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ID Shop
Zaradi številnih izkušenj in preizkušenj je podjetje ID Shop danes to, kar je – vodilni strokovnjak na področju 
identifikacije in varnosti na območju bivše Jugoslavije. Zavezani smo temu, da našo zagnanost in strokovnost 
ohranjamo še naprej, saj lahko le tako na trgu ponudimo produkte najvišje kakovosti in vrhunsko raven podpore. Pri 
tem je ključnega pomena tudi to, da imamo v Sloveniji lastno proizvodnjo nekaterih priljubljenih izdelkov.

Naše poslanstvo je, da organizacijam olajšamo poslovanje v sodobnem svetu ter 
v Sloveniji utemeljimo nov standard poslovnega sodelovanja, ki temelji na iskreni 
komunikaciji, medsebojnem zaupanju ter skupni rasti.

IDealni partner za  
identifikacijo in varnost
Podjetje ID Shop že od leta 2002 ponuja rešitve na področju identifikacije, ki zajemajo izdelke za 
nošenje in varovanje identifikacijskih kartic za zaposlene. Vzpostavili smo lastno proizvodnjo za 
potisk kartic, ovratnih trakov ter trdih etuijev za kartice iz polikarbonata. 

S KOM SE NAJRAJE POVEZUJEMO?

S podjetji, v katerih sta varnost in zadovoljstvo zaposlenih bistvenega pomena.

S podjetji, ki si želijo primernega poslovnega partnerja za dolgoročno sodelovanje.

S podjetji, ki jih odlikuje širokoglednost, inovativnost in prilagodljivost.

+
+
+

Ne vidimo problemov, 
ne iščemo izgovorov.
Usmerjamo se na 
iskanje rešitev!

IDealni partner za
identifikacijo in varnost
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Identif ikacija
Več kot samo identifikacija.
Kar se lahko natisne na papir, lahko skoraj vedno natisnemo tudi na plastiko. Naš cilj je, da 
vam pomagamo promovirati vašo znamko ali dogodek ter povečati varnost s karticami, 
imenskimi priponkami in dodatki po meri, ki se povsem skladajo z vašo podobo in vas 
razlikujejo od konkurence.

NFC

RFID

Tiskalniki kartic Kartice in mediji

Potiskani ovratni trakovi Zapestnice

Dodatki za karticeIzdelava in potisk kartic

€320

Imenske priponkeOznačevanje izdelkov
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Oprema za potisk 
plastičnih kartic
Odlična rešitev za vsakodnevno tiskanje vseh vrst plastičnih kartic.

PROFESIONALNA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

STANDARDNA RAVEN

OSNOVNA RAVEN
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Razlike med 
termotransfer 

in retransfer 
tehnologijo 

tiska

TERMOTRANSFER oziroma direktni tisk je najpogostejša 
tehnologija, uporabljena pri namiznih tiskalnikih plastičnih 
kartic. Direktna tehnologija pod temperaturo z glavo tiskalnika 
prenaša grafiko iz ribona na prazno kartico. Ta tehnologija tiska 
ne zagotavlja popolne pokritosti kartice z grafiko, saj na robovih 
kartice vedno ostane zelo majhna nepotiskana površina.

RETRANSFER tehnologija je dvostopenjski postopek tiska. V 
prvi fazi glava tiskalnika termično prenese celotno grafiko iz 
ribona na transparenten film. V drugi fazi se grafika s filmom 
prenese na prazno kartico. Grafika se v tem primeru dejansko 
nahaja med površino kartice in transparentnim filmom. Ta 
tehnologija zagotavlja 100 % pokritost površine kartice z grafiko.

Tiskalniki kartic ID Shop nudijo širok nabor rešitev na 
področju potiska in personalizacije plastičnih kartic. 
Omogočajo vam samostojno izdelavo identifikacijskih 
kartic, kartic za nadzor dostopa, članskih izkaznic, kartic 
zvestobe ipd., obenem pa vam prihranijo čas, zmanjšajo 
stroške in povečajo varnost.

Programska oprema CARDPRESSO za izjemno preprosto 
oblikovanje in tiskanje plastičnih kartic je priložena 
vsakemu tiskalniku. Omogoča uporabo programske 
opreme brez kakšnega koli zahtevanega predznanja.

Za svoje delo prevzemamo odgovornost in se vedno 
trudimo najti najprimernejše rešitve glede na strankine 
potrebe in želje, odlikujeta pa nas tudi odzivna podpora in 
kakovosten servis tiskalnikov kartic.

Termotransfer tisk

TISKALNIKI

PROGRAMSKA OPREMA

SVETOVANJE IN SERVIS

Potrošni material 
........

KARTICE 
RIBONI

ČISTILNI 
SETI

Retransfer tisk



6

Kartice in ostali mediji
Obeski, kartice, zapestnice in nalepke se uporabljajo za različne namene: 
za beleženje delovnega časa, sisteme nadzora dostopa ipd.

Mediji so na voljo v različnih tehnologijah, barvah in izvedbah (brezkontaktne (RFID) in kontaktne 
(SMART) kartice), nudimo pa tudi dodatne možnosti potiska in personalizacije.

