 

http://www.bradyid.com.au/en-au/landingpages/printface
http://www.bradyid.com.au/en-au/landingpages/printface


• Corp neconductiv rezistent la scântei 
• Corp dintr-o singură bucată pentru durabilitate 

maximă 
• Keyway unic oferă o securitate optimă 
• Corp de lacăt cu nervuri pentru a îmbunătăți 

manipularea în timp ce purtați mănuși 
• 2 dimensiuni ale corpului lacătului 
• 2 opțiuni de material cu toartă pentru fiecare 

mărime a corpului 
• Potrivit pentru alimente și băuturi, industriale, 

blocaje electrice și producție 

Compatibitatea lacătelelor din naylon PrintFace Brady SafeKey 
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Tipuri de lacăt
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Față Spate

Înainte După

VS



Vă mulțumim pentru atenția primită pentru întrebări  
și informații vă stăm la dipoziție!   
János Magyar 
Tel: +407992333910 

 email: janos_magyar@bradycorp.com 
web: https//bradyeurope.ro 
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