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Modico

nowoczesne pieczątki z pokrywką w pełnej gamie rozmiarów

Zaprojektowane z myślą o najbardziej
wymagających klientach.
Ergonomiczny i opływowy kształt.
Powierzchnia oprawki pokryta materiałem
z efektem „przyjemny dotyk”.
Niebanalne i oryginalne kolory obudowy.
Duże odbicie przy małych gabarytach
zewnętrznych.
Wygodne i czyste stemplowanie.
Min. 20000 odbić lub 7 lat użytkowania
bez uzupełniania tuszu.

Możliwość wielokrotnego uzupełniania tuszu.
Duże okienko indeksowe.
Możliwość wyrobu w 5 minut na poczekaniu
(system ramkowy) lub w systemie Modicolor.
Do stemplowania dokumentów
(tusz PIGMENT lub tusz UV).
Komplet zawiera: oprawkę, gumkę, cartridge
z tuszem, kartonowe pudełko.

Kolory opraw Modico

Granatowy
Czerwony “Metalik”
Niebieski “Metalik”
Czarny
Zielony
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modico R45
Wymiar ramki /płytki tekstowej*:
śr. 45 mm
Wymiary składu :
śr. 40 mm
Kolory tuszu:

Kolory opraw:
45 mm
40 mm

modico P3
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
52 mm x 18 mm
Wymiary składu:
47 mm x 14 mm
Maksimum 5 wersów
Kolory tuszu:

WWW.MEDYCYNAKORTIZOL.COM. PL

47 mm x 14 mm
52 mm x 18 mm

Kolory opraw:

modico P4
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
60 mm x 23 mm
Wymiary składu:
55 mm x 19 mm
Maksimum 6 wersów
Kolory tuszu:

55 mm x 19 mm
60 mm x 23 mm

Kolory opraw:
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*Wymiar dotyczy systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor (Modico MS i FS) są znacznie większe (patrz cennik)

modico 2
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
40 mm x 14 mm
Wymiary składu:
36 mm x 11 mm
Maksimum 3 wersy
Kolory tuszu:

36 mm x 11 mm
40 mm x 14 mm

Kolory opraw:

modico 3
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
52 mm x 18 mm
Wymiary składu:
47 mm x 14 mm
Maksimum 5 wersów
47 mm x 14 mm

Kolory tuszu:

52 mm x 18 mm

Kolory opraw:

modico 4
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
60 mm x 23 mm
Wymiary składu:
55 mm x 19 mm
Maksimum 6 wersów
55 mm x 19 mm

Kolory tuszu:

60 mm x 23 mm

Kolory opraw:

*Wymiar dotyczy systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor (Modico MS i FS) są znacznie większe (patrz cennik)
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modico 5
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
68 mm x 28 mm
Wymiary składu:
62 mm x 22 mm
Maksimum 7 wersów
Kolory tuszu:

62 mm x 22 mm
68 mm x 28 mm

Kolory opraw:

modico 6
Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
66 mm x 36 mm
Wymiary składu:
60 mm x 30 mm
Maksimum 10 wersów
Kolory tuszu:

60 mm x 30 mm
66 mm x 36 mm

Kolory opraw:

modico10

Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
95 mm x 50 mm
Wymiary składu :
88 mm x 43 mm
Kolory tuszu:

88 mm x 43 mm
95 mm x 50 mm

Kolory opraw:
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*Wymiar dotyczy systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor (Modico MS i FS) są znacznie większe (patrz cennik)

modico 12

Wymiar ramki / płytki tekstowej:
86 mm x 67 mm
Wymiary składu :
79 mm x 60 mm
Kolory tuszu:

Kolory opraw:
79 mm x 60 mm
86 mm x 67 mm

modico14

Wymiar ramki / płytki tekstowej*:
104 mm x 76 mm
Wymiary składu:
96 mm x 68 mm
Kolory tuszu:

Kolory opraw:

96 mm x 68 mm
104 mm x 76 mm

*Wymiar dotyczy systemu ramkowego; wymiary dla systemu Modicolor (Modico MS i FS) są znacznie większe (patrz cennik)
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Modico F

pieczątki do stemplowania wszystkich powierzchni

Nowoczesny wygląd.
Elementy gumowane.
Kolor oprawki: czarno-pomarańczowy.
Możliwość używania z tuszem:
AS do powierzchni gładkich takich jak: folia,
metal, szkło, tworzywa sztuczne, kreda
połysk itp.
FS do tekstyliów

Wygodne i czyste stemplowanie.
Hermetyczna szczelność.
Możliwość wielokrotnego uzupełniania tuszu.
Możliwość wykonywania wyłącznie na
maszynach błyskowych z symbolem EU
W komplecie: oprawka, gumka i cartridge
(zawarte w jednym elemencie),
kartonowe pudełko.

modico F1
LA JA
RO

ŚCI
KO

Wymiary składu:
27 mm x 27 mm

KONT

Wymiar płytki tekstowej:
30 mm x 30 mm

TECHMED S.A.

Kolor tuszu AS:

QC 1

Kolory tuszu FS:

30 mm
27 mm

modico F2
Wymiar płytki tekstowej:
56 mm x 19 mm
Wymiary składu:
53 mm x 16 mm
Kolor tuszu AS:
53 mm x 16 mm
56 mm x 19 mm

Kolory tuszu FS:
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Modico D

poręczne datowniki z pokrywką

Lekka i kompaktowa obudowa.
Elementy gumowane.
Kolor oprawki: szaro-pomarańczowy.
Wygodne i czyste stemplowanie.
Do stemplowania dokumentów (tusz PIGMENT)
Regulacja daty pokrętłem.
Data w kolorze czerwonym.

Możliwość wielokrotnego uzupełniania tuszu
Komplet zawiera: datownik, gumkę, cartridge
z tuszem, kartonowe pudełko

modico D2
Wymiar płytki:
60 mm x 40 mm
Wymiary składu:
55 mm x 35 mm
Kolory tuszu:

55 mm x 35 mm
60 mm x 40 mm

modico D3
Wymiar płytki:
67 mm x 47 mm
Wymiary składu:
62 mm x 42 mm
Kolory tuszu:

62 mm x 42 mm
67 mm x 47 mm
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Budowa datownika
Modico D
przezroczyste okienko indeksowe

pokrętło do regulacji wysokości daty względem tekstu

pokrętło do zmiany daty
obrotowa data w kolorze czerwonym
wymienna podstawka datownika
część sprężynująca
cartridge z tuszem olejowym PIGMENT
światłoczuła guma mikroporowata z wyciętym środkiem na datę
wygodna w montażu zatrzaskiwana ramka
pokrywka

Budowa pieczątki
Modico F

duże przezroczyste okienko indeksowe

korek

wewnętrzna część oprawki - guma światłoczuła zgrzana
z hermetycznie szczelnym zasobniekiem na tusz

pokrywka
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Modico A12

profesjonalna okrągła pieczątka inspektorska

Do stemplowania kart rabatowych,
legitymacji i kuponów i do kontroli jakości.
Niewielkie gabaryty zewnętrzne.
Oprawka wykonana z aluminium.
Najwyższa wytrzymałość i hermetyczna
szczelność.
Wygodne i czyste stemplowanie.

Możliwość używania z tuszem:
AS - do powierzchni gładkich (folia, metal, szkło,
tworzywa sztuczne, kreda połysk itp.)
FS - do tekstyliów.
PIGMENT - do papieru.
UV - widoczny w promieniach UV.
Możliwość wielokrotnego uzupełniania tuszu
W komplecie: oprawka, gumka do naświetlania,
cartridge suchy, kartonowe pudełko.

modico A12
Kolory tuszu AS:

Wymiar płytki: śr.: 12 mm
Wymiary składu: śr.: 10 mm

Kolory tuszu FS:
12mm
10 mm

Kolory tuszu Pigment i UV:

Modico i8

okrągła pieczątka kieszonkowa do różnych zadań

Do stemplowania kart rabatowych,
legitymacji i kuponów i do kontroli jakości.
Niewielkie gabaryty zewnętrzne.
Oprawka wykonana z aluminium.
Najwyższa wytrzymałość i hermetyczna
szczelność.
Wygodne i czyste stemplowanie.

