
bezpečnostní plomby • samolepky • obálky
security seals • self-adhesive security seals • security bags



EUROSEAL® a.s. - výrobce a dodavatel bezpečnostních plomb, obálek a samolepek působí 
na trhu již téměr 20 let. Za tuto dobu se podařilo vyvinout vlastní vysoce  technicky vyspělé 
produkty, které splňují ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost. Naše výrobky mají originální tvary 
a důmyslné technické řešení zabezpečení proti neoprávněné manipulaci a naleznou své uplatnění 
všude tam, kde je potřeba zajistit identifi kaci pokusu o otevření.

Společnost neustále pracuje na vývoji nových produktů a aktivně vyhledává moderní způsoby řešení 
potřeb svých zákazníků. 

Od vzniku společnosti udržujeme databáze značení pro jednotlivé zákazníky a zabraňujeme 
tak možnosti výroby duplicitních plomb. Všechny vykonávané činnosti jsou podporovány pravidelně 
a důsledně udržovaným systémem managementu jakosti dle normy ISO 9001:2009.

Pokud se rozhodnete pro bezpečnostní plomby EUROSEAL®, získáte tak špičkový produkt, nadstandardní 
servis a rychlé dodací lhůty. Individuální značení plomb je možné i pro malá objednací množství.



Indikativní plastové plomby typu PL s širokým spektrem využití jsou 
charakteristické jednoduchým způsobem uzavírání bez nutnosti použití 
nástrojů. 

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu, který je odolný vůči chemickým 
látkám, extrémním teplotám a povětrnostním vlivům.  Konstrukční řešení 
uzávěru plomby vylučuje možnost neoprávněné manipulace. 

Plastové plomby typu PL nabízíme ve dvou variantách, PL91 a PL95. 
Nezaměnitelné značení prováděné řadou technologií s použitím razící pásky, 
zaručuje originalitu plomby a vytváří nezbytné předpoklady pro průkaznou 
kontrolu a evidenci vyrobených a použitých plomb.

Plastové plomby typu PL

Plomby PL 91
JE MOŽNO POUŽÍT K PLOMBOVÁNÍ:

 › bankovních a poštovních pytlů

 ›  cisteren a skříňových dveří u vozidel

 ›  kontejnerů v silniční a lodní přepravě

 ›  vstupních ochranných mříží skladů, ramp 
a oken

 ›  prostor se zvláštním režimem provozu 
a kontrolovaným vstupem

 ›  krytů a uzávěrů technických a jiných zařízení

 ›  beden se zbraněmi a sklady v působnosti 
armády a policie

Plomby PL 95
JE MOŽNO POUŽÍT K PLOMBOVÁNÍ:

 ›  v železniční dopravě – jedná se o typ 
schválený pro použití na Českých drahách

 ›  v nákladní dopravě – plombování pro celní 
účely

 ›  plombování ochranných mříží skladů, ramp, 
prostor se zvláštním režimem provozu

PL 95/x PL 2006/12PL 10/x PL 91/x



Plomby ES
DOPORUČUJEME K PLOMBOVÁNÍ:

 › bankovních a poštovních pytlů

 ›  cisteren a skříňových dveří u vozidel

 ›  kontejnerů v silniční a lodní přepravě

 ›  vstupních ochranných mříží skladů, ramp 
a oken

 ›  prostor se zvláštním režimem provozu 
a kontrolovaným vstupem

 ›  krytů a uzávěrů technických a jiných zařízení

 ›  beden se zbraněmi a sklady 
v působnosti armády a policie

 ›  v železniční dopravě – jedná se o typ  
schválený pro použití na Českých drahách

 ›  v nákladní dopravě – plombování pro celní 
účely

Plastové plomby typu ES se širokým spektrem využití jsou charakteristické 
jednoduchým způsobem uzavírání bez nutnosti použití nástrojů.

Plomby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu, který je odolný 
vůči chemickým látkám, extrémním teplotám a povětrnostním vlivům. 
Konstrukční řešení uzávěru plomby, včetně použití kovové kleštiny, vylučuje 
možnost neoprávněné manipulace.

Plastové plomby typu ES nabízíme v několika typových a rozměrových 
variantách. Nezaměnitelné značení, prováděné řadou technologií, zaručuje 
originalitu plomby a vytváří nezbytné předpoklady pro průkaznou kontrolu 
a evidenci vyrobených a použitých plomb.

Plastové plomby typu ES

ES 413 ES 414 L+S ES 540

ES 083 ES 110 ES 411 L+S ES 412 L+S



Kovové plomby nacházejí svoje uplatnění všude tam, kde je vyžadován vyšší 
stupeň zajištění a zabezpečení. Pro oblast kontejnerové přepravy nabízíme 
kontejnerovou plombu ES 99 vyrobenou z kvalitní ocele, která ve spojení 
s pružným ocelovým jádrem zajišťuje vysokou odolnost proti pokusům 
o manipulaci. Tento typ naší plomby je schválen celními orgány pro celém 
světě.

Lankové plomby jsou optimální pro použití všude tam, kde je třeba 
zaplombovat hůře přístupná nebo atypická plombovací místa. Tělo plomby 
je vyrobeno z hliníku. Plomba se uzavírá pomocí kovového lanka zhotoveného 
z kvalitní oceli. I tato plomba je schválena celními orgány pro celosvětové 
použití.

Kovové plomby

Pro zajištění kamionových a vagonových zásilek doporučujeme jednoduchou 
plombu pod názvem BALL SEAL. Plomba je vyrobena z povrchově upraveného 
ocelového pásku a má spolehlivý uzavírací mechanismus složený z dvojitých 
zajišťovacích kroužků umístěných v uzavřeném bezpečnostním pouzdře.