RFID-brezkontaktne
kartice

Kartice z magnetno
stezo hico, loco

Kontaktne čip
kartice

NFC-brezkontaktne
kartice

•      125 kHz
•      Mifare/DESFire
•      Legic
•      HID/Indala
•      Hitag

•      I-code
•      UHF
•      Hibridne kartice
•      Pametne čip kartice
•      NFC-kartice

TEHNOLOGIJE
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Potisk kartic
Plastične kartice zaradi svoje obstojnosti in večnamenske uporabnosti postajajo 
vse bolj priljubljeno marketinško in poslovno orodje. Predstavljajo inovativen 
način poslovanja, dodano vrednost in promocijo vašega podjetja.

Podjetje ID Shop vam pomaga ustvariti kartice, ki se bodo od ostalih razlikovale po svojih edinstvenih lastnostih in 
najvišjih standardih kakovosti.

•      Kartice zvestobe
•      Darilne kartice
•      Članske kartice
•       Plačilne kartice za 

festivale
•      Akreditacije
•      Hotelske kartice
•      Identifikacijske kartice 

•       Kartice za označevanje 
prtljage

•      Sezonske kartice
•      Vozovnice
•       Kartice za nadzor 

dostopa
•       Kartice za beleženje 

delovnega časa

•      Podpisna steza
•      Prekrivna folija (scratch-off)
•      Hologram folija/nalepka
•      Personalizacija po želji

Celovita storitev

Grafično oblikovanje Proizvodnja in potisk kartic

Personalizacija kartic, 
brošur, darilnih embalaž

Kuvertiranje in 
odpošiljanje

•      Zaobljeni robovi, tridelne kartice ...

POTISK PLASTIČNIH KARTIC KARTICE POSEBNIH OBLIK

DODATNE IZVEDBE
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HITRA 
DOBAVA

........
Kartice so pri vas 
najkasneje v treh 

dneh.

•      Barvno jedro, 3D-vizualni učinki, 
matiran ali sijajni videz ...

KARTICE S POSEBNIMI UČINKI
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Vse za identifikacijo
V današnjem času organizacije vse več pozornosti namenjajo varnosti v smislu identifikacije zaposlenih in 
obiskovalcev. V podjetju ID Shop, d. o. o. zato veliko pozornosti namenjamo iskanju najprimernejših rešitev na  
tem področju.

Naša ponudba je zasnovana tako, da vam lahko poleg tiska kartic ponudimo tudi opremo in potrošni material za 
potisk kartic, kartice in ostale RFID-medije, dodatke za zaščito in nošenje kartic, imamo pa tudi lastno proizvodnjo 
promocijskih ovratnih trakov in etuijev za kartice.

ETUIJI ZA KARTICE

JO-JO OBESKI
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Dodatki za varovanje in nošenje kartic.

Identifikacijske kartice morajo biti primerno zavarovane in 
hkrati vedno pri roki. Kakovostna lastna proizvodnja trdih 
etuijev za identifikacijske kartice dopušča možnost, da so 
identifikacijski dodatki izdelani po vaših željah in v skladu s 
podobo vaše organizacije.

OVRATNI TRAKOVI

PRIPONKE
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Promocijski ovratni trakovi
Odlično marketinško orodje.

na konferencah, festivalih, seminarjih in športnih prireditvah. Služijo lahko kot promocija vašega podjetja in darilo za 
poslovne partnerje, omogočajo praktičen način nošenja akreditacij, identifikacijskih kartic, ključev, USB-ključev ali 
mobilnih telefonov ter pomagajo pri identifikaciji in prepoznavnosti vaše organizacije.

Ovratni trak  
po vaših 

željah

Nudimo pester izbor enobarvnih ali potiskanih trakov, 
različnih dizajnov, barv, materialov in zaključkov. Po želji 
natisnemo logotip, slogan in prepoznavne barve vašega 
podjetja, s čimer se celostna podoba vaše organizacije 
odraža tudi na ovratnih trakovih, ki jih lahko uporabljate 
za različne namene.

Tehnika tiska
sublimacijski 
tisk

Prednost sublimacijskega tiska je v njegovi izjemni obstojnosti, visoki 
ločljivosti in živih barvah, ki ne zbledijo in se pri pranju ne razbarvajo. 

Tehnika omogoča obojestranski potisk v vseh možnih barvah. Sublimacija 
omogoča tiskanje po celotni površini izdelka, pri čemer barve prodrejo 

globoko v strukturo materiala, zato ne gre le za površinsko barvanje.

NA VOLJO 
PREMIUM 

DODATKI IN 
ZAKLJUČKI.



Zapestnice, 
XXL-akreditacije
Odlična rešitev za dogodke.

Hitra in učinkovita identifikacija je potrebna tudi na 
različnih sejmih, konferencah, seminarjih, koncertih, 
festivalih ipd. Prepustite nam, da z akreditacijami ali 
zapestnicami poskrbimo za identifikacijo in razlikovanje 
med prireditelji, organizatorji, obiskovalci in razstavljavci.

