
Scanvaegt Labels

Etiketter och biljetter av 
högsta kvalitet
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Scanvaegt Labels är ett specialiserat kvalitetstryckeri som trycker självhäftande 

etiketter, biljetter och hängetiketter för alla användningsområden.



 

Etiketter av högsta kvalitet
Vi har många års erfarenhet av både etiketter och 
etiketteringsutrustning, och vet därför vilka krav etiketten ska 
uppfylla för att fungera optimalt – både visuellt och tekniskt.
Du säkrar dig en etikett av bästa kvalitet

Ett verkligt bra pris  
Du får etiketter till särskilt konkurrenskraftiga priser. Om du 
redan har Scanvaegt-etiketteringsutrustning på serviceavtal, 
kan vi dessutom erbjuda dig en extra rabatt vid ett 
leveransavtal.
Du sparar pengar.

Färre – eller inga – driftstopp
Med en ingående kunskap i etiketteringsutrustning kan vi 
framställa etiketter, som körs problemfritt och minskar slitage.
Du undviker dyra driftstopp.

Lägre underhållskostnader
Eftersom etiketten har rätt kvalitet och ytbehandling minskas 
slitaget på etiketteringsutrustningens termohuvud, som 
därmed håller längre och inte behöver bytas lika ofta.
Du minskar underhållskostnaderna.
 

Etiketter i rätt tid
Du kan få ett årsavtal om fasta leveranser av etiketter på 

bestämda tidpunkter under årets gång – när du behöver 

etiketterna.
Du får fasta och tidsenliga leveranser.

Alla etikettyper från samma leverantör
Vi har en mångsidig produktion och kan erbjuda dig både 
flerfärgade säljetiketter, Linerless-etiketter och neutrala, vita 
etiketter för märkning av kartonger eller pallar.
Du får alla dina etiketter från en enda leverantör.

Vill du ha unika etiketter som utstrålar kvalitet och därmed profilerar dina produkter ännu bättre? 
Vill du säkra att din prismärknings- och etiketteringsutrustning fungerar optimalt?

Välj etiketter från Scanvaegt Labels och få följande fördelar:

Spara tid och pengar och undvik 
driftstopp med etiketter från Scanvaegt 

Etiketternas kvalitet är avgörande för om de kan användas till den konkreta uppgiften: de ska tåla fukt, 
frost och smuts, häfta solitt på produkten, säkra högkvalitativa utskrifter och bevara färgerna.

Det krävs specialkunskap för att kunna framställa sådana kvalitetsetiketter
och den kunskapen har vi, både om:

Papperskvalitet
Vi vet exakt vilken papperstyp som krävs för en given bransch 
och använder enbart högsta kvalitet.

Färger 
Våra tryckfärger är hållbara och tål ljus, fukt och kyla samt 
annan yttre påverkan.

Klistertyp
Vi vet vilka typer av klister som häftar solitt på både fuktiga, 
frysta, smutsiga eller ojämna produkter.

Ytbehandling
Våra termo- och termotransfer-etiketter har en ytbehandling, 
som bevarar färger och utskrifter.
 
 

RÅDGIVNING OCH 
KREATIVT STÖD

Vi har många kompetenser och  
kan även erbjuda:

• En behovsanalys
• Ett eller flera exakta lösningsförslag
• Design av etikett med egen layout

• Kvalitetstryckning i moderna  
maskinparker

Fokus på etiketternas kvalitet



Erfaret och mångsidigt 
etikettryckeri 
Scanvaegt Labels är ett mångsidigt etikettryckeri med högteknologisk tryckutrustning samt 
engagerade och kvalitetsmedvetna medarbetare. Vår långa erfarenhet av att framställa alla typer av 
självhäftande etiketter, biljetter och hängetiketter är i en klass för sig.
Vi trycker upp till åtta färger åt gången – inklusive cold foil och silver-/guldtryck – och kan leverera 
både flerfärgade självhäftande etiketter, Linerless-etiketter, etiketter för termo- och termo- 
transfer-tryck, etiketter med lim på trycksidan, flasketiketter, RFID-etiketter, biljetter och neutrala/
vita etiketter.
Ett nära samarbete med moderbolaget Scanvaegt Systems – leverantör av etiketteringsutrustning – 
gör Scanvaegt Labels till en unik leverantör och samarbetspartner.
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Scanvaegt Systems AB  •  Box 9059  •  400 92 Göteborg  •  Sverige  •  info@scanvaegt.se  •  Tlf. 031-709 07 07
www.scanvaegt.se  


