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 O FIRMIE 

SKK oferuje kompleksowe rozwiązania usprawniające gospodar-
kę magazynową, systemy wspierające rejestrację produkcji oraz 
specjalistyczne systemy znakowania i etykietowania. Oferujemy 
etykieciarki, drukarki etykiet, kolektory danych, czytniki kodów oraz 
oprogramowanie do projektowania etykiet, zarządzania magazynem 
i rejestracji operacji produkcyjnych. Jesteśmy również producentem 
i dostawcą specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych oraz 
oferujemy taśmy i przywieszki.

 ETYKIECIARKI 

Oferujemy systemy znakowania oparte o etykieciarki niemieckiej 
firmy  Herma oraz szwedzkiej firmy  MECTEC. Dzięki własnej drukarni 
fleksograficznej zapewniamy szeroki asortyment etykiet i przywie-
szek do znakowania pojedynczych produktów oraz opakowań 
zbiorczych. Oferujemy etykiety i przywieszki papierowe czyste, 
kolorowe oraz z  tworzyw specjalizowanych do specjalnych za-
stosowań. Uzupełnieniem oferty są drukarki termotransferowe do 
drukowania etykiet.
W ostatnich latach bardzo mocno postawiliśmy na rozwój wła-
snych produktów oraz oprogramowania i dzięki tym działaniom 
posiadamy obecnie szeroką gamę rozwiązań, które można okre-
ślić jako rozwiązania umożliwiające zwiększenie poprawności, 
jakości jak i wydajności. W naszych rozwiązaniach posiadamy 
dedykowane aplikacje dla systemów etykietujących zawierające 
moduły rejestracji, pomiaru wydajności produkcji, jak i rejestracji 
zdarzeń produkcyjnych. Nasze aplikacje współpracują z aplika-
torami opracowanymi przez inżynierów  SKK jak i pochodzącymi 
od innych dostawców.

 

OFERTA DODATKOWA 

Dodatkowo w naszej ofercie można znaleźć rozwiązania z zakresu:
 � sieci radiowych i ręcznych oraz wózkowych terminali radiowych,
 � systemów kompletacji głosowej w magazynie (voice-picking),
 � systemów  RFID,
 � systemów znakowania: drukarki oraz automatyczne etykieciarki,
 � oprogramowania do sterowania pracą magazynu,
 � oprogramowania na terminale przenośne (procesy magazynowe, 
praca w terenie),
 � systemów inwentaryzacji środków trwałych,
 � oznakowania magazynu etykietami lub tabliczkami montowanymi 
np. do podłogi,
 � produkcji i dostawy etykiet samoprzylepnych oraz przywieszek 
i materiałów specjalizowanych.

 WSPARCIE KLIENTÓW 

Ponad 20 lat obecności na rynku plasuje nas wśród liderów dostaw-
ców systemów automatycznej identyfikacji. Dla wszystkich naszych 
rozwiązań świadczymy serwis urządzeń i oprogramowania w centrali 
firmy. Oferujemy rozwiązania wspomagające działalność przedsię-
biorstw w obszarach produkcji, logistyki, sprzedaży, serwisu.
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