Scanvaegt Labels

Etiketter og billetter af
højeste kvalitet
PROBLEMFRI
DRIFT
FÆRRE DRIFTSTOP
MINDRE
VEDLIGEHOLD

Scanvaegt Labels er et specialiseret kvalitetstrykkeri der trykker selvklæbende
etiketter, billetter og hængemærker til ethvert formål.

Spar tid og penge og undgå driftstop
med etiketter fra Scanvaegt Labels!
Ønsker du unikke etiketter, der signalerer kvalitet og dermed profilerer dine varer endnu bedre?
Og vil du gerne sikre dig, at dit prismærknings- og etiketteringsudstyr fungerer optimalt?
Vælg etiketter fra Scanvaegt Labels, og få disse fordele:

Etiketter af højeste kvalitet

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Vi har mange års erfaring med både etiketter og etiketteringsudstyr – vi ved derfor, hvilke krav etiketten skal
opfylde for at fungere optimalt – både visuelt og teknisk.
Du sikrer dig en etiket af bedste kvalitet.

Da etiketten har den rette kvalitet og overfladebehandling,
reduceres slitage på etiketteringsudstyrets termohoved. Det får
derved en længere levetid og skal ikke skiftes så hyppigt.
Du reducerer vedligeholdelsesudgifterne.

En virkelig go’ pris

Etiketter til tiden

Du får etiketter til særdeles konkurrencedygtige priser.
Og har du i forvejen Scanvaegt-etiketteringsudstyr på
serviceaftale, kan vi oveni købet yde dig en ekstra rabat
ved en leveringsaftale.
Du sparer penge.

Du kan få en årsaftale om faste leverancer af etiketter på

Færre – eller ingen – driftstop
Med et indgående kendskab til etiketteringsudstyr, kan vi
fremstille etiketter, der kører problemfrit og nedsætter slitage.
Du undgår dyre driftstop.

Fokus på etikettens kvalitet
Etikettens kvalitet er afgørende for, om den kan anvendes til den konkrete opgave - den skal kunne
tåle fugt, frost eller støv, hæfte solidt på produktet, sikre print af høj kvalitet og bevare farverne.
Det kræver specialviden at kunne fremstille sådan en kvalitetsetiket
– den viden har vi, både om:

bestemte tidspunkter i løbet af året – når du har brug for
etiketterne.
Du får faste, just-in-time leverancer.

Alle etikettyper fra samme leverandør
Vi har en alsidig produktion og kan forsyne dig med både
flerfarvede salgsetiketter, Linerless etiketter og neutrale, hvide
etiketter til karton- eller palle-mærkning.
Du får alle dine etiketter fra én leverandør.

Papirkvaliteten

Overfladebehandlingen

Vi ved præcist hvilken papirtype, der er påkrævet til en given
branche, og anvender kun bedste kvalitet.

Vores thermo- og thermo-transfer etiketter har en
overfladebehandling, der bevarer farver og print.

Farverne
Vores trykfarver er holdbare og kan tåle lys, fugt og kulde samt
andre ydre påvirkninger.

Klæber-typen
Vi ved hvilke klæber-typer, der hæfter solidt på både fugtige,
frosne, støvede eller ujævne produkter.

RÅDGIVNING OG
KREATIV ASSISTANCE
Vi har mange kompetencer og
kan også tilbyde:
• En behovsanalyse
• Et eller flere præcise løsningsforslag
• Design af etiket med eget layout
• Kvalitetstrykning i moderne
maskinpark

Erfarent og alsidigt
etikettrykkeri

Med forbehold for ændringer v2/2018.02

Scanvaegt Labels er et alsidigt etikettrykkeri med high-tech trykkeri-udstyr og engagerede og
kvalitetsbevidste medarbejdere. Vores årelange erfaring med fremstilling af alle former for
selvklæbende etiketter, billetter og hængemærker er i en klasse for sig.
Vi trykker op til 8 farver ad gangen – inkl. cold foil, sølv-/guldtryk – og kan levere både flerfarvede
selvklæbende etiketter, Linerless etiketter, etiketter til thermo- og thermo-transfer print, etiketter
med limsidetryk, flaske-etiketter, RFID-etiketter, billetter, og neutrale/hvide etiketter.
Et tæt samarbejde med moderselskabet Scanvaegt Systems – der er leverandør af etiketteringsudstyr – gør Scanvaegt Labels til en unik leverandør og samarbejdspartner.
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