
 

PaPírkártyák 
rFID csIPPel

Környezetbarát alternatíva 
a műanyagkártyák helyett

CARDS • MAILING • SOFTWARE • PRINTER

A környezetbarát papírkártyák 
alkalmazásával védjük környezetünket mivel 
könnyen újrahasznosítható és 100%-ban 
lebomló.
FSC® tanúsítvánnyal rendelkező, 
fenntartható gazdálkodásból és a 
megújuló forrásból származó anyagok 
felhasználásával csökkenthetjük a 
kártyahasználat környezeti hatásait.
Kiemelkedő minőségérzet, professzionális 
kivitelezés, környezettudatosság és 
a tartósság érzete - akár egy éves 
élettartammal is lehetséges. 
A papírkártyák sokféle módon 
felhasználhatók, akár tiszta vonalkódos 

kártyaként, ajándékkártyaként, vagy 
RFID/NFC csipkártyaként, jegyekhez,  
belépőkártyaként a hotelekben és még 
számos területen a vendéglátásban. 
A papírkártyák egyszerűen felhasználhatók, 
megszemélyesíthetők és kódolhatók 
ugyanúgy, mint a hagyományos PVC-
kártyák. A mágnescsíkkódolás, csipkódolás, 
egyedi megszemélyesítés szöveggel és 
vonalkóddal ugyanúgy lehetséges, mint a 
speciális színek alkalmazása, a fóliázás, 
a dombornyomtatás vagy a hologramok 
felvitele.



Papírkártyák a Variuscardtól

környezetbarát PaPírkártyák 
Fsc® tanúsítvánnyal rendelkező, 
megújuló Forrásból származó 
alaPanyagból

technikai adatok 
A papírkártyák különféle minőségben rendelhetők, a 0,40 mm-től a 
standard ISO-minőségig a 0,80 mm-ig.
A kártyák különleges merevségét egyrészt a belső megerősítő 
rétegekben lévő speciális cellulózszál-szerkezet biztosítja, 
másrészt a magas minőségű fedőrétegekkel biztosított, összetett 
szendvicsszerkezet hozza létre. A kártyák mindkét oldalán a kiváló 
minőségű fedőréteg kiemelkedő tapintásérzetet teremt, amely 
miatt a végtermék páratlan minőségérzetet biztosít.

Okos választás a csippel és/vagy mágnescsíkkal ellátott 
papírkártya 0,80 mm vastagságban, ami mintegy 94% * cellulóz 
tartalommal bír. Ideális alternatív megoldás a PVC alapú kártyák 
helyett, rövid és közepes futamidőre, például ajándékkártyáknak, 
szállodai kulcskártyáknak, jegyekhez és belépőkártyáknak. Akár 
egy évig is használható!

* Az RFID alkatrészek aránya beleértve az antennát és a csipet kb. 6%.

• Mifare Classic, Desfire, Ultralight (C), I-Code, Legic
• EM 4222, 4223, UCODE 
• más típusok miatt vegye fel a kapcsolatot velünk

VARIUSCARD GmbH
Obachgasse 20
1220 Vienna
Austria

Tel.: +36 30 360 0991
informacio@variuscard.com
www.variuscard.com

Választható csiptípusok

A papírkártyák megszemélyesítése ugyanúgy lehetséges, mint a 
műanyagkártyáké. DOD ink-jet nyomtatással, vagy speciális fóliát 
használó re-transzfer nyomtatóval is teljes felületen nyomtathatók. 
Ez a megoldás kiváló a rövid, illetve közepes felhasználási idővel 
rendelkező kártyákhoz, mint például a belépőkártyák, szállodai 
kulcskártyák stb. így gyorsan, költséghatékonyan és környezetbarát 
módon oldhatja meg ezeket a feladatokat.

papírkártyák 
megszemélyesítése

Felső fedőréteg

Cellulóz szálak

Cellulóz szálak

Belső erősítő réteg

Opcionális RFID réteg csippel és antennával

Belső erősítő réteg

Cellulóz szálak

Cellulóz szálak

Alsó fedőréteg

A következő csipek érhetők el az ISO 14443, 10536, 15693 szab-
ványok szerint, HF 13,56 MHz-en és UHF 2,45 GHz-ig, típustól 
függően:

Az új termékeket folyamatosan fejlesztjük. Más típusú chipek 
integrálása igény szerint lehetséges.
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