Мобилни маркиращи принтери за
мултифункционално приложение

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
МОБИЛНО МАРКИРАНЕ

Експертиза
• Мобилна продуктова
идентификация

Устойчивост
чрез директно маркиране
без употреба на хартиени
етикети

Добър партьор
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В услуга на клиента

Професионално
присъствие

Най-добра техническа поддръжка в
реално време, чрез гореща линия както
и поддръжка по конкрентен проект

навсякъде
по света
Прецизност от
Шварцвалд
отговаряща на
иновациите,
повече от 110 години

ЗА REINER
Основана от Ернст Райнер през 1913 г., семейната
компания със седалище във Фуртванген в Шварцвалд
се разраства, за да обхване корпоративните области на
маркиране на устройства, печати, скенери и прецизни
части. REINER е лидер на пазара в мобилните
маркиращи принтери и в OCR системите за печат и
сканиране в Германия и Европа. 200 мотивирани и
квалифицирани служители се разработват и
произвеждат по най-високите стандарти за качество.

Новите технологии и модерните производствени
мощности позволяват икономично и високо прецизно
производство. С национални и международни офиси,
трите дъщерни дружества REINERSCT, IP Systeme и
Horray, REINER е представен на всички важни ключови
пазари в Европа. Продуктите REINER се използват
навсякъде, в промишлеността, публичната
администрация и от банките!

Stamps

Marking
devices

Scanners

Precision
parts

ВАШИЯТ ИЗБОР, ВАШЕТО

ИНДИВИДУАЛНО
решение.

Маркираща технология Reiner
Маркиращи устройства за всякакви
нужди: удобно и оптимизирано за
процеса решение за мобилна употреба,
точно там, където е ненеобходимо.
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ПЕЧАТ

МАТЕРИАЛ

НДУСТРИЯ

Офис
Хартия

Дърво

Пластмаса

Картон

Метал

Стъкло

Текст

1D баркод

УВ

Търговия

Агро и дърво
добивна

Услуги /
Хотелиерство

АЙ ТИ

Здравна

Строителна

2D кодове

Лека
индустрия
Керамика

Хранителна

Дата/Час

Графика/Лого

ТРАНСФЕР

PCset
graphic

MOBILEset
graphic

етикетен
софтуер

Word

Excel

ERP

Индустрията има нужда от
лесно приложими и работещи
решения за маркиране. Те са
необходими, за да се
отговори на законовите
разпоредби или вътрешните
спецификации, да се
гарантира проследяване на
серийното производство.
Удобните маркиращи
устройства REINER се
характеризират с
разнообразните си
възможности за употреба и
дълъг експлоатационен
живот. Отпечатаните
изображения могат лесно да
бъдат направени според
индивидуалните изисквания.
Маркировките са устойчиви
на размазване при много
различни повърхности.

Финанси

Текстил
WWS

WORD, EXCEL and Microsoft Dynamics are registered trademarks of Microsoft Corporation | SAP® is a registered trademark of SAP SE |
ORACLE® is a registered trademark of ORACLE Corporation | LEXWARE is a trademark of Haufe Gruppe
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ПОДХОДЯЩИ
МАТЕРИАЛИ

АБСОРБИРАЩИ
ПОВЪРХНОСТИ
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Благодарение на качеството
на мастилото REINER
отпечатаните изображения
върху абсорбиращи
повърхности, като дърво,
хартия, палети или картон са
устойчиви на изтриване и с
отлично качество.
Маркировката винаги остава
оптимално четлива и по този
начин осигурява лесно и ясно
разчитане от хора и машини.
Освен това вече няма нужда
от използване на скъпи
етикети. Така осигуряваме
устойчивост и за околната
среда.

ТИПОВЕ
МАРКИРОВКА

НЕАБСОРБИРАЩИ
ПОВЪРХНОСТИ

Без размазване и изтриване.
Маркиращите принтери
REINER осигуряват отлични
резултати върху неабсорбиращи повърхности,
като стъкло,пластмаса или
метал. Отпечатаните
изображения са устойчиви на
изтриване, на вредни и н
благоприятни атмосферни
влияния и остават винаги с
отлично качество.
Маркировката винаги остава
оптимално четлива и по този
начин осигурява лесно и ясно
разчитане от хора и
машини.Предлаганата гама
мастила, отговарят на много
и разнообразни изисквания :
черно за светло и жълто за
тъмно оцветени повърхности,
както и UV мастило за
невидими отпечатъци.

