
Elke sector is uniek. 
Ook het etiket dat u nodig heeft!

B&D Etiketten
Vroente 6 
Industriezone Looi
2310 Rijkevorsel

+32 3 685 64 27
info@bd-etiketten.be
www.bd-etiketten.be

Labels | TTR Ribbons | Printers

Gevaars- en 
behandelingsetiketten
ADR – IMO – IATA

 standaardformaten of maatwerk
 op papier of vinyl
 op rol of op vel

Service
     Analyse van de doelstelling
     Voorstel op maat
     Stipte en duidelijke leveringstermijn
     Hardware met fabrieksgarantie en overbruggingsoplossing
     Mogelijkheid bestelling op afroep om te genieten van de    

         beste prijs en levering op één dag

Niet zelfklevende tags
Onze tags zijn gemaakt van onscheurbaar materiaal. Ze zijn 
niet zelfklevend. Ideaal voor gebruik in de volgende sectoren: 
beton- en bouwsector, plantensector, logistiek, ...



Wateroplosbare etiketten

Deze etiketten zijn ideaal voor gebruik op retourverpak- 
kingen zoals plastic bakken, containers, flessen enz. 
Geschikt voor de volgende sectoren/toepassingen: 
voeding, chemie, brouwerijen, farmacie, ...

Roletiketten
Met roletiketten kunt u op een snelle, gemakkelijke en 
betrouwbare manier een kleine of grote hoeveelheid 
etiketten printen. Onafhankelijk van het formaat, de 
afwerking en uw type printer. Etiketten op rol zijn erg 
veelzijdig waardoor u ze kan gebruiken voor het prin-
ten van houdbaarheidsdatum, barcode, verpak- 
king, verzending, stockage,... Onafhankelijk van de 
sector waarin u actief bent.

Inkjet-etiketten op rol
Druk zelf met uw inkjet-kleurenprinter op blanco etiketten. 
Deze zijn verkrijgbaar op maat en in verschillende materi-
alen en belijmingen, o.a. papier en PP. Types printers waarin 
u deze etiketten kan gebruiken: Epson, Primera, TSC, Kiaro, 
Quicklabel, Afinia, VipColor, …

TTR-linten Thermo Transfer Ribbons (TTR)

Hoogwaardig gamma originele en compatibele linten voor 
alle mogelijke printers. TTR-linten die bestand zijn tegen ve-
gen, krassen, hitte, vrieskou, vocht, chemicaliën. Een per-
fecte afdrukkwaliteit gegarandeerd. We beschikken over 
een groot aantal standaardformaten die we zeer snel kun-
nen leveren. We kunnen echter op eenvoudige vraag alle for-
maten leveren die u wenst voor alle mogelijke type printers.

Printers
De thermische printers zijn speciaal ontworpen om barcode-
etiketten van hoge kwaliteit te printen die nodig zijn om een 
zo groot mogelijke efficiëntie te bereiken in de in hoge mate 
geautomatiseerde maatschappij van vandaag. Of u nu print-
ers nodig heeft met een klein productievermogen, een middel-
groot productievermogen of sterke, industriële machines met 
groot productievermogen, TOSHIBA TEC & Zebra's uitgebreid 
assortiment biedt altijd de ideale oplossing voor uw printbe-
hoeften. Onderhoud en service behoren ook tot ons aanbod.

 standaardformaten of maatwerk
 lijmsoorten: afneembaar, (extra)permanent, diepvries, wateroplosbaar, bandenlijm
 front: vellum, thermo eco, thermo top, coated, polyprop, polyethyleen, polyester
 afwerking rollen naargelang de printer

BLANCO OF VOORBEDRUKT

RUIM AANBOD ZEBRA SUPPLIES UIT STOCK LEVERBAAR

Erkende partner

EIGEN PRODUCTIE

FLEXIBELE LEVERTERMIJNEN


