INDUSTRIAL

PEM
labels (voedselveilig)

Voorraad labels

- snelle levertijden en scherpe prijzen
- voedselveilig
- afgeronde hoeken en 2 boorgaten
- verkrijgbaar in 13 kleuren (onbedrukt)
- 2 diktes, 200 en 300 mU.
- 3 standaard formaten:
54 x 108 mm (P11)
64 x 118 mm (P12)
80 x 150 mm (P15)

Bedrukte labels

- ook verkrijgbaar in eigen formaat
- 1 of 2 zijdig bedrukt
- 2 diktes, 200 en 300 mU.
- eventueel scheurperforatie of metalen ring

01 wit

02 rood

03 geel

04 reseda
groen

06 aqua
blauw

08
oranje

10 zwart

11 bruin

14 paars

15 rose

16 bleue

17 apple
groen

09 grijs

Linerfree
Sticky Tag
op rol

Duurzaam en innovatief

Linerfree Sticky Tag is zelfklevend en kleeft alleen aan zichzelf. Daardoor
ben je geen tijd en schoonmaakmiddelen meer kwijt aan het verwijderen
van lijmresten van stellingen of containers. Je kan het label bijvoorbeeld
toepassen op trolleys, kunststof bakken, containerrekken of rolcontainers.
LST print je thermisch direct van de rol. Ook hier geen overtollig afval, de
siliconen backing ontbreekt immers.

Voordelen

- Geen lijmresten meer
- Op rol
- Thermisch printbaar
- Milieuvriendelijk

Toepassingen

- QR code
- Barcode
- Logistiek
- Personaliseerbaar

Kunststof
los, op vel,labels
op rol
- We maken onze kunststof labels in alle maten en soorten.
- Verkrijgbaar op een A4 of A5 vel zodat u ze makkelijk kunt inprinten.
- Maar ook los of op rol, en met bewerkingen zoals boorgaten of een
scheurperforatie.
- Bedrukt, blanco en beschrijfbaar.

KuPa

- papier met kunststof kern
- bedrukt
- blanco

A4 - A5

- meerdere labels op vel
- scheurperforatie
- boorgaten
- blanco
- voorbedrukt

Doorluslabels

- gemakkelijk te bevestigen
- direct herkenbaar

PET

- 135 tot 450 gr/m2
- bedrukt
- blanco

Kunststof

- meerdere materiaal
soorten mogelijk
- polyester
- KuPa

Specials

- thermisch
- voedselveilig

		

PP (voedselveilig)
- 400 mU.
- bedrukt
- blanco

Zelfklevend

- eenvoudig te bevestigen
- beschrijfbaar
- milieuvriendelijk

Printerlabels
- blanco
- voorbedrukt

Duurzame labels
Wij zijn zeer betrokken bij het verduurzamen van onze samenleving.
Daarom bieden wij naast onze milieuvriendelijke kunststof labels ook
makkelijk afbreekbare papieren en kartonnen alternatieven.

Kunststof labels

- afbreekbaar
- recyclebaar
- composteerbaar

Watervast karton

- kan tegen regen of vocht
* vraag naar de specificaties

Zelfklevende
labels
op rol/los

Met onze zelfklevende labels kan je diverse kanten op: wij leveren rollen en
losse vellen zelfklevende labels van kunststof of papier.
Voor jouw vraag is er altijd een oplossing!

Papier

- alle type belijmingen
- beschrijfbaar
- milieuvriendelijk materiaal

PP | PE

- alle type belijmingen

Speciale labels

- op maat gemaakt
- speciale afwerking
- oplos- en afwasbaar

Bevestigingsmaterialen
Deze bevestigingsmaterialen worden al jarenlang succesvol
door onze klanten gebruikt. We hebben een aantal standaard
formaten en kleuren op voorraad.

Labelhaken

- geblauwd
- verzinkt
- 15 x 32 mm
- 26 x 56 mm

Lupolen

- rood
- 3 x 120 mm
- 3 x 240 mm

Staaldraad

- 0.6 x 300 mm
- 1 x 250 mm

Printers
labels/TT lint/printers

Onze papier, kunstof of belijmde labels op rol kan je gebruiken voor diverse
toepassingen. Je kan de labels makkelijk printen. Onze kunststof en
papieren printerlabels zijn snel leverbaar en bovendien scherp geprijsd.
Wij leveren ook Thermo Transfer (TT) linten voor je labels.
En tevens industriële labelprinters!

Papier of kunststof

- alle materialen mogelijk
- alle lijmsoorten mogelijk

Printers

- desktop printers
- industriële printers

TT lint

- waxlint
- resinlint
- wax-resinlint
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