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Kvalita, bezpečnost, láska k detailům i design s funkčností spojuje Debrunner Acifer ve 

výrobkové řadě Bluewear. Kvalitní výrobky jak ochranné oděvy a batohy se díky technologii 

NFC společnosti smart-TEC stávají inteligentní a nabízejí zákazníkům společnosti 

Debrunner Acifer nedostižnou přidanou hodnotu. 

 

Společnost Debrunner Acifer AG byla založena před více než 260 lety a dnes patří k 

nejtradičnějším firmám ve Švýcarsku. Debrunner Acifer je kompetentním obchodním 

partnerem v sektoru B2B v oboru výztuží a vyztužovací techniky, oceli a kovů, vodovodů a 

pozemních staveb, techniky pro domácnosti, klempířství a střešních materiálů, spojovacích 

prostředků, nástrojů, strojů a bezpečnosti při práci. V oblasti ochranných oděvů, batohů a 

tašek na nářadí se společnost Debrunner Acifer rozhodla zvýšit hodnotu svých výrobků o 

funkčnost a zvýšenou ochranu. Pomocí integrované technologie NFC společnosti smart-TEC 

se výrobky firmy Debrunner Acifer stávají inteligentními a personalizovanými. 

 

Kvalitní emblém s integrovanou technologií NFC z výrobkové řady smart-CHROMOTION 

společnosti smart-TEC se prosadil na trhu pracovních oděvů, jako jsou vesty, bundy a 

kalhoty. Emblém z robustní, ale přesto pružné a individuálně tvarovatelného spojení plastů 

ve formě loga Bluewear lze našít dokonce na nejodolnější materiály, které se používají na 

pracovní oděvy. V kvalitním emblému NFC s vysokou rozpoznatelností značky a příjemným 

hmatovým pocitem je integrován čip NFC, díky němuž se promyšlený sortiment společnosti 

Debrunner Acifer dostává na další úroveň digitalizace. 

 

Další řešení pro digitální značení nabízí výrobková řada smart-FLEXXLINE. Debrunner 

Acifer používá tento kvalitní emblém na batozích a taškách na nářadí. Mimořádná pozornost 

je zde věnována filigránové struktuře výšivky na emblému. Ekologický emblém smart-

FLEXXLINE z polyuretanu se nalisuje se speciálním lepidlem na povrch výrobku. Emblém 

NFC a povrch výrobku spolu splynou a zaručují dlouhodobé spojení. 
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Oba výrobky umožňují díky integrované technologii NFC zákazníkům společnosti Debrunner 

Acifer, aby pomocí chytrého telefonu měli rychle, snadno a kdykoliv přístup k informacím o 

příslušném výrobku. Zákazníci si tak mohou snadno zobrazit číslo zboží, návod k údržbě, 

informace o výrobku a odkazy na weby a kanály na sociálních médiích. Díky tomu zůstává 

Debrunner Acifer i po prodeji v kontaktu se svými zákazníky. 

 

Navíc si zákazník dokonce může personalizovat každý výrobek společnosti Debrunner Acifer 

označený čipem NFC. I zde postačí, aby si načetl čip NFC chytrým telefonem a několika 

kliknutími je pracovní bunda personalizována údaji o majiteli jako jméno, velikost, druh 

pracovního oděvu a podobně. Zabrání se záměnám a zároveň se posílí důvěra zákazníka. 

Umění spojit design, funkčnost, bezpečnost a kvalitu se společnosti Debrunner Acifer 

podařilo pomocí technologie NFC společnosti smart-TEC. 
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smart-TEC GmbH & Co. KG je společnost skupiny RATHGEBER v Oberhachingu. 
Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme transpondéry RFID a NFC specifické pro zákazníka. Spektrum 
sahá od samolepicích, potištěných štítků RFID a NFC až po robustní, odolné transpondéry 
odolné vůči počasí a teplotě pro průmyslový sektor. Většina transpondérů RFID je 
certifikována pro použití v oblastech odolných proti výbuchu.  
Ve spolupráci se systémovými partnery nabízí smart-TEC také komplexní podporu projektů. 

č

▪ Robustní, trvanlivé, průmyslově kompatibilní, RFID a NFC transpondéry odolné vůči 
počasí a teplotě - také pro oblasti chráněné před Ex 

▪ Přizpůsobené štítky RFID a NFC, tištěné nebo prázdné, s různými čipovými 
technologiemi, frekvenčními rozsahy a funkcemi odolnými proti padělání nebo 
neoprávněné manipulaci 

▪ Komplexní know-how NFC v kompetenčním centru 
▪ Kompetentní projektové poradenství a podpora 
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