
„Meto“ rankiniai etiketavimo įrenginiai sukėlė tikrą 
revoliuciją mažmeninėje prekyboje ir nuo pat 1959 
metų rinkoje užima lyderio pozicijas. Visa tai - ne be 
priežasties. Meto etiketavimo įrenginiai pasižymi 
dideliu našumu, yra ergonomiški ir užtikrina operatyvų 
ženklinimo procesą.

METO ženklintuvai buvo tobulinami ir optimizuojami 
pasitelkiant naujausius mokslinius tyrimus, todėl 
šiandien juos vertina ir kaip patikimą sprendimą renkasi 
didžioji dauguma prekybos, paslaugų ir pramonės 
įmonių. 

Žymekliai gali būti su skaičiais, raidėmis, valiutų ženklais 
bei kitais simboliais. Informacija gali būti spausdinama 
1, 2 ar 3 eilutėmis.

RANKINIAI ETIKETAVIMO ĮRENGINIAI



METO EAGLE® 

Profesionalų sukurtas etiketavimo įrenginys yra nepakeičiamas ten, kur  
ženklinimas vyksta dideliu intensyvumu ir apkrovimu.

���Pusiau automatinis etikečių įdėjimas
��Paprastas rašalo keitimas
���Geras prigludimas
� Paruoštas naudoti
��Aiškus ir tikslus spausdinimas
��Modernūs šriftai
���Patvarus
��Ekonomiškas ir efektyvus
���Pritaikomas Jūsų poreikiams

Kainų žymėjimui drabužių parduotuvėse, plataus vartojimo ir elektronikos 
parduotuvėse, degalinėse, knygų parduotuvėse, sveikatos ir grožio 
parduotuvėse, vaistinėse, sporto parduotuvėse, „pasidaryk pats“ 
parduotuvėse,  prekybos centruose, viešojo maitinimo įstaigose, medicinos 
įstaigose ir kt. 

METO EAGLE®  S
Vienos eilutės, 5–10 skaitmenų žymeklis. Priklausomai nuo 
modelio, maksimalus spausdinimo eilutės aukštis 7,3 mm; 
kainų ar datų žymėjimui ir kodavimui. Lipdukų 
išmatavimai: 22 x 12 mm, 26 x 12 m. 

METO EAGLE®  S Giant

Vienos eilutės, 5–6 skaitmenų žymeklis. Priklausomai nuo 
modelio, maksimalus spausdinimo eilutės aukštis 7,3 mm; 
kainų ar datų žymėjimui ir kodavimui. Lipdukų 
išmatavimai: 26 x 12 mm.

METO EAGLE®  M

Dviejų eilučių, 20 skaitmenų ženklintuvas. Lipduko išmatavimai: 
22 x 16 mm ir 26 x 16 mm. 

22 x 12 mm

26 x 12 mm

26 x 16 mm

26 x 12 mm

26 x 16 mm

22 x 12 mm

Only today Fresh 

26 x 16 mm 26 x 16 mm

Pilka zona skirta Jūsų logotipui ar tekstui

22 x 16 mm

Pilka zona skirta Jūsų logotipui ar tekstui

METO EAGLE



METO EAGLE

METO EAGLE®
  XL

1- os eilutės, 7 didelių simbolių ženklintuvas;
2-jų eilučių ženklintuvas  - 7 dideli simboliai apatinėje eilutėje ir 12 maži 
simboliai viršutinėje eilutėje;
3-jų eilučių ženklintuvas - iki 36 simbolių  (po 12 kiekvienoje eilutėje). 
Lipduko išmatavimai: 29 x 28 mm.

29 x 32 mm

Pilka zona skirta Jūsų logotipui ar tekstui

METO EAGLE®  L
2-jų eilučių, 24 skaitmenų ženklintuvas (12 viršutinėje 
ir 12 apatinėje eilutėje ). Lipduko išmatavimai: 32 x 19 
mm.

METO EAGLE®  Dispenser
Puikiai tinka akcijinių prekių ženklinimui parduotuvėje

Lipdukų išmatavimai
22 x 12 / 26 x 12 / 26 x 12 / 26 x 16 mm 

���Art. no.: 9425372 22 x 12 mm
���Art. no.: 9425373 22 x 16 mm
���Art. no.: 9425374 26 x 12 mm
���Art. no.: 9425375 26 x 16 mm
���Art. no.: 9447362 32 x 19 mm
���Art. no.: 9447363 29 x 28 mm
���Art. no.: 9447366 29 x 32 mm

Reduced

quality checked
contrôle de qualité
qualità controllata

Pilka zona skirta Jūsų logotipui ar tekstui

32 x 19 mm



METO EAGLE EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR AKSESUARAI

METO EAGLE® S / M rašalo kapsulė

��A�rt. no.: 9321597 Standartiniams lipdukams
��A�rt. no.: 9321597 Standartiniams dideliems lipdukams
��A�rt. no.: 9321605 UV spinduliams atspariems plastikiniams lipdukams
��A�rt. no.: 9321600 UV spinduliams atspariems dideliems plastikiniams lipdukams
��A�rt. no.: 9440952     Greitai džiūstantis rašalas

Kiekis pakuotėje: 5 vnt. 

METO EAGLE® L / XL rašalo kapsulė

��A�rt. no.: 8873170 Standartiniams lipdukams (L / XL)
��A�rt. no.: 8873195 UV spinduliams atspariems plastikiniams lipdukams (L/XL)
��A�rt. no.: 9323062 Standartiniams dideliems lipdukams (XL)

Kiekis pakuotėje: 2 vnt. 

Šoninė plokštelė METO EAGLE® S / M 
ženklintuvui

��A�rt. no.: 9321581      skaidri, be skylutės
��A�rt. no.: 9321582 skaidri su skylute
��A�rt. no.: 9321575 pilkos spalvos, skirta logotipui, tekstinei informacijai 

ar telefono numeriui

Šoninės plokštelės lipdukai, A4 lapas

���Art. no.: 9447368

Kiekis pakuotėje: 10 puslapių (4 logotipai viename puslapyje)

Šoninė plokštelė METO EAGLE® L / XL ženklintuvui

��A�rt. no.: 9322557 skaidri  METO EAGLE L
��A�rt. no.: 9323578 skaidri METO EAGLE XL

Pilkos spalvos, logotipo, teksto, telefono numerio graviravimui

���Art. no.: 9322554 METO EAGLE L
���Art. no.: 9323574 METO EAGLE XL

Kiekis pakuotėje: 1

Šoninės plokštelės lipdukai, A4 lapas

���Art. no.: 9423003

Kiekis pakuotėje: 10 puslapių (4 logotipai viename puslapyje)



METO PROLINE CLASSIC

METO ProLine®  Classic
Classic serijos etiketavimo įrenginiai tinkami vidutinio ir didelio intensyvumo ženklinimui.

��U�PD technologija užtikrina nekintamą spausdinimo kokybę 
���Nedidelio svorio
��EErgonogonomiškas
��Paprastas papildymas
� Tvirtos ir patikimos konstrukcijos

��CE sertifikatas

Ženklinimui gamyboje, prekių paskirstymo centruose, sandėliuose, prekyboje.

METO ProLine® L
2-jų eilučių 24 skaitmenų ženklintuvas (12 viršutinėje ir 12 
apatinėje eilutėje). Lipduko išmatavimai:  32 x 19 mm.

METO ProLine® XL
1-os eilutės ženklintuvas. 7 dideli simboliai vienoje 
eilutėje. 
2-jų eilučių ženklintuvas.  7 dideli simboliai apatinėje 
eilutėje ir 12 mažų simbolių viršutinėje eilutėje
3-jų eilučių ženklintuvas. Iki 36 simbolių (12 
kiekvienoje eilutėje) 
Lipduko išmatavimai: 29 x 28 mm 

Pilka zona skirta Jūsų logotipui ar tekstui

Pilka zona skirta Jūsų logotipui ar tekstui

29 x 28 mm

METO ProLine® XXL

2 eilučių rankinis ženklintuvas, specialiai sukurtas 
pramoniniam naudojimui. Nepriklausomai nuo drėgmės 
ar temperatūros patalpoje, lipdukas prie paletės bus 
patikimai pritvirtintas. 
Tinka 36 x 35 mm stačiakampiams ir 33 mm skersmens 
apvaliems lipdukams.

Date

Gate Store

checked

METO ProLine®  ženklintuvas
��A�rt. no.: 8144744  Ženklintuvas ProLine L (lipdukas 32 x 19 mm)
��A�rt. no.: 9313551  Ženklintuvas ProLine XL (lipdukas 36 x 35 mm/ 33 mm skersmens)

��A�rt. no.: 9313593 Ženklintuvas ProLine XXL

(lipdukas 36 x 35 mm / 33 mm skersmens)
packed 
under 

protective 
atmosphere

32 x 19 mm

32 x 19 mm



METO PROLINE EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

METO ProLine®  L / XL / XXL
��A�rt. no.: 8873170 Standartiniams (L / XL)
��A�rt. no.: 8873195 UV spinduliams atspariems plastikiniams lipdukams (L / XL)
��A�rt. no.: 9323062 Standartiniams dideliems (XL)
��A�rt. no.: 8888190 Standartiniams (XXL)
��A�rt. no.: 9324008 UV spinduliams atspariems plastikiniams lipdukams  (XXL)

Pakuotėje 2 vnt.



METO RANKINIAI ETIKETAVIMO ĮRENGINIAI

Paprastas ir tvarkingas rašalo pakeitimas

UAB „Neto Baltic“
Laisvės pr. 85A, Vilnius, LT-06123 
Tel. +370 5 2490999
info@netobaltic.com