Akreditacije lahko opremimo s fotografijo, kodo, 
brezkontaktnim čipom ipd. Možna je izdelava XXL-
akreditacije, na kateri je podoba vaše organizacije še 
bolj razvidna, hkrati pa je na njej dovolj prostora tudi za 
predstavitev vaših pokroviteljev.

Tyvek – papirnate ali Vynil – plastične zapestnice: 
ekonomične, vzdržljive, vodoodporne in odporne 
proti trganju s posebnim patentom zapiranja. Izredno 
močne, a še vedno udobne za nošenje. Na voljo v 
različnih barvah, prilagojene različnim dogodkom, lahko 
se uporabljajo tudi kot vstopnice.

AKREDITACIJE

ZAPESTNICE
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Profesionalni način označevanja  
izdelkov s plastičnimi karticami.

Odločite se za celovito storitev podjetja ID Shop ter 
poskrbite za privlačen videz in boljšo opaznost izdelkov na 
vaših prodajnih policah.

Izberite najprimernejšo rešitev glede na svoje potrebe 
– na voljo so trije vsestranski tiskalniki.

Izboljšajte učinkovitost in  
prihranite čas

Opazne cenovne oznake, ki  
ustrezajo higienskim standardom  
in predpisom

Povečajte prepoznavnost  
svoje blagovne znamke

INOVATIVNA 
REŠITEV

za označevanje  
izdelkov po  

vaših zamislih

EDIKIO ACCESS EDIKIO FLEX EDIKIO DUPLEX

Osnovna raven tiskalnika, ki 
omogoča enostranski potisk 

kartic s črnim ali belim ribonom

Klasična velikost PVC kartice, 
enostranski potisk

Klasična velikost PVC kartice in dve 
daljši velikosti, enostranski potisk

Klasična velikost PVC kartice, 
dvostranski potisk

Fleksibilna rešitev, ki omogoča tudi 
tiskanje podaljšanih plastičnih kartic za 

označevanje artiklov

Napreden tiskalnik 
za dvostransko tiskanje 

PVC kartic
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1 2 3

Rešitev PriceID vam ponuja vse, kar potrebujete za hitro in učinkovito 
ustvarjanje privlačnih cenovnih oznak na prodajnih mestih

Rešitev PriceID vključuje:

•       Visokozmogljiv tiskalnik za tiskanje cenovnih oznak

•       Profesionalno programsko opremo za oblikovanje kartic

•      Potrošni material in stojala

Edikio Guest
Paket, ki vključuje programsko opremo 
namenjeno gostinski, hotelski in 
catering dejavnosti. 
Uporabniku prijazen program za oblikovanje kartic 
vsebuje več kot 150 predlog za oblikovanje ter 350 ikon 
za popestritev izgleda kartic.

•       Format kartice je ravno pravšnji za pregledno in 
čitljivo zapisane podatke, brez zakrivanja izdelkov 
na policah. 

•       Dovolj prostora, da vključite vse potrebne 
informacije o izdelku: 
- vrsta artikla, 
- cena in merska enota, 
- poreklo, 
- sestavine, 
- logotip 
- alergeni,…

Plastična kartica kot inovativna rešitev
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Profesionalne imenske 
priponke ID Shop
Sodobna oblika in kakovostni materiali.

Imenske priponke so sestavni del vsake organizacije, ki ima pri svojem delu opravka s strankami. Zaradi 
različnih potreb vam ponujamo različne načine pripenjanja z iglo ali magnetom. Magnetni sistem pripenjanja je 
praktičen in zanesljiv ter onemogoča rotacijo priponke ali neželeno odpenjanje, hkrati pa ne obstaja nobena 
nevarnost poškodbe oblačil. Kljub izjemno močnemu oprijemu lahko priponko hitro in preprosto odstranite ter jo 
uporabljate vedno znova.

Prednosti naših 
imenskih 

priponk

�      Oblikovane v skladu s celostno podobo vaše organizacije.

�      Na voljo različne barve, velikosti in modeli.

�       Modularna sestava; možnost menjavanja vstavkov z 
imeni in potiskanih ploščic.

�      Različne vrste pripenjanja. 

�       Končni videz odvisen od izbrane velikosti potiskane 
transparentne ploščice. 

Različni načini pripenjanja

Igla

Magnet

MODULARNA  
ZASNOVA

Transparentna  
ploščica

Nosilec

Magnet

Papirnati vstavek 
z imenom

Super magnet

Ploščica s  
personaliziranim  

potiskom
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Lastna proizvodnja

Lastna proizvodnja, 
hitri dobavni roki, 
personalizirane rešitve

Premium trdi etuiji za 
identifikacijske kartice

POTISKANE PLASTIČNE KARTICE

POLYCARBONAT PREMIUM TRDI ETUIJI

POTISKANI OVRATNI TRAKOVI
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ID Shop, d. o. o.
Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 500 40 50    E: info@idshop.si    W: www.idshop.si

Rešitve na področju varnosti:

Mehanski sistemi 
zaklepanja

Kontrola pristopa Varnostni prehodi Omarice za upravljanje 
s ključi in predmeti

Stavbno okovje