ТЕКСТ, ДАТА,
ЧАС
3
примери:

Маркиращите принтери
REINER са проектирани за
лесно и свободно създаване
на необходимите ви
изображения с голяма лекота.
inkjet технологията позволява
печат на почти неограничен
диапазон на машинно четими
отпечатъци с най-високо
качество на резолюцията от
300dpi

• Най-добър до
• Партидни номера
• Дата на производство
• Входяща дата ...

ГРАФИКИ

примери:
• Фирмено лого
• СЕ маркировка
• IPPC лого
• Икони за рециклиране ...

1D БАРКОД

примери:

МАСТИЛА
REINER

Мастилено-струйните мастилени касети REINER имат висока
производителност. Те създават перфектни печатни
изображения и са подходящи за печат на огромно
разнообразие от материали вкл : дърво, хартия, картон, метал и
пластмаса, както и стъкло. Предлага се и “невидима” UV
версия. Смяната на мастилените касети става много бързо.
Търсите ли съответната касета за вашето
устройство? Търсачът на печатащи касети ще ви
помогне веднага: www.reiner.de/ink Искате ли
примерна щампа на вашия продукт? Свържете се с
вашия дилър www.reiner.de/representation

• баркод
• EAN или UPC кодове
• ISBN номер в кодова
форма ...

2D КОД

примери:
• Матричен код/ QR код
• eCl @ ss
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ВИДОВЕ ИНДУСТРИИ

КОИ СИСТЕМИ

ПРЕДИМСТВА…

МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПЕЧАТ …

Индустриално, мобилно
маркиране на кашони и
кутии , маркиране на
продукти, етикетиране на
опаковки без етикет,
автомобилни части и
компоненти, маркиране на
документи, отпечатване на
изображения върху
пластмаси, интегриране в
производствени линии,
отпечатване на лого върху
палети или маркиране върху
метални изделия - почти
цялата индустрия се нуждае
от лесни решения за
маркиране.

Колкото по-опростен е
процеса на отпечатване на
маркировката, толкова по
кратък и ефективен ще е и
целият производствен цикъл
и свързаните с това
логистични операции.
Оптимизираният процес на
маркиране се отразява
положително на
себестойността на продукта
и технологичното време за
производство.

• Мобилност: винаги там
където са необходими,
благодарение на
високоефективните
акумулаторни батерии.

Графичният софтуер PCset е
разработен от REINER за
собствените си продукти и е
приложен безплатно в пакета
към всеки принтер. Той е
интуитивен за използване и
лесен за работа.

Позволява създаването на
печатни изображения и
текстове, както и
прехвърляне към
устройствата jetStamp® 1025,
jetStamp® graphics 970 и
REINER 940 чрез Android
смартфон или таблет .
Заредете изображенията
директно от вашите файлове,
насладете се на свободата.

LABEL
SOFTWARE

• Не е необходимо специално
обучение благодарение на
интуитивното управление.

Входящ конрол
Изходящ контрол

Продуктово
маркиране

MOBILE-SET
GRAPHIC

• Оптимални резултати при
печат,благодарение на
висококачественото мастило

Маркиращите принтери
REINER опростяват
работните процеси.
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PC-SET
GRAPHIC

Производство

Създайте вашите желани
изображения за печат без
усилия и усложнения .

WORD

EXCEL

Маркирайте продуктите си
лесно с данни, създадени
преди това в Microsoft ™
Word.

Използвате ли Excel за
създаване на шаблони за
маркиране? REINER позволява
лесен трансфер на данни и
директен печат от Excel (в
някои случаи ще е необходима
инсталация на Excel add-ins).

Приложеният Windows
драйвер ще инсталира
мобилния принтер
jetStamp® като
„нормален“ принтер във
вашата системна среда.
Продължете да работите
със софтуера за етикети,
който винаги сте
използвали. Всички
съществуващи шаблони
могат да бъдат използвани

ERP/WWS
SYSTEM

Управление на
документи
Администрация

Логистика

Мобилните принтери
REINER имат интегриран
интерфейс, който
позволява работа и
директен печат от Word на
всичко необходимо.

