
 

 

 

CAPA ANTIMICROBIANA PARA CARTÕES DE 
IDENTIFICAÇÃO | TRANSPARENTE | 70 × 100 
MM- STERIFOLD 

 

Capa antimicrobiana Sterifold para cartões de identificação, 

ideal para uma identificação rápida e segura dos 
trabalhadores, visitantes e assistentes. 

Reduza o risco de contágio com a ajuda de produtos 

antimicrobianos "Sterifold" da Tarifold. 

Evite a propagação de micróbios, germes e bactérias.  

Assegure uma identificação inequívoca, segura e imediata.  

A solução perfeita para respeitar as normas de higiene e 
segurança em vigor. 

Ideal para empresas, hospitais, lojas, serviços públicos e 

todos os ambientes onde seja necessária uma identificação 

inequívoca. 

 

Descrição do produto 

• Capa porta-cartões de identificação fabricada em PVC, com 

tecnologia antimicrobiana à base de iões de prata, formato 

horizontal 
• O PVC inclui um tratamento antimicrobiano que reduz o risco 

de transmissão de bactérias e germes causadores de doenças. 

• Para cartões até 69 x 99 mm 
• Fácil inserção do cartão pela abertura superior. 

• Os cartões de identificação podem ser preenchidos à mão ou 
impressos com os nossos formatos.  

• Formatos gratuitos em www.tarifold.com 

 

Vantagens do produto: 

• O identificador antimicrobiano é ideal para ambientes sensíveis 

de higiene e segurança, o seu poder antimicrobiano à base de 

iões de prata elimina 99,9% das bactérias e germes. 
• Compatível com todos os acessórios de fixação Tarifold: fitas 

têxteis, cordão extensível, e também com pregadeiras metálicas 

(não incluídas)  
• Os cartões podem ser introduzidos de facilmente, sem 

necessidade de retirar a pregadeira. 
 

Utilizações: 

• O modelo de identificador antimicrobiano é ideal para: 
hospitais, empresas, bancos, laboratórios, lares de terceira 

idade, restaurantes, lojas e farmácias  

• Ideal para identificar funcionários e visitantes em conferências, 
seminários, formações e passes de grupo 

• Características técnicas: 

 



 

 

200432 – Porta-cartões de identificação antimicrobiano/ formato 

horizontal /plástico PVC com tecnologia à base de iões de prata 
(Agion) /antirreflexo / parte frontal PVC 110 mícrons transparente / 

parte posterior PVC 110 mícrons transparente  

Embalagem: 

• 200432 – Caixa branca de 10 unidades 

• É fornecido sem acessórios. 

 

Referência Nome 
Medidas 
interiores 

Unidades por 
unidade de venda 

Pedido 
mínimo 

200432 
Capa antimicrobiana para cartões de 
identificação, horizontal- 103 x 82,5 mm 
transparente 

 100 x 70 
mm 

 10  1 

 

Referência 
Embalagem - Peso / Código 

EAN 
Embalagem - Quantidade/Peso/Código 

EAN  
Caixa de exportação - 

Quantidade/Peso/Código EAN  

  200432  50 g / EAN 3377992004321   / g / EAN    / g / EAN  

  

Código aduaneiro: 392 61 000 000 OD 