Dále nabízíme také distribuci sady kovových plomb ONESEAL.

79-T06 BALL SEAL

PT 1.5 / PT 2.5 PTW 5

ES 25/25

ES 99



Bezpečnostní obálky jsou vyráběny z  vysoce kvalitního materiálu (LDPE 
folie) o síle od 50 do  95 mikronů a jsou zabezpečeny samolepící páskou, 
která viditelně signalizuje jakoukoliv mechanickou manipulaci, pokusy 
o otevření působením tepla, mrazu a chemických prostředků.

Nabízíme rovněž výrobu bezpečnostních obálek přímo na základě požadavků 
zákazníka, tj. na základě konkrétního požadavku na rozměr, způsob a stupeň 
bezpečnosti uzavření, potisk, počet bezpečnostních prvků, funkční doplňky 
jako např. kapsa na dokumenty, útržky na potvrzení převzetí.

Bezpečnostní obálky

400505 / 400500 406 505 9060601 / 602 / 603

400086 / 400082 400108 / 400110 400112 401606



Bezpečnostní samolepící plomba je nejnovějším produktem v portfoliu 
výrobků EUROSEAL a.s.. Jedná se o na trhu jedinečný produkt s celou 
řadou bezpečnostních prvků, které spolehlivě odhalí jakýkoliv pokus 
o neoprávněnou manipulaci, ať už mechanickou nebo působením tepla 
či chemikálií.

Samolepící plomba je vyrobena z destruktivního PET materiálu, jehož 
citlivost na manipulaci po aplikaci je ještě zvýšena bezpečnostní 
mikroperforací. Součástí samolepící plomby je holografi cký proužek 
s bezpečnostními motivy ve viditelném i inspekčním režimu.

Bezpečnostní samolepící plomba



K našim bezpečnostním plombám si nezapomeňte zakoupit příslušenství, 
jako například plastové objímky, které nabízíme v několika velikostech, 
plombovací drát či prodlužovací pásku, umožňující zaplombování i několika 
plombovacích otvorů najednou.

Příslušenství k plombování

OBJÍMKA 

PRODLUŽOVACÍ PÁSKA

PLOMBOVACÍ DRÁT



VÝROBA, POUŽITÍ A ZNAČENÍ
Výroba každé plomby je rozdělena do několika kroků a začíná lisováním plomby a kleštiny na moderních 
vstřikovacích lisech. Následuje kompletace plomby, která probíhá buď manuálně nebo automaticky  
na kompletační lince. Standardně jsou plomby značeny vzestupnou číselnou řadou. Na přání zákazníka 
je možné plomby označit speciálním textem, případně logem zákazníka. Samozřejmě lze zajisti potisk 
plomb čárovým kódem nebo dalšími moderními způsoby značení 2D kódy. Pracujeme s moderními 
vláknovými lasery, termotransferovými tiskárnami a injektovou technologií.

V každém výrobním kroku probíhá mezioperační kontrola, čímž je zaručena kvalita samotné plomby 
i jejího označení. Naše společnost garantuje všem svým zákazníkům jedinečnost vyrobených plomb.
Není tedy možné, aby naše společnost vyrobila duplicitní plombu. Použití plomb je velice jednoduché  
a rychlé. Není potřeba používat nářadí a nástroje, plombu lze vždy jednoduše uzavřít ručně. 

V naší nabídce je množství různých typů, délek a barev plomb. Přehled možných aplikací plastových 
a kovových plomb je velmi pestrý. Aby plomba splnila svůj účel, je vždy třeba zvolit nejvhodnější 
typ a velikost. Neváhejte proto kontaktovat naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou s výběrem  
té správné plomby pro Vaše potřeby. 

HLUBOKÁ TEPELNÁ RAŽBA
Hluboká tepelná ražba je základním způsobem značení našich plomb. Tato metoda 
zaručuje naprostou průkaznost označení plomby. Při pokusu odstranit nebo 
manipulovat označení, lze vždy mechanoskopicky dokázat existenci původního 

značení. Ražba umožňuje tisk textu, grafického loga a číselné řady. Barva tisku je vždy 
jednobarevná s možností volby z několika barev.  Jediným omezením tohoto způsobu značení  
je nemožnost tisknout čárový kód. 

LASER
Značení laserem je nejmodernější způsob značení našich produktů. Umožňuje 
nesmazatelný popis plomby i velmi složitými sestavami. Samozřejmostí je možnost 
značení plomby číslem, čárovým kódem a 2D kódem čísla a čárového kódu. Jediným 

omezením tohoto druhu značení je jeho jednobarevnost, bez možnosti volby barvy tisku. 
Značení laserem je vhodné u světlých barev plomb – bílá, šedá a žlutá. Je vhodné všude tam, kde  
je vyžadován složitější popis plomby a zvýšená odolnost vůči mechanickému oděru.

TERMOTISK
Značení termo-transferem umožňuje označit plomby logem, číslem, čárovým kódem případně 
jiným textem dle požadavků zákazníka. Jedná se o jednobarevný termo tisk přes barevnou 
pásku. Na výběr je několik barev. Tento způsob značení plomb je vhodný pro aplikace,  

kde nedocházím k opakovanému hrubému otěru štítku plomby. tento způsob značení není vhodný  
do chemicky agresivního prostředí (benzíny, ředidla, rozpouštědla).

INK JET
Pomocí injektové technologie lze řešit například požadavky na značení čárovým kódem.



EUROSEAL a.s.
Majakovského 651/13
460 06 Liberec
Česká Republika - Czech Republic

Tel. / Phone: (+420) 486 142 036-8
Fax: (+420) 486 142 060
Email: euroseal@euroseal.cz
Web: www.euroseal.cz