Możliwość używania z tuszem:
AS - do powierzchni gładkich (folia, metal, szkło,
tworzywa sztuczne, kreda połysk itp.)
FS - do tekstyliów
PIGMENT - do papieru.
Możliwość wielokrotnego uzupełniania tuszu.
W komplecie: oprawka, gumka do naświetlania,
cartridge suchy, kartonowe pudełko.

modico i8
Kolory tuszu AS:
Wymiar płytki: śr.: 10 mm
Wymiary składu: śr.: 8 mm

Kolory tuszu FS:
10mm

Kolory tuszu Pigment i UV:

8 mm
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Budowa pieczątek modico A12 i i8

oprawka

oprawka

cartrige z tuszem

element wewnętrzny
(zawiera cartridge
i gumkę do naświetlania)

gumka
element mocujący

pokrywka

pokrywka

Modico S

pióra i długopisy z pieczątką ukrytą w skuwce

Zaprojektowane z myślą o klientach szukających
połączenia elegancji z funkcjonalnością.
Najwyższa jakość wykończenia.
Solidne rozwiązania konstrukcyjne.
Wyprodukowane w Niemczech.
Bogaty wybór wzorów.
Nowoczesne i oryginalne wzornictwo.
Standardowe wkłady lub naboje.

Proste, czyste i wygodne stemplowanie.
5000 odbić lub 7 lat użytkowania bez uzupełniania
tuszu.
Możliwość wymiany treści/uzupełnienia tuszu.
Do stemplowania papieru (tusz PIGMENT).
Komplet zawiera: pióro lub długopis, wafel
do naświetlania i nasączania tuszem PIGMENT,
drewniane lub plastikowe etui.

Wymiar płytki tekstowej:
34 mm x 8 mm
Wymiar tekstu:
33 mm x 7 mm
Maksymalna ilość wersów:
4
Kolory tuszu:
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Pióra kulkowe z pieczątką
Bardzo elegancka metalowa oprawa, wkłady standardowe, stalówka z nierdzewnej stali, najwyższy
standard wykończenia, drewniane etui w cenie.
S21
pokrycie perłowo - chromowe

S22
pokrycie niklowe i perłowo - czarno - chromowe

S23
lakierowanie na czarno na wysoki połysk i pokrycie
chromowe

S24
lakierowanie na czarno na wysoki połysk i pokrycie
PVD

Pióra wieczne z pieczątką
Bardzo elegancka metalowa oprawa, naboje standardowe, stalówka z nierdzewnej stali, najwyższy
standard wykończenia, drewniane etui w cenie.

S11
pokrycie perłowo - chromowe

S12
pokrycie niklowe i perłowo - czarno - chromowe

S13
lakierowanie na czarno na wysoki połysk i pokrycie
chromowe

S14
lakierowanie na czarno na wysoki połysk i pokrycie
PVD, złota stalówka
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Długopisy z pieczątką
Bardzo elegancka metalowa oprawa, wkłady standardowe, stalówka z nierdzewnej stali, najwyższy
standard wykończenia, drewniane etui w cenie.

S31
pokrycie perłowo - chromowe

S32
pokrycie niklowo - perłowe

S33
lakierowanie na czarny mat i pokrycie chromowe

S34
lakierowanie na czarny mat i pokrycie złotem

S35

pokrycie z czerwono-czarnej masy ozdobnej
i pokrycie złotem

S36
pokrycie w 100% ze złota na wysoki połysk
ze zdobieniami

Metalowa oprawa, wkłady standardowe, najwyższy standard wykończenia, plastikowe etui w cenie.
S41
pokrycie perłowe i pokrycie niklowe

S42
lakierowanie na czarno i pokrycie niklowe
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Oprawa z wysokiej jakości masy plastycznej, wkłady standardowe, najwyższy standard wykończenia
plastikowe etui w cenie.
S51
masa plastyczna antracytowa i perłowo - chromowa,
metalowe elementy chromowane

S52
masa plastyczna czarna i perłowo - chromowa,
metalowe elementy chromowane

S53
masa plastyczna niebieska “Indygo” i perłowo
- chromowa, metalowe elementy chromowane

S54
masa plastyczna czerwona “Ruby” i perłowo
- chromowa, metalowe elementy chromowane

Kontakt
Adres:

Kontakty e-mail:

ul. Alpejska 57
04-628 Warszawa

Informacje ogólne:
info@modico.pl

Tel. 22 815 48 88
22 812 74 75
Fax. 22 815 80 10

www.modico.pl
czynne: pn.-pt. 8.00-16.00

