
Punkty oznaczeniowe czy kólka oznaczeniowe produkowane 
przez EKO-TECH są idealnym produktem do oznakowania  
i przyklejania etykiet transportowych czy produktowych 
na pojemnikach i kontenerach KLT. 

Farbige Klebepunkte aus Gewebeklebebändern sind ein 
hervoragendes Hilfsmittel um Dokumente, Laufzettel und 
ähnliches an Transportcontainern und Boxen zu fixieren. 

Marking Dots produced by EKOTECH are the perfect solution 
for temporary mounting of non adhesive labels to KLT boxes 
or other transport units. 
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• Tymczasowe mocowanie etykiet transportowych   
   na kontenerach
• Mocowanie etykiet na pojemnikach KLT
• Identyfikacja magazynowa

• Temporary mounting of transport labels
• Warehouse identification
• Whole covering

• Fixieren von Laufzetteln und Etiketten  
   an KLT Boxen

• Dobra siła klejenia na różnych materiałach
• Wytrzymały nośnik
• Możliwość pisania po materiale
• Nie pozostawia kleju na powierzchni

• Good adhesion to different surfaces
• Tear resistant carrier
• Writeable surface
• Clean removable

• Sehr gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen
• Reissfester Träger
• Für Beschriftung geeignet
• Rückstandslos entfernbar

Punkty Oznaczeniowe 
Marking dots / Gewebepunkte

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ANWENDUNG

ZALETY / ADVANTAGES / VORTEILE

EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz

25mm, 30mm, 38mm (lub inne na zapytanie / other upon request / Andere auf Anfrage) 

25mm x 25mm, 40mm x 40mm (lub inne na zapytanie / other upon request / Andere auf Anfrage)

ŚREDNICE / DIAMETERS / DURCHMESSER



Kółka oznaczeniowe standardowo wykonujemy z jednej wybranej 
jakości taśmy tekstylnej z klejem usuwalnym - Możliwe jest wykonanie 
detali z taśmy tekstylnej z klejem mocnym (nie usuwalnym) oraz 
pełnej gamy produktów taśm tekstylnych firmy tesa.

Kółka oznaczeniowe lub inne kształty z taśmy tekstylnej mogą 
być wykonane w formie wykrojników na rolce wg. przykładowych 
zestawień jak powyżej (jednorzędowe lub wielorzędowe) ale także 
na arkuszu oraz specjalnych rolkach do dyspenserów ręcznych.

SUROWIEC / MATERIAL / MATERIAL WYKONANIE / EXECUTION / AUSFÜHRUNG

EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz

DOSTĘPNE KOLORY / COLOURS / COLOUR

BIAŁY           SREBRNY           ŻÓŁTY           CZERWONY           ZIELONY           JASNO-NIEBIESKI           CIEMNO-NIEBIESKI           CZARNY

          WHITE             SILVER           YELLOW                RED                   GREEN                 LIGHT-BLUE                    DARK-BLUE                   BLACK

          WEISS             SILBER             GELB                   ROT                    GRUN                   HELL-BLAU                    DUNKEBLAU               SCHWARZ

• Jednorzedowo na rolce
• Dwurzędowo na rolce
• Czterorzędowo na rolce

• Single Track
• Double Track
• Four Track

• Einbahnig 
• Zweibahnig 
• Vierbahnig 

  mm - 310 mm

  min. x - 5mm       max. x - 310mm
  min. y - 5mm      max. y - 310mm

 
 Specjalne

MOŻLIWE WYKONANIA 
/ PRODUCTS / AUSFÜHRUNGEN

Przykładowe kształty  
/ SAMPLE SHAPES / MÖGLICHE FORMEN

Punkty Oznaczeniowe 
Marking dots / Gewebepunkte
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Our marking dots are products from one standard PE coated fabric 
tape with a special removable adhesive. We also can propose 
marking dots with a permanent adhesive as well as marking dots 
produced from a variety of tesa brand tapes as 4657 or 4651. 

As standard we produce our marking dots as Die Cuts on reel. 
All other shapes are possible. We can also produce all our 
products in sets. 

Unsere Gewebepunkte produzieren wir aus einem bei uns 
ausgewählten Standard Gewebeband mit PE Beschichtung und 
wiederablösbaren Kleber. Wir können Gewebepunkte auch mit 
permanenten Kleber anbieten sowie diese auch aus der breiten tesa 
Produktpalette herstellen.

Im Standard werden alle Gewepunkte auf Rolle gestanzt. Alle 
anderen Formen sind möglich. Wir können aber auch all unsere 
Produkte im Set auf Bogen produzieren.
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