
80 Boom in Business - 2/2021

Grafilabel is gevestigd in Delft en altijd omringd 
geweest door glastuinbouw en heel veel boom-
kwekerijen. Het bedrijf levert al jaren aan kwe-
kers, maar door de deelname aan de beurzen 
Horticontact, Plantarium en Groot Groen Plus, 
de afgelopen zeven jaar, nam de afzet aan kwe-
kers sterk toe. Sacha de Jonge is accountmana-
ger bij Grafilabel: ‘Onze corebusiness is de ver-
koop van etiketten. Daarnaast leveren we ook 
printers en dispensers. Boomkwekerijen maken 
vooral gebruik van steek- en sleufetiketten. Met 
onze apparatuur kunnen kwekers kiezen voor 

tweezijdig bedrukte etiketten: aan de ene kant 
voorbedrukt, aan de andere kant bedrukt de 
kweker de etiketten zelf.’

Uv-resistent
Het nieuwe plantenpaspoort waarvan alle 
oppotplanten voorzien moeten worden, func-
tioneert inmiddels ruim een jaar. Elke kleinste 
eenheid, zoals een pot of doos, moet voorzien 
worden van het inmiddels bekende etiket met 
de EU-vlag, de botanische naam, het registra-
tienummer, ISO-codes en een traceerbaar-

heidscode. ‘De printers zijn standaard uitgerust 
met labelsoftware waarmee je elk etiket zelf 
kunt opmaken. Met het labelprogramma kun 
je label- en sleufetiketten bedrukken of etiket-
ten die op de pot of doos worden geplