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A hamisítás elleni küzdelem és a brand 
védelem korunk egyik legfontosabb prob-
lémája. A hamisítók egyre kifinomultabb 
módszereket alkalmaznak és a webshopok 
és a disztribútorok széles körű elterjedésé-
vel lényegesen nehezebb a termék valódi-
ságáról meggyőződni a vásárlás előtt.

A biztonsági matricák abban segítenek a vásárló-
nak, hogy személyesen meggyőződhessen róla, 
a termék, amit megvett, sértetlen/bontatlan, és a 
csomagolás valóban annak a gyártónak az ellen-
őrzött, megbízható minőségű termékét tartal-
mazza, akinek a termékéért fizetett. Típusában 
többféle biztonsági matrica létezik: destruktív, 
voidos és hologramos. A destruktív matrica apró da-
rabokra szakad, ha valaki megpróbálja eltávolí-
tani, és teljesen megsemmisül. A voidos matrica 
eltávolításkor egy jól látható feliratot hagy nega-

tív vagy pozitív nyomatként. Elnevezését onnan 
kapta, hogy ez az alapfelirat a gyártóknál a VOID 
szokott lenni. A hologramos matrica amellett, 
hogy sokkal esztétikusabb a másik két matrica-
fajtánál, még több funkciót el tud látni, leválása 
lehet méhsejtes, voidos vagy teljes is. A Holog-
ram Hungary mindhármat felhasználja, hogy 
vevői legszélesebb körű igényeit ki tudja elégíte-
ni. Egyedi fejlesztésű LaserLights matricánk már 
15 éve áll kis példányszámot igénylő ügyfeleink 
rendelkezésére.

Milyen feltételeknek is kell egy biztonsági mat-
ricának megfelelnie? Nézzük szépen sorjában!

1. ÖN-TAPAD?

Nagyon fontos, hogy egy öntapadós matrica 
meg tudjon tapadni azon a felületen, amire ra-
gasztani kívánják. A Hologram Hungary Kft. 
rendelkezik olyan matricával is, ami ragad papír-
ra, üvegre, fára, fémre, sőt a hagyományos mű-
anyagokon túl olyan műanyag felületre is, amire 
más ragasztók nem.

2. BIZTONSÁGI LEVÁLÁS

Fontos, ha már felragasztottuk a matricát, ne le-
hessen azt áthelyezni máshova (pl. a hamisított 
termékre), így a fentebb említett háromfajta mat-
ricaleválási formátumnak kell érvényesülnie. Kü-
lönlegesség, hogy immáron lehetséges egyedi le-
válás is a voidos és a hologram matrica esetén, ha 
esetleg például az ügyfél a saját cégnevét szeretné 
a matrica leválásakor látni vagy láttatni.

Biztonság, mint látványelem?
A HOLOGR AMOS BIZTONSÁGI MATRICA RENESZ ÁNSZ A

Gál József Gábor

Méhsejtes leválás

Esztétikum találkozása a biztonsággal
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3. ÁR/ÉRTÉK

A biztonsági matrica legsarkalatosabb tulajdon-
sága egy ügyfél számára az ára. Egy biztonsági 
matrica nem papírból készül, és speciális ragasz-
tót tartalmaz, így sosem lesz versenyképes egy 
papírmatricával, ha kizárólag az árat vesszük fi-
gyelembe. Számunkra sokkal fontosabb mutató 
az ár/érték arány, hiszen abban az esetben, ha 
egy olcsó matrica nem teljesíti az elvárt igénye-
ket, pénzkidobás volt a megvásárlása, ugyanak-
kor egy túlságosan drága matrica feleslegesen 
megdrágítaná a terméket, ami a versenyképessé-
gét rontaná.

A Hologram Hungary ezeket a kívánalmakat 
szem előtt tartva határozta meg az árait, így Ön 
egy olyan matricát kap, ami beváltja a hozzá fű-
zött reményeket, de mégsem irreálisan drága. 
Fontos, hogy a biztonsági matrica elsősorban 
abból a célból van a terméken, hogy megakadá-
lyozza a hamisítást és/vagy a lopást.

4. AMORTIZÁCIÓ

A biztonsági matricáknak kellő ideig kell a ter-
méken fentmaradniuk, hogy a funkciójuknak 
megfeleljenek. Extrém esetben akár tíz évig is 
szükséges lehet, hogy a helyükön maradjanak. 
A legtöbb biztonsági matrica erre nem alkalmas, 
azonban a Hologram Hungary Kft. kifejlesztett 
egy speciális matricatípust, amely képes a külső 
behatásoknak akár tíz évig ellenállni, még külté-
ri elhelyezés esetén is.

5. LEMÁSOLHATATLANSÁG

Ha már rendelkezünk egy egyedi biztonsági 
matricával, ami megfelelően ragad, nem távolít-
ható el nyom nélkül és kedvező árú, fontos az is, 

hogy más ehhez a matricához ne juthasson hoz-
zá. A hologramgyártók garanciát vállalnak arra, 
hogy más számára nem gyártják le a terméket, a 
hologramtechnológia pedig nem másolható ha-
gyományos nyomdai módszerekkel, mert speciá-
lis gépet és eljárást igényel, így ellentétben más 
biztonsági technológiákkal, sokkal nagyobb ki-
hívást jelent a hamisítók számára.

BIZTONSÁGI ELEMEK

A hologram matrica igazi varázsa a különleges 
biztonsági elemekben rejlik. Egy hologramban 
több biztonsági elemet lehet összezsúfolni, mint 
amennyi a papírpénzek nyomtatott részén van. 
Vannak köztük látványosak, mint a váltókép 
vagy az előtér/háttér, amik hagyományosan 
a hologramhoz társított elemek, illetve vannak 

Void leválás

Laser Lights destruktív matrica 
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biztonságot szolgálóak, mint pl. a mikro-, sőt 
nanoírás vagy a rejtett kép. Az összes biztonsági 
elem felsorolására és ismertetésére ez az egész ki-
advány sem lenne elég, ugyanakkor szívesen 
adunk részletes tájékoztatást róluk konkrét ér-
deklődés esetén. Összegezve úgy tudnám el-
mondani, hogy szinte bármilyen elképzelést 
bele lehet integrálni a hologrammatricába és a 
legtöbb ilyen megoldás nem drágítja meg a ter-
méket sem. 

ADATHORDOZÁS

A biztonsági matricákat el lehet látni sorszám-
mal, vonalkóddal, sőt néhány éve már QR-kód-

dal is. Sajnos ez sokszor az esztétikum rovására 
megy, ráadásul a rendelkezésre álló hely is kor-
látozott. Azonban a hologram matrica esetében 
lehetőség van olyan megoldásokra is, amik nem 
rontanak az összképen, pl. a lézersorszámozás 
vagy akár a csak UV-fényben olvasható sorszám is.

A lehetőségek száma végtelen, a matricák biz-
tonsági elemeinek kombinálási módjai határta-
lanok, így bárki számára teljesen egyedi, meg-
ismételhetetlen matricát tudunk létrehozni. Ez 
nem csak megfelel a biztonsági igényeinek, de 
látványos, megbízható és kiváló ár/érték arány-
nyal rendelkezik. Legyen Öné Magyarország leg-
jobb biztonsági matricája!
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Egyedi Laser Lights 
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Optikai jeles prégfólia
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Hologram 
Hungary Kft.

hologram@hologramhungary.hu

06 20 971 2131
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