
Opis produktu 

Systemy przeciwkradzieżowe marki Sensormatic to najskuteczniejsze 

rozwiązanie umożliwiające redukcję strat wynikających z kradzieży.  

Osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony towarów wymaga 

zastosowania dobrej jakości metek przeciwkradzieżowych. Tylko 

oryginalne metki przeciwkradzieżowe marki Sensormatic pozwolą 

na zapewnienie maksymalnej ochrony towarów przed kradzieżami, 

zapewniając oczekiwany efekt.

Metki czyli tzw. zabezpieczenia "miękkie" pozwalają na ochronę 

szerokiej gamy produktów. Metki akusto-magnetyczne znajdujące 

się w ofercie SKYNET wykorzystują technologię Ultra-Max, dzięki cze-

mu gwarantują najwyższy poziom detekcji i doskonałe właściwości  

w zakresie dezaktywacji. Technologia wykorzystana w rozwiązaniach 

marki Sensormatic pozwala na uzyskanie wysokiej odporności na 

fałszywe alarmy i zakłócenia pochodzące z zewnętrznych źródeł 

emitujących pole elektromagnetyczne. Metki charakteryzują się 

prostą konstrukcją, łatwą i szybką aplikacją / dezaktywacją, oraz są 

niewielkie, co pozwala na dyskretne zabezpieczenie towaru. Szcze-

gólną cechą watą podkreślenia jest również silny klej stosowany na 

metkach marki Sensormatic, który pozwala na trwałe zabezpieczenie 

towarów i utrudnia ich usunięcie.  

Dodatkową zaletą,  jest możliwość dostosowania grafiki metki do 

potrzeb klienta np. poprzez nadruk logo, co podkreśli wyjątkowość 

produktów oferowanych w sklepie.

Zalety
  niewielki rozmiar  pozwala na zabezpieczenie każdego produktu,

  różnorodność aplikacji umożliwia zabezpieczenie szerokiej gamy 

produktów,

  nieograniczona liczba cykli aktywacji/dezaktywacji pozwala na 

wielokrotne stosowanie tej samej metki, 

  nowoczesna technologia UltraMax cechuje się bardzo wysoką 

skutecznością detekcji prób kradzieży,

  łatwa dezaktywacja metek przyspiesza pracę w punkcie kaso-

wym,

  silny klej sprawia, że metki są trudne do usunięcia z produktu 

przy próbie kradzieży.
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Metka APX to bezkompromisowa jakość i efektywność detekcji prób kradzie-

ży. Metka APX pozwala na zabezpieczenie szerokiej gamy produktów. Dzięki 

warstwie klejącej możemy ją aplikować bezpośrednio na produkt lub jego opa-

kowanie. Zaleca się stosowanie metki na powierzchniach sztywnych i płaskich. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 mm x 10,67 mm x 2 mm 

Metka UltraStrip III Insertable to metka wrzucana, która nie posiada warstwy 

klejącej. Jest niezwykle prosta w aplikacji, a przy tym także skuteczna co czyni 

ją bardzo dobrym zabezpieczeniem dla różnego rodzaju towarów w pudełkach, 

w których może zostać umieszczona. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 50 mm x 9,25 mm x 2,1 mm 

UltraStrip III Book jest metką przeznaczoną m.in. do zabezpieczania książek. 

Dzięki niezwykle małej grubości nie powoduje uszkodzenia stron, a specjalny 

klej nie pozostawia śladu na powierzchni papieru po odklejeniu metki. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 mm x 10,67 mm x 2mm 

Metka AP to etykieta zapewniająca atrakcyjny stosunek jakości do ceny  

zapewniając skuteczną ochronę towarów w sklepie. 

Wymiary metki (Dł.xSzer.xGr.): 45,21mm x 10,67mm x 2mm 

Metka UltraStrip III Hang Tag jest metką zawieszaną. Daje możliwość zabez-

pieczenia szerokiej gamy produktów, w których użycie standardowej metki 

nie jest możliwe. UltraStrip III Hang Tag chroni małe produkty np. okulary, 

delikatną biżuterię. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 58 mm x 10 mm x 2 mm. 
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zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w technologii akusto-magnetycznej 



 UltraStrip III Individual to metka przeznaczona do zabezpieczania źródłowego 

szerokiego asortymentu produktów. Bardzo dobrze sprawdza się w ochronie 

urządzeń RTV i AGD. Umożliwia zabezpieczenie takich produktów już na eta-

pie pakowania/składania produktów, co pozwala na osiągnięcie najbardziej 

efektywnej ochrony. Nie zaleca się wrzucania tego rodzaju metki do pudełka. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 mm x 10,67 mm x 1,89 mm

 

Metka UltraStrip III Microwavable pozwala na zabezpieczenie opakowań 

produktów spożywczych. Jest to rozwiązanie, które może być stoso-

wane do ochrony opakowań z mięsem oraz inną żywnością. Specjalna 

konstrukcja metki zapobiega jej iskrzeniu w przypadku pomyłkowego 

umieszczeniu żywności z metką w kuchence mikrofalowej. Nie należy 

umieszczać produktów spożywczych z metką w kuchence mikrofalowej.  

