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Sacha de Jonge, accountmanager bij Grafilabel, 
kan niet wachten om de activiteiten en 
nieuwig heden van Grafilabel dit jaar weer op 
een beurs voor het voetlicht te brengen. De 
deelname aan GrootGroenPlus, die vorig jaar 
oktober wel doorging, maar in aangepaste 
vorm, kon niet verhullen dat het voor Grafilabel 
(en veel andere ondernemingen) twee magere 
jaren waren op beursgebied. ‘GrootGroenPlus 
was voor ons een heel goed event. Na een 
lange tijd van veelal online contacten met 
klanten was het een verademing om weer met 
branchegenoten en klanten bij elkaar te zijn. In 
het bedrijfsleven wordt persoonlijke aandacht 
soms als ouderwets gezien, maar voor ons is 
het dé manier om een band op te bouwen met 
onze klanten en goed te kunnen inspelen op 
vraag en aanbod.’

Bekende beurzen
De Jonge vervolgt: ‘We houden de ontwikkelin-
gen in de markt nauwgezet bij, zodat we  
kunnen inspelen op de behoeftes van onze 
klanten. Beursdeelname is niet alleen een 
goede manier om bestaande relaties te onder-
houden, maar ook om nieuwe klanten te  

werven. De afzet aan kwekers groeide de 
afgelopen acht jaar dan ook flink door onze 
vertegenwoordiging op evenementen als 
Horticontact, Plantarium en GrootGroenPlus.’

Als het allemaal meezit met Covid-19 en de 
omikronvariant, staat Grafilabel in 2022 als 
vanouds op de bekende events. ‘We zijn er klaar 
voor om ons brede assortiment etiketten en 
labels te presenteren en de kweker te helpen 
op dit belangrijke terrein.’

De hoofdmoot van de omzet haalt Grafilabel 
uit de afzet van etiketten. Daarnaast levert 
het bedrijf uit Delft ook printers en etiketten-
dispensers. Boomkwekerijen nemen vooral 
steek- en sleufetiketten af. Zij kunnen met de 
voorhanden apparatuur bij Grafilabel ook  
kiezen voor tweezijdig bedrukte etiketten;  
dat wil zeggen dat ze aan de ene kant voor-
bedrukt zijn en de kweker de etiketten zelf aan 
de andere kant bedrukt.
Voor de boomkweker betreft het steek-
etiketten, sleufetiketten of ‘gewone’ sticker-
etiketten. Onder meer in verband met EU- 
regelgeving zal de stroom niet afnemen en 

moet iedere kweker ze gebruiken. Hierbij zijn 
de kwaliteit en de bedrukking van de etiketten 
belangrijk, omdat je als kweker ook te maken 
hebt met omstandigheden als vocht, water 
en uv. Die speciale etiketten en eventueel 
een bijbehorende printer en inktlint zijn voor 
Grafilabel al jaren een groeibusiness.

Plantenpaspoort
De invoering van het plantenpaspoort eind 
2019 gaf de business van Grafilabel een flinke 
boost. Toen werd de plantenpaspoortplicht uit-
gebreid naar zaden en pot-, perk- en kuipplan-
ten. Dat betekent dat dit voor alle 3.000 geregi-
streerde Naktuinbouw-bedrijven geldt. De kwe-
ker moet voortaan alle planten die voor oppot 
bestemd zijn, voorzien van dit paspoort. Het 
gevolg is dat bedrijven in de boomkwekerij-
sector nu veel meer etiketten printen, met 
daarop de botanische naam, ISO-codering, 
registratie en track-and-trace-code. Bovendien 
zijn kleinere kwekers, die hun etiketten vroe-
ger vaak door grotere collega-bedrijven lieten 
printen, genoodzaakt om zelf in printmachines 
en etiketten te investeren. Behalve de overheid 
streven ook afnemers en kwekers onderling 
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naar transparantie over het plant materiaal. 
‘Naast de noodzakelijke EU-labeling zijn labels 
uitstekend te gebruiken als marketingtool voor 
de promotie van een bepaalde plant’, weet  
De Jonge.

De printers van Grafilabel zijn standaard uit-
gerust met labelsoftware waarmee de kweker 
elk etiket zelf kan opmaken. ‘Met de labelsoft-
ware kun je label- en sleufetiketten bedrukken, 
evenals etiketten die op de pot of doos worden 
geplakt’, vertelt De Jonge. De plaketiketten zijn 
van kunststof en water- en vuilafstotend en  
blijven minstens een jaar hechten. ‘Uiteraard 
zijn de etiketten uv-resistent; dat is een belang-
rijk vereiste. De steeketiketten zijn minimaal 
vijftien maanden bestendig tegen uv, de  
sleufetiketten zelfs anderhalf jaar.’

Betaalbaar
Een van de speerpunten van Grafilabel is de 
levering van betaalbare etiketoplossingen.  
‘Dit doen we door louter een labelprogramma 
aan te bieden’, zegt De Jonge. ‘We bieden bij-
voorbeeld geen bedrijfssoftware met voorraad-
registratie of facturering aan, omdat niet iedere 
kweker hier behoefte aan heeft. Maar  
we kunnen onze printers wel aan dergelijk  
programma’s koppelen. Veelal werken kwekers 
met software van Infogroen, die de voorraad-
lijsten verbindt met de labelprinters. We inven-
tariseren dan ook eerst de behoefte van de 
kweker op het gebied van etiketten en labels. 
Ons advies is vervolgens gebaseerd op het aan-
tal etiketten dat hij gebruikt op jaarbasis. Onze 
standaard software is toe te passen voor elk 
formaat etiket. Daarnaast leveren we een extra 

module voor het printen vanuit Excellijsten. 
Aan het eind van de rit bieden we altijd een 
oplossing op maat. Het gaat erom dat de  
printer past bij de vraag.’

Heel Europa
Kwekers uit heel Europa (en ook daarbuiten) 
weten tegenwoordig de weg naar Grafilabel te 
vinden voor hun benodigde etiketten, printers 
en bijbehorende accessoires. Van de industriële  
labelprinters is vooral de TSC Labelprinter 
MB240 in trek bij boomkwekerijen. Deze 
gebruiksvriendelijke printer is voorzien van 
mediageleiders, waardoor hij zeer geschikt is 
voor het bedrukken van allerlei soorten labels, 
zoals sleuf-, label- en gewone etiketten. 
 De meest verkochte desktopprinter is de 
TSC TTP247, die kleiner van formaat is dan de 
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Grafilabel
Grafilabel is al ruim 35 jaar specialist op 
het gebied van etiketteren en coderen. De 
onderneming werd in 1986 opgericht door 
Johan Struijk, die voor die tijd al behoorlijk 
wat kennis had opgedaan in de wereld van 
etiketten. Wat ooit begon als eenmanszaak 
met etiketten als hoofdproduct, is inmid-
dels dus uitgegroeid tot een bedrijf met 
een breed assortiment in de wereld van 
labeling. Naast de land- en tuinbouw wor-
den meerdere sectoren bediend met de 
juiste etikettoepassing.

‘We zijn er klaar voor om ons brede 
assortiment etiketten en labels te 
presenteren en de kweker te helpen 
op dit belangrijke terrein’

Etiket voor het plantenpaspoortSacha de Jonge, accountmanager bij Grafilabel (l)
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MB240. Behalve gewone etiketten bedrukt de 
TSC TTP247 ook sleufetiketten. Het is gewoon 
plug-and-play: de rol met etiketten wordt 
achter de printer bevestigd en daarna doorge-
voerd en geprint.

‘Deze printer heeft een scherpe prijsstelling 
vergeleken met gelijkwaardige printers van 
andere merken’, stelt De Jonge. Beide genoem-
de printers zijn overigens uitgerust met de 
BarTender-software. Hiermee kan de gebruiker 
eenvoudig en efficiënt labels en sjablonen 
ontwerpen en het afdrukken starten vanaf elk 
systeem. ‘Onze printers zijn eenvoudig te instal-
leren met niet al te ingewikkelde labelsoftware. 
Zowel onze grote als kleine printers zijn dan ook 
goede instapmodellen met standaard meege-
leverde labelsoftware, die naar behoefte kan 
worden uitgebreid’, merkt De Jonge op.

Bestand tegen weer en wind
De sleufetiketten van Grafilabel zijn dankzij het 
sterke materiaal HDPE200 scheurvast, water-
afstotend en minimaal 18 maanden bestendig 
tegen uv-straling. Deze labels zijn dan ook 
ideaal voor buitengebruik. Daarnaast bestaat 
het assortiment uit steeketiketten, ook wel 
plantenlabels genoemd, die zeer geschikt zijn 
om plantgoed te voorzien van de gewenste 
informatie. Door het stevige PVC350µ-materiaal 
zijn de labels scheurvast, waterafstotend en 
kunnen ze minimaal een jaar tegen uv-straling. 
Ze zijn uitstekend in weer en wind toe te 
passen.

Naast de etiketten en printers levert Grafilabel 
accessoires om etiketten eenvoudiger aan te 
brengen, zoals een etikettenwikkelaar 
(Re-winder MC-11) en TOWA-etikettendispensers, 
die de voorbedrukte etiketten op potten 
hechten. Naar behoefte van de klant fabriceert 
Grafilabel zelf ook voorgedrukte sleuf-of steek-
etiketten met daarop de botanische plantnaam 
en de bedrijfsnaam, desgewenst ook in kleur 
of met barcode of QR-code. De kant- en-klare 
etikettenrol kan direct in de printer worden aan-
gebracht. De kweker heeft ook de mogelijkheid 
om zelf een aanvullende tekst toe te voegen.

Al met al ziet De Jonge de toekomst van de 
etikettenwereld voor de kwekerij optimistisch 
tegemoet. ‘Het etiket blijft en het gebruik zal 

zeker niet minder worden. We houden de 
ontwikkelingen in de markt nauwgezet in de 
gaten. Mocht er bijvoorbeeld meer vraag naar 
duurzamer, milieuvriendelijk materiaal komen, 
dan spelen we daarop in. Ook blijven we sterk 
hechten aan de persoonlijke relatie met de klant 
en de levering van kwalitatieve oplossingen. 
Er komen zo veel nieuwe klanten bij ons via 
mond-tot-mondreclame. Een tevreden klant is 
dan ook de beste ambassadeur voor je bedrijf.’

TSC Labelprinter MB240 met toebehoren

‘Onze printers 
zijn eenvoudig 
te installeren 
met niet al te 
ingewikkelde 
labelsoftware’

Informatiesheet voor sleuf- en steeketiketten
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