Можете да създавате цифри,
букви, 1D и 2D кодове в Excel и
да ги отпечатвате лесно.

Интегрираните в мрежа
мобилни мастиленоструйни
принтери REINER могат лесно
да бъдат интегрирани в
съществуващите ERP или
системи за управление на
стоки чрез съществуващия
Windows driver.

Желаните данни могат да
бъдат прехвърлени без
забавяне. Процесите,
осигурени от ERP или WWS,
се запазват.
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REINER

маркиращи системи

Търсите ли
точният за Вас маркиращ принтер?
Изберете модела най-пълно отговарящ на
вашите нужди и изисквания.

за всяко приложение..

■

■

■

Многоредов
текст

Черно

USB,
Bluetooth

■

■

■

■

■

Жълто

USB,
Bluetooth

■

■

■

■

■

USB,
Bluetooth

■

USB,
Bluetooth

■

USB

■

255

Височина:
Мaкс. 25 mm
Ширина:
Макс. 85 mm

jetStamp®
graphic 970

■

■

■

■

■

Многоредов
текст

Червено
Височина:
Макс. 12.7 mm
Ширина:
Макс. 65 mm

jetStamp® 990

■

■

■

■

REINER 940

■

■

■

speed-i-jet 798

■

■

■

■

Черно

Черно

Многоредов
текст
Височина:
Макс. 12.7 mm
Ширина:
Макс. 140 mm

Черно

1-Ред

Черно

Височина:
Макс. 3.2 mm
Ширина:
40 символа

4

UV

2-реда,
20 символа на
ред
Височина:
Макс. 3.2 mm
Ширина:
Макс. 42 mm

Червено

25

■

Жълто

Червено

■

■

■

Автономно
захранване

Дисплей Резолюция Характеристки

на печата

ERP системи като
Oracle,
Microsoft Dynamics,
Lexware

Софтуер за етикетиране

■

Работа с Word, Excel

■

Памет за
изображения

MOBILEset graphic
APP

■

Трансфер на
Софтуерна
данни
функционалност

Стъкло

jetStamp® 1025
10 |

Мастило:
Цвят

REINER software
PCset?/?PCset
easy?/ PCset graphic

Размери на
печата
Метал, пластмаса

Хартия, картон,
дърво, камък /?
тухли, тъкани /
текстил

Материал

1D последователен и
2D печат, възможност
за графики
Последователен 1D и
2D печат, възможност
за графики

Възможен
Тип Печат

Числа, дата,
Време, текст

Модел

■

4

UV

1

Акумулатор
батерии
(прибл.
1,000
отпечатъка
)

■

Акумулатор
батерии
(прибл.
1,000
отпечатъка)

Акумулатор
батерии
(прибл.
1,000
отпечатъка
)
Акумулатор
батерии
(прибл.
1,000
отпечатъка)

Акумулатор
батерии
(прибл.
1,000
отпечатъка)

300 dpi

300 dpi

■

96 dpi

300 dpi

96 dpi

■ 100 % Мобилен
■ Голяма печатна площ
■ Идеален за малки и големи продукти и опаковки
■ Дисплей
■ Голяма памет за съхранение: 255 изображения

■ Идеален за средни до малки зони за маркиране
■ Разнообразни опции за отпечатване
■ Олекотена конструкция
■ Поставка за сигурно съхранение на устройството
■ Бърза смяна на изображението за печат

■ Идеален при малки зони за маркиране
■ Подходящ при извити и неравни повърхности
■ Лесна употреба
■ Модел от начално ниво
■ Бърз печат

■ Идеален за големи и/или извити повърхности
■ Дълго поле на печат
■ 100 % мобилно маркиране
■ Печат чрез изтеглящо движение
■ Подходящ за работа с дясна и лява ръка

■ Удобен джобен формат
■ 100 % мобилен
■ Удобен за потребителя
■ Лесно боравене
■ Подходящ за работа с дясна и лява ръка
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jetStamp® 1025
THE ALL-IN-ONE SOLUTION

Мобилният маркиращ
принтер jetStamp® 1025 е
идеалното решение за печат
както на малки, така и на
големи продукти и опаковки
като палети и кашони .
Изцяло без кабели или
фиксирано местоположение,
jetStamp® 1025 може да се
използва там, където е
необходимо. Вградената
капачка за затваряне на
печатащата глава предпазва
мастилото от изсъхване дори
при по-дълги работни паузи