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 44,6 mm x 10,16 mm x 1,83 mm 

NDL jest niedezaktywowalną metką, która zapewnia bardzo wysoki poziom 

wykrywania. Sprawdza się świetnie w zabezpieczaniu elementów ekspozycji 

lub innych akcesoriów znajdujących się w sklepie i nie będących towarem na 

sprzedaż. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 x 10,67 mm x 2,5 mm 

ZLLE2-BO oraz AMS-AM-0015 to metki foliowe z nadrukowanym kodem kre-

skowym. Służą do zabezpieczania między innymi butelek z drogimi alkoholami 

oraz innych wartościowych artykułów. Klej stosowany w tych zabezpieczeniach 

sprawia, że metka jest trudna do usunięcia. 

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 67 x 41 mm x 1,3mm 
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Elektroniczne Systemy 
Przeciwkradzieżowe (EAS)

Parametry techniczne:
Warunki przechowywania 

Maksymalna temperatura składowania nie może przekraczać 50°C 

przez 96 godzin przy wilgotności 80% (bez kompensacji). 

Bezpieczeństwo 

Opracowanie i produkcja metek nie wymagających dezaktywacji są 

w pełni zgodne z dyrektywą UE w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym 

„dyrektywa RoHS (2002/95/WE)” 

Użytkowanie*
•	 największą	skuteczność	metek	uzyskuje	się	stosując	je	na	pła-

skich, sztywnych powierzchniach**, 

•	 zaleca	się,	aby	powierzchnia,	do	której	będzie	przyklejona	ety-

kieta była wolna od zabrudzeń i tłuszczu, 

•	 nie	zaleca	się	stosowania	metek	w	pobliżu	źródeł	pola	magne-

tycznego, 

•	 w	 przypadku	 umieszczania	 metki	 na	 powierzchni	 metalowej	

zalecane jest sprawdzenie poprawności działania, 

•	 nie	należy	zakrywać	znajdujących	się	na	metce	ważnych	infor-

macji dla klienta: ostrzeżeń, dat ważności itp., 

•	 należy	pamiętać	o	tym,	aby	zabezpieczony	towar	był	oddalony	

od systemu EAS przynajmniej o 2-3 m. 

Numery katalogowe
ZLAPXS1 Metki APX – białe  (5 000 sztuk)

ZLAPXS2 Metki APX  

  – białe z kodem kreskowym (5 000 sztuk)

ZLAPXS5  Metki APX – czarne (5 000 sztuk)

ZLAPS1 Metki AP – białe  (5 000 sztuk)

ZLAPS2 Metki AP  

  – białe z kodem kreskowym (5 000 sztuk)

ZLAPS5  Metki AP – czarne (5 000 sztuk)

ZLDR1K71  Metki UltraStrip III – białe (8 500 sztuk)

ZLDR1K75  Metki UltraStrip III – czarne (8 500 sztuk)

ZLDR1K51  Metki UltraStrip III – białe (7 500 sztuk)

ZLDR1K55  Metki UltraStrip III – czarne (7 500 sztuk)

ZLDRCI5K2  Metki UltraStrip III Insertable  

  – białe (5 000 sztuk)

ZLDRSLT2  Metki UltrStrip III Book  

  – białe (5 000 sztuk)

ZLDR9K1  Metki UltraStrip III Low Profile  

  – (36 000 sztuk)

ZLDRHT1  Metki UltraStrip III Hand Tag  

  – białe (1 000 sztuk)

ZLDRSING1  Metki UltraStrip III Individual  

  – (5 000 sztuk)

ZLDRM1K43  Metki UltraStrip III Microwavable  

  – czerwone (7 000 sztuk)

ZLDRM7K3  Metki UltraStrip III Microwavable  

  – białe (28 000 sztuk)

ZLAML-NDLS4  Metki niedezaktywowalne NDL  

  – czerwone (4 000 sztuk)

ZLLE2-BO  Metki na folii (1000 sztuk)

ZAMS-AM-0015  Metki perforowane białe (1000 sztuk)
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