
TWOJE CENÓWKI NA 
KARTACH PLASTIKOWYCH



WYRÓŻNIJ SWOJE PRODUKTY ZA POMOCĄ 
ZADRUKOWANYCH CENÓWEK

  OSZCZĘDZAJ CZAS:

•   

•   

WZMOCNIJ WIZERUNEK MARKI
•   

•   

•   

      WIDOCZNOŚĆ, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO 
   

•   

•    

 
 
ZGODNOŚĆ Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI UNIJNYMI

•
  

100% elastyczności i szybkość reakcji: Wydrukuj cenówki na 
żądanie, bezpośrednio w punkcie sprzedaży i uaktualniaj swoje 
ceny wtedy, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Niezależność: Uniezależnij się od minimalnych ilości etykiet, 
które musisz zamówić i terminów dostaw u producentów.

Idealne wymiary:  kilka różnych rozmiarów kart zapewnia 
czytelne i wyraźne informacje o towarze na stoisku.
Higiena i trwałość: bardzo łatwe do czyszczenia, karty PVC są 
odporne na zimno i wilgoć.

Wyróżnij się na tle konkurencji: stwórz własny projekt, dodaj 
własne logo i grafikę, która przyciąga wzrok klienta.

Profesjonalny wygląd ekspozycji w sklepie: skuteczna reklama 
nowych produktów, promocja bezpośrednio na Twoich kartach 
cenowych. 

Czytelna informacja: wyraźny napis w kolorze białym na 
czarnych kartach, czcionki przypominające użycie kredy na 
tablicy. 

Wyświetl wszystkie informacje dotyczące produktów, takie jak:

• Dopuszczone do kontaktu z żywnością: karty i folie Evolis do 
etykietowania świeżych produktów spełniają restrykcyjne 
wymagania przemysłu przetwórstwa spożywczego.

Nazwa towaru
Cena i jednostka miary
Pochodzenie (w przypadku mięs)
W przypadku ryb: nazwa naukowa, metoda produkcji, obszar 
połowów i podobszar oraz wykorzystywane narzędzia połowowe
Alergeny itp.

-
-
-
-

-



Wołowina
5324

45zł/kg

PRODUKCIE POKAZANE W CZYTELNY SPOSÓB
WSZYSTKIE INFORMACJE O TWOIM 

PRZÓD KARTY Z INFORMACJAMI DLA KLIENTA TYŁ KARTY

Nazwa produktu
Cena
Zdjęcie lub logo
Alergeny

Kody kreskowe
Numer referencyjny
Dodatkowe informacje

•  

•  

Alergeny, które muszą zostać zadeklarowane 
Europejskie rozporządzenie INCO z grudnia 2014 wymaga obowiązkowego podawania 
14 najważniejszych produktów powodujących alergię bądź nietolerancję pokarmową:

S eler Gluten Mleko Soja KukurydzaOrzechy MięczakiSezam Łubin RybyOrzeszki 
ziemne

GorczycaSkorupiakiJaja

Zrób ze swoich cenówek prawdziwe narzędzie sprzedaży:
wyświetlaj pracownikom stoiska wszystkie przydatne 
informacje na odwrocie.

Jasne i kompletne informacje dla konsumentów obejmujące:

Skup się na promocjach i nowych produktach: prezentuj nowe 
produkty i oferty specjalne, dodając notatki bezpośrednio na 
swoich cenówkach.

Bezpieczeństwo żywności: pochodzenie i skład
Zgodność z ich rodzajem diety: alergie, z uwzględnieniem    
konkretnych diet czy religii
Odpowiedzialna konsumpcja: informacja czy produkt 
jest ekologiczny i produkowany lokalnie

-
-

-



1. DEDYKOWANE ROFESJONALE OPROGRAMOWANIE 
DO PROJEKTOWANIA CENÓWEK
•  

•  

•  

•  

2. KOMPAKTOWE, WYDAJNE DRUKARKI KART 
PLASTIKOWYCH

  •

 •

 •

3. DOŁĄCZONE PRÓBKI CZYSTYCH KART I FOLII
DO DRUKU

 •

•  

PROFESJONALNE I WYGODNE 
ROZWIĄZANIA
Rozwiązania Evolis Edikio zapewnią wszystkie niezbędne elementy do wydrukowania atrakcyjnych cenówek w szybki 
i ekonomiczny sposób, bezpośrednio w punkcie sprzedaży. W skład każdego rozwiązania wchodzi:

Stwórz swoją cenówkę za pomocą kilku kliknięć: wybierz swój 
wzór/ grafikę z wielu dostępnych, gotowych szablonów etykiet,
z uwzględnieniem świeżych produktów i umieść wszystkie potrzebne 
informacje na karcie.

Ogranicz ryzyko błędów, importując informacje o produktach do 
swoich kart bezpośrednio z pliku MS Excel® (nazwy, ceny itp.).

Etykiety wyglądające oryginalnie: oprogramowanie Edikio ma 
czcionkę, która do złudzenia przypomina tekst pisany kredą na 
tablicy.

Wersje oprogramowania dostosowane do różnych potrzeb:
dostępne są 3 wersje oprogramowania Edikio, tak, aby spełnić 
wszystkie potrzeby sprzedawców detalicznych.

Drukarki Edikio są tak łatwe w obsłudze jak standardowe  
drukarki biurowe.

Drukowane w rekordowym tempie, pojedyncze karty lub całe 
partie. Możesz wydrukować swoją cenówkę zaledwie 
w ciągu 15 sekund!

Niewielki rozmiar: drukarki Edikio firmy Evolis są kompaktowe, 
dzięki czemu mogą być używane bez ograniczeń w punkcie 
sprzedaży lub biurze.  

Łatwa instalacja: plastikowe etykiety Edikio i folię do drukarki 
można założyć szybko i nie wymaga to żadnych technicznych 
umiejętności. 

Jakość folii Evolis High Trust®: zarówno karty, jak i folie do 
drukarki Edikio zostały przetestowane przez dział ds. Jakości 
firmy Evolis, aby zagwarantować profesjonalny wydruk.   

•  Gotowe szablony 350 obrazów, wstępnie przygotowane tabele 
produktów, wzory cenówek przeznaczone do różnego rodzaju 
działalności.     

Kiełbasa
20zł/kg



EDIKIO ACCESS

ZNAJDŹ IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE!

OPROGRAMOWANIE WERSJA LITE WERSJA STANDARDOWA WERSJA PRO

Szablony pogrupowane wg rodzaju handlu • • •
Biblioteka ponad 350 zdjęć • • •
Specjalna czcionka - wygląd jak odręczny 
napis kredą na tablicy • • •

Szybki podgląd cenówek • • •
Zarządzanie kategoriami produktów • • •
Zarządzanie podkategoriami produktów • •
Import cen z Microsoft Excel® • • •
Automatyczna aktualizacja bazy danych Excel • •
Eksport kategorii produktów do plików Excel • •
Automatyczne wykrywanie wzorów 
modyfikowanych od ostatniego druku • •

Chroniony hasłem dostęp do ustawień • •
Zarządzanie prawami użytkowników •

Maksymalna liczba komputerów na licencję 1 2 5 (dodatkowe komputery na żądanie)

Praca w trybie „silent mode” •
DRUKARKA

Druk w formacie karty kredytowej • • •
Druk w podłużnym formacie •
Automatyczny druk po obu stronach karty •
Pojemność pojemnika na karty 25 50 100

Pojemność zasobnika na karty 25 25 100

Ekran dotykowy LCD •
Komunikacja USB/Ethernet USB USB / Ethernet USB / Ethernet 

Gwarancja 1 rok 2 lata 3 lata

ZAŁĄCZONE MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE

Biała folia (2)  500 wydruków 1000 wydruków (3) 1000 wydruków (3)

Czarne karty matowe format karty 
kredytowej 85,6 x 54 mm)

x 100 x 100 x 200

Czarne karty PVC 
(150x 50 mm) - format podłużny

x 100

EDIKIO FLEX EDIKIO DUPLEX
Najbardziej atrakcyjne 

cenowo rozwiązanie do druku 
jednostronnych cenówek

Elastyczne rozwiązanie druku 
cenówek na kartach 

standardowych i podłużnych

Zaawansowane rozwiązanie 
dla dwustronnych 

cenówek

(1) Kompatybilne z Microsoft Windows (7,8,10)
(2) Inne dostępne folie: Edikio Access: czarna/ Edikio Flex i Duplex: czarne, jednokolorowe, full kolor
(3) Format karty kredytowej (85,6 x 54 mm) jedna strona



ZWIĘKSZ SWOJE MOŻLIWOŚCI 

Zaginany do środkaPortretowy Poziom Zaginany w poziomie

Tarta
jabłkowa 

Orzechy
nerkowca 

Herbatka
na noc 

BruschettaFilet 
z dorsza

Foie gras Ser brie

WYBIERZ UKŁAD SWOJEJ KARTY
Zaletą cenówek z PVC jest też to, że mogą one mieć dowolny układ oraz prezentować ceny jako karty ze stojakami lub bez nich.

MOŻLIWE OPCJE
Evolis oferuje szeroką gamę kart i folii tak aby można było zaprojektować cenówki dopasowane do Twoich potrzeb:

• 

• 

• 

Standardowe lub podłużne karty 
elastyczne rozwiązanie dla 2 formatów: 
(120 x 50 mm lub 150 x 50 mm), 
z możliwością nadruku w białym kolorze, 
polecane szczególnie dla piekarni

Białe karty Nadruk monochromatyczny 
(czarny, czerwony, zielony, niebieski) lub 
w kolorze, w formacie karty kredytowej 
lub mniejszym (54x 28 mm), dedykowa-
ny do etykietowania małych produktów 
lub do specjalnych informacji np. 
NOWOŚĆ czy SPECJALNOŚĆ SKLEPU

Karty w różnych kolorach 
Do nadruku w 1 kolorze (czarny, biały, 
czerwony, zielony, niebieski) 

Szarlotka
14zł/kg

Kanapka
6zł/szt.

ser Żółty
36zł/kg

pszenica, mleko
gluten, mleko, orzechy

Makrela Wędzona

899
1szt .

Bez fosforanów, bez a lergenów

Makrela
499

1szt .

Chleb pełnoziarnisty

gluten, mleko,sezam

Ciasteczka waniliowe

499

Zawiera: gluten i mleko

PLN



WYDRUKUJ WSZYSTKIE SWOJE KARTYDUŻY WYBÓR STOJAKÓW DO KART

Karty prezentowe

Karty lojalnościowe Zaproszenia

Karty pracownicze

Rozwiązanie Edikio oferuje różne uchwyty i stojaki do cenówek. 
Uchwyty te są przystosowane do standardowych etykiet 
z cenami: wąskich lub szerokich, stojaki magnetyczne, uchwyty 
na 2 karty, specjalne dla Twoich towarów (sklep mięsny, rybny, 
piekarnia, catering).

Zwiększ rentowność inwestycji drukując wszystkie karty potrzeb-
ne w Twojej działalności. Wystarczy wymienić materiały eksplo-
atacyjne w rozwiązanich Flex i Duplex, żeby wydrukować efekto- 
wne karty lojalnościowe, prezentowe lub karty pracownicze itp.  

Bruschetta
699
Zawiera: gluten, mleko

PLN

 UNICARD SA
zapytania@unicard.pl
www.unicard.pl

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.

Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od 
modelu drukarki), która realizowana jest w Autoryzowanym Centrum 
Serwisowym UNICARD SA. 
Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i użytkownika opieką 
i udzielą wszelkiej pomocy w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

@2022 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa 
do ich prawowitych właścicieli. 

 

www.evolis.com  

   

   

   
 

 
 

 