JetStamp® 1025 улеснява
работата по много начини.
Интегрираният дисплей
показва зададеното
изображение за печат по
всяко време.
Изображенията за печат
могат да бъдат прехвърлени
към принтера гъвкаво, чрез
Bluetooth или USB.
С интегрирания многоточков
принт бутон, поставен
отстрани и в центъра на
дръжката, принтера може да
се управлява ергономично и
удобно.

jetStamp® 1025 Отпечатва дата, време,
текстове, цифри, графики, последователни. 1D
и 2D кодове, многоредов печат

• 100 % мобилен
• Голяма площ на печат
• Идеален за малки и големи продукти
• Вграден дисплей
• Голяма памет за съхранение на изображения
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Технически данни
Размери (Д x В x Ш):
Тегло:

194 x 200 x 98 mm
прибл. 950 g

Технология на печат:

Injekt

Макс. р-р на печат (Ш x В):

85 x 25 mm

Макс. скорост на печат:

< 0.9 s / разпечатка

Резолюция на печата:

300 dpi

Капацитет на батериите:

до 1,000 разпечатки

Номер за поръчка:

1030 000-000 | jetStamp® 1025 incl. case + ink P5-S-BK
1030 000-010 | jetStamp® 1025 incl. case + ink P5-MP3-BK
1030 000-020 | jetStamp® 1025 incl. case + ink P5-MP4-BK
1030 000-030 | jetStamp® 1025 incl. case + ink P5-MP6-BK

Video
jetStamp® 1025

jetStam
graphic 970
THE HANDY PRO

Удобен и лесен за
програмиране - JetStamp®
Graphic 970 е мастиленоструен принтер, който
маркира лесно и бързо
документи или продукти с
най-високото качество на
печат.
Специално разработеното
MP-мастило позволява печат
върху различни материали за
перфектна, машинно четима
маркировка.

Специалната функция на
стойката, предотвратява
изсъхване на мастилото по
време на по-дълги работни
почивки.
Неговата мобилност му дава
възможност да се интегрира
в технологичната верига
точно там, където е
необходимо.
Необходимите изображения
за печат могат да се
създават бързо и лесно на
компютър и да се прехвърлят
чрез USB или Bluetooth.

jetStamp® graphic 970 Отпечатва дата, време,
текстове, цифри, графики, последователни. 1D и
2D кодове, многоредов печат

• За средни и малки по площ места за печат
• Многостранни възможности за печат
• Лека конструкция
• Поставка за сигурно съхранение
• Бърза смяна на печатното изображение

Вградената памет за
съхранение на до 4
изображения , дава
възможност за бърза и лесна
пренастройка, на принтера,
оптимизира работните стъпки
и спестява време.
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Технически данни
Размери (Д x Ш x В):

140 x 160 x 85 mm | Стойка 155 x 140 x 30 mm

Тегло:

~ 520 g

Технология на печат:

Injekt

Макс. печатна площ (Ш x В):

65 x 12.7 mm

Макс. скорост на печат:

< 1 s / за разпечатка

Резолюция на печата:

300 dpi
до 1,000 разпечатки

Капацитет на батериите:
Номер за поръчка:

970 000-000 | jetStamp® graphic 970 incl. case + ink P3-S-BK
970 000-001 | jetStamp® graphic 970 incl. case + ink P3-MP3-BK
970 000-020 | jetStamp® graphic 970 incl. case + ink P3-MP4-BK

Video
jetStamp® graphic 970

jetStamp® 990
THE QUICK AND
HANDY ONE

REINER jetStamp® 990 се
характеризира с бърза работа
и особено удобна употреба
благодарение на компактните
си размери.
Най-малкото устройство от
семейството на jetStamp®
позволява бързи и лесни
маркировки върху всяка
гладка или неравна
повърхност. Подобно на поголемите модели от
семейството, jetStamp® 990
се характеризира с оптимални
възможности за интеграция:

може да се използва мобилно
на съответното работно
място, интегрирано в
производствената линия.
Здравият jetStamp® 990 MP
предлага перфектна
гъвкавост благодарение на
възможностите, които му дава
вградената памет. В
устройството могат да се
съхраняват до 25
персонализирани текста или
специални функции.
Вградената памет има 5 слота
с предварително зададени
примерни изображения при
доставката.

jetStamp® 990 отпечатва дата, час, текстове,
цифри, в един или два реда

• Идеален за малки площи
• Също така отпечатва върху извити повърхности
• Удобен за потребителя
• Стартиращ модел
• Бърз печат

Вграденият LC дисплей
показва зададеното
изображение за печат през
цялото време, за да се
предотвратят грешки при
маркиране.
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Технически данни
Размери (Д x Ш x В):

105 x 85 x 160 mm | Стойка120 x 145 x 35 mm

Тегло:

~. 520 g

Технология на печат:

Injekt

МАКС. печатна площ (Ш x В):

2 РЕДА, ВСЕКИ 42 x 3.2 mm

МАКС. скорост на печат:

< 1 s / ОТПЕЧАТЪК

Резолюция на печата:
Капацитет на батериите:

96 dpi
До 1,000 разпечатки

Номер за поръчка:

990 000-000 | jetStamp® 990 incl. case + ink P1-S-BK
990 000-010 | jetStamp® 990 incl. case + ink P1-MP2-BK
990 000-020 | jetStamp® 990 incl. case + ink P1-MP4-BK
990 000-030 | jetStamp® 990 incl. case + ink P1-MP6-BK

REINER 940
EVEN IF
IT IS ROUND

Бърз и лек. Само 530 g:
REINER 940 е мобилен
мастиленоструен принтер,
който маркира продукти и
опаковки лесно и бързо като
едно намигване.
Акумулаторните батерии
позволяват до 1000
разпечатки с едно зареждане.
Напълно мобилен. Принтера
съхранява до четири

изображения за печат, които
могат да бъдат
превключвани лесно с
регулиращият въртящ
превключвател. Маркирането
става чрез ръчно
придвижване на REINER 940
по повърхността която трябва
да се маркира, чрез
вградените контактни ролери.
Възможно е и безконтактно
маркиране.
Умен: напълно равномерен
печат, благодарение на
интегрираните сензори, които
регулират подаването на
мастило за перфектна
машинно четима маркировка

REINER 940 отпечатва дата, час, текстове,
числа, графики, последователни 1D кодове и
2D кодове, в многоредов печат

• Идеален за големи и извити повърхности
• Дълъг отпечатък
• Мобилна или стационарна работа
• Печата се осъществява с изтеглящо движение
• Подходящ за работа с лява и дясна ръка

Интегрираната запечатваща
система, предпазва
печатащата глава от
засъхване на мастилото, дори
и при дълги работни паузи.
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Технически данни
Размери (Д x Ш x В):
Тегло:

47 x 147 x 221 mm
~. 530 g

Технология на печат:

Injekt

МАКС. печатна площ (Ш x В):

МАКС. скорост на печат:
Резолюция на печата:
Капацитет на батериите:
Номер за поръчка

140 x 12.7 mm
400 mm / s
300 dpi
До 1,000 разпечатки

940 000-000 | REINER 940 incl. case + ink P3-S-BK
940 000-050 | REINER 940 incl. case + ink P3-MP3-BK
940 000-020 | REINER 940 incl. case + ink P3-MP4-BK

Video
REINER 940

speed-i-Jet 798
THE LITTLE FAST ONE

Пълна независимост: Speed-iJet 798 е удобното решение за
мобилно маркиране и
отпечатване на
персонализирани текстове,
поредни номера, дата и час.
Печатното изображение лесно
се създава на компютър и се
прехвърля към принтера чрез
USB.

Дори неравни повърхности с
неправилна форма могат да
бъдат маркирани
индивидуално и директно .
Удобнен джобен формат:
Лесно се побира във всяко
работно облекло.
Умен: Въпреки различните
скорости на движение на
ръцете, всички отпечатани
изображения ще се принтират
в оптимално качество.

speed-i-Jet 798 отпечатва дата, час, текстове и
числа, в един ред

• Удобен джобен формат
• 100% мобилен
• Удобен за потребителя
• Лесна работа
• Подходящ за работа с лява и дясна ръка
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Speed-i-Jet 798
е лесен за
работа: просто
го изтеглете по
повърхността,
върху която
искате да
отпечатате,
натискайки
червения бутон.
Готово!
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Технически данни:
Размери: (Д x Ш x В):

173 x 32 x 43 mm

Тегло:

~ 125 g

Технология на печат:

Injekt

Размер на печат. символ (Ш x В):

3.2 mm

МАКС. размер на 1 разпечатка:

40 символа в 1 ред.

Резолюция на печата:

96 dpi

Капацитет на батериите:

до 1,000 разпечатки

Номер за поръчка:

798 000-000 | speed-i-Jet 798 + ink P1-S-BK

Video
speed-i-Jet 798

ТОЧНОТО

МАСТИЛО

Материала има значение!
REINER предлага висококачествени
мастила, според материала, който
трябва да бъде маркиран: контрастни
мастила за тъмни повърхности, тъмни
мастила за светли повърхности и UV
мастило, видимо само под UV светлина.

КОЕТО РАБОТАТА ВИ
ИЗИСКВА…

Искаш нещо повече?
Използването на аксесоарите REINER позволява прецизна
настройка на мобилните принтери спрямо техните области на
употреба.Нашите аксесоари осигуряват по-голяма ефективност
при повтарящите се серийни работни процеси.
Поддържат ергономичният дизайн на работното място.

ДОБРЕ ОБОРУДВАНИ
С ПОДХОДЯЩИТЕ

АКСЕСОАРИ…
ПРИНТЕР
МОДЕЛ

jetStamp® 1025

Цват

Черно
Черно
Черно
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Жълто

jetStamp®
graphic 970
REINER 940

Черно
Магента
Червен
Черно
Черно
UV”невидимо”

jetStamp® 990

Черно
Червено
Черно
Черно
Жълто

speed-i-Jet 798

Черно
Червено

Обозначение

P5-S-BK
P5-MP3-BK
P5-MP4-BK
P5-MP6-YE

P3-S-BK
P3-S-MG
P3-MP3-BK
P3-MP4-BK
P3-MP5-UV

P1-S-BK
P1-S-RD
P1-MP2-BK
P1-MP4-BK
P1-MP6-YE

P1-S-BK
P1-S-RD

Материал

Хартия, картон, дърво, текстил
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса,
стъкло
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса, стъкло

Хартия, картон, дърво, текстил
Хартия, картон, дърво, текстил
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса, стъкло
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса, стъкло

Хартия, картон, дърво, текстил
Хартия, картон, дърво, текстил
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса, стъкло
Хартия, картон, дърво, метал, пластмаса, стъкло

Хартия, картон, дърво, текстил
Хартия, картон, дърво, текстил

Арт №.

Аксесоари

1037 100-000

Куфарче

1037 100-120

Сигурен транспорт и
съхранение на принтерите
1037 010-100

1037 100-130
1037 100-140

Помощни подложки
Прецизен отпечатък върху
малка или извита повърхност
Арт.№

947 100-000
947 100-002
947 100-120

Педал
За дистанционен печат с крак
или ръка
Арт.№

947 100-130

Сменяеми шаблони
За маркиране на малки и/или
гъвкави продукти

947 100-140

Арт.№

801 307-000

Предпазен калъф
Предпазва от удари, прах и
мърсотия

801 307-050
791 060-000

Арт.№
Автомат. печатна станция
За стационарно маркиране на
плоски опаковки и продукти

791 060-030

Арт.№

791 060-040

Мастилена тавичка
За оптимизиран печат на
специални маркировки

801 307-000

Арт.№

801 307-050

Статив
За статичен монтаж на
работното място
Арт.№

jetStamp® 1025

jetStamp®
graphic 970

jetStamp® 990

REINER 940

■

■

■

■

1037 010-100

1037 010-100

1037 010-100

1037 010-100

■

■

■

1037 210-000

1037 210-000

1037 210-000

speed-i-Jet 798

| 23

■

■

■

381050-005

381 050-030

381050-005

■

■

■

1037 270-000

1037 270-000

1037 270-000

■
1037 240-000

■
1037 260-000

■
1037 300-000

■
1037 230-000

Deval Packaging & Coding Ltd

Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstraße 16
78120 Furtwangen | Germany
Phone: +49 7723 657-0
reiner@reiner.de
www.reiner.de
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Симеоновско Шосе №77
София,България
Тел:+359 897 933 123
sales@jetstamshop.com
www.jetstampshop.com

Translation by local dealer. REINER provides no guarantee for actuality,
correctness and completeness of the information.

Your local dealer:

