
Dodavatel:   Auto-ID s.r.o .
                    

Za Dvorem 2283
250 01 Brandýs nad Labem

tel: +420 321 021 522
email: info@autoid.cz

V0009104  bílá s fialovým pruhem počet ks V0009103  bílá počet ks V0009102 modrá bez rostlinolékařského pasu počet ks
osivo SE, sadba brambor PBTC 1-4 osivo E, sadba brambor S,SE, E

V0009464 modrá s rostlinolékařským pasem počet ks V0009462 červená bez rostlinolékařského pasu počet ks V0009463 červená s rostlinolékařským pasem počet ks
osivo C1, sadba brambor A,B

V0009384 zelená počet ks V0009460   žlutá počet ks
směsi standardní osivo

Fakturační údaje: Dodací adresa:

Kontaktní osoba: Telefon + email: 

Odběratel: Objednávka / Datum:

Objednávka:     Návěska  97x152,4 mm  1 000 ks / 1 role

osivo C2osivo C2

osivo C1
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V0009482  - bílá s fialovým pruhem počet ks V0009485  - bílá počet ks V0009483 modrá bez rostlinolékařského pasu počet ks
osivo SE, sadba brambor PBTC 1-4 osivo E, sadba brambor S,SE, E osivo C1 

V0009478 modrá s rostlinolékařským pasem počet ks V0009480 červená bez rostlinolékařského pasu počet ks V0009479 červená s rostlinolékařským pasem počet ks
osivo C2 osivo C2

V0009385  - zelená počet ks V0009477  - žlutá počet ks
směsi standardní osivo

Objednávka:      Samolepící etiketa  97x150 mm  1 000 ks / 1 role

osivo C1, sadba brambor A,B
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Tiskárna Zebra - ZT230 počet ks

 - doporučená konfigurace ÚKZÚZ
 - rozlišení 203dpi
 - RS-232, USB, ETH

Termo Tranferová Páska  - TTR 110x450 Wax Plus Premium počet ks

 - kompatibilní páska pro jednotný dotisk
    visaček i samolepcích etiket
 - šíře 110 mm, délka 450 metrů
 - možné odběry po jednotlivých kusech

Nabízíme možnost dotisku TYVEK návěsek i samolepících etiket dle Vašeho zadání přímo v naší výrobě.

Objednávka:      Tiskárna Zebra ZT230 

Objednávka:      Termo Transferová Páska
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	objednavka UKZUZ

