DYNAMICKÉ 3D
prostorový a pohybový 3D obraz
Zcela nová úroveň zabezpečení - odlišná od světa hologramů
Technický popis:
DYNAMICKÉ 3D je nový unikátní typ opticky variabilního ochranného
prvku, tzv. OVD.
Kombinuje revoluční techniku nanočoček a prostorově zaznamenanou
grafiku včetně pohybu.
Výsledkem je pohybující se, tzv. dynamický 3D obraz ve
smrštěném prostoru nosného materiálu, viditelný díky síti nanočoček,
která je integrována.

YNAMIC

DYNAMICKÝ 3D OBRAZ je viditelný ve všech prostorových úhlech a
používá se pro své nezaměnitelné vlastnosti a nekopírovatelnost jako
ochranný prvek.

Zpracování:
Finálně vyrábíme jako: - samolepící ochranné známky nebo značky,
- bezpečnostní samolepící etikety,
- zabezpečovací pečeti nebo plomby,
- designové etikety.

foto WARRANTY

fota NANOČOČEK zvětšeno

Bezpečnostní motiv pokrývá celý povrch samolepky.
V nesejmutelném provedení jsou destruktivní = po aplikaci je již nelze znovu
sejmout a použít. Při pokusu u odlepení se roztrhá nebo zničí vnitřní vrstva.

Zabepečení a ochrana:
Licence - záruka - servis - kalibrace
Smlouvy, podpisy, potvrzení
Certifikáty původu a pravosti
Prohlášení o shodě, záruční listy
Dárkové poukazy
Parkovací povolení
Certifikáty vzdělávání
Dovozní dokumenty
Přepravní dokumenty
Pojišťovací dokumenty

Státní správa dokumentů
Akcie
Víza
Šeky
Bankovní směnky
Podílové listy
Řidičské průkazy
Celní doklady
Transportní pasy
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Vhodné pro:
Komplexní řešení - ochrany zboží, obchodní značky, podpory prodeje,
v průmyslu, pharmacii, rychloobrátkovém spotřebním zboží tzv. FMCG,
alkoholu, tabáku a tabákových výrobcích.
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Plomby jsou číslovány unikátní číselnou řadou kvůli bezpečné identifikaci.
Mohou být i jednotlivě značeny, alfanumericky, případně i některým z široké
palety kódů.
Pro menší série nabízíme chráněné hotové motivy, doplněné jedinečným
designem a zpracováním.

fota ORIGINAL
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Nevyžaduje definované pozorovací podmínky, speciální nástroje, ani
zvláštní světelné podmínky.
Jeho nezaměnitelné vizuální vlastnosti a dynamické efekty lze snadno
rozpoznat a popsat.
.....Design má vždy bezpečnostní charakter.
Nabízí detaily a hloubku, kterou lze vyjádřit dioptriemi v rozsahu až +13D! Lze je doplnit o řadu viditelných i forenzních ochranných prvků.

