Snadné jako jeden, dva, třicet.
Nikdy nebylo jednodušší získat tiskárny snadno obsluhovatelné tiskárny Brady
Začněte využívat tiskárny štítků Brady ještě dnes a získejte slevu 30%
na většinu tiskáren v naší nabídce. Pospěšte si! Nabídka končí 31. července 2013.

www.brady.cz/promo30

Jedna
Vyberte svůj model. (Viz zadní strana)

Dvě
Objednejte tiskárnu podle vašeho výběru:
• Obraťte se na svého distributora Brady
• Navštivte naše webové stránky na www.brady.cz/promo30
a vyplňte kontaktní formulář

Třicet
Získejte 30% slevu na vybraný model, stačí zaslat objednávku
do 31 července 2013.

Staňte se uživatelem tiskárny Brady
• Řešení pro každé průmyslové odvětví- od malých přenosných
tiskáren až po velké, průmyslové stolní tiskárny
• Profesionálně vypadající štítky, etikety, visačky
• Etikety s nejvyšší průmyslovou
odolností v každém prostředí

Otázky?
Vyplňte kontaktní formulář na www.brady.cz/promo30 nebo se obraťte na distributora Brady

Vytvořte si vlastní štítek nebo značku kdykoliv potřebujete, bez čekání
Získejte 30% slevu na vybraný model, stačí zaslat objednávku do 31 července 2013. Nabídka je platná
na všechny tiskárny uvedené na této stránce nebo zvýhodněné kity odvozené od uvedených tiskáren.
Kontaktujte, prosím, svého zástupce Brady nebo vyplňte formulář na stránce www.brady.cz/promo30

Ruční tiskárna BMP™21

• tisk na pásky šíře až 19 mm
• snadná obsluha a použití
• tisk na kvalitní materiály Brady
za dostupnou cenu

Stolní tiskárna BBP™11

• vynikající poměr ceny a výkonu
• snadný tisk na většinu průmyslových
materiálů
• snadná obsluha, široké možnosti využití
• bezplatně dodávaný SW pro oblsuhu

Přenosná tiskárna BMP™51 / BMP™53

Přenosná tiskárna BMP™71

• tisk na pásky a vysekané etikety šíře až 38 mm
• možnost připojení k PC
• snadná výměna spotřebního materiálu díky
čipu na kazetě
• rozšířená nabídka množství materiálů Brady

• tisk na pásky a vysekané etikety šíře až 50 mm
• možnost připojení k PC
• vysoká užitná hodnota, rozsáhlá nabídka
spotřebního materiálu pro značení v údržbě,
BOZP značení a mnoho dalších

Stolní tiskárna BBP™33

Tiskárna Brady IP™Printer

• jedinečný systém pro extra rychlou výměnu
spotřebního materiálu
• vhodné pro zákazníky, kteří často mění
typy etiket
• možnost tisku výrobních štítků i BOZP značení
• různé programy Brady pro každou aplikaci,
tisk bez kalibrace

• průmyslová tiskárna pro tisk etiket
v každodenním provozu se snadnou
výměnou spotřebního materiálu
• výkonná tiskárna i při velkém tiskovém
vytížení,
• přesný tisk i na velmi male etikety

Tiskárna BOZP značení MiniMark™

Tiskárna etiket a BOZP značení BBP™31

Tiskárna BOZP značení Globalmark®

• cenově výhodná tiskárna pro tisk BOZP
značení a identifikace potrubí
• monochromatický tisk na pásy šíře až 100 mm
• široká nabídka odolných materiálů Brady
• software pro obsluhu včetně šablon
a piktogramů v ceně

• tiskárna pro tisk BOZP značení a identifikace
potrubí bez nutnosti připojení k PC (možnost
připojení k PC s bezplatně dodaným SW)
• monochromatický tisk na pásy šíře až 100 mm
• systém pro extra rychlou výměnu spotřebního
materiálu

• tiskárna pro tisk BOZP značení a identifikace
potrubí
• šíře tisku až 100 mm
• možnost vícebarevného potisku až 4 barev*
• možnost vyřezání etikety a nápisů (plotter)*
* dle modelu

Distributor produktů Brady

Otázky?
Navštivte www.brady.cz/promo30 nebo se obraťte na distributora Brady
* Nabídka platí pouze v oblasti EMEA. Neexistuje žádný limit na množství tiskáren, které koncový uživatel může koupit. Tiskárna musí být zakoupena před
31 červencem 2013. Sleva se vztahuje na Ceník Brady a nemůže být použita ve spojení s žádnou jinou nabídkou. Brady si vyhrazuje právo zrušit tuto propagační
nabídku kdykoli před koncem její platnosti. Brady si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv žádost.

Quittner & Schimek s.r.o.
Komenského 304, 509 01  Nová Paka
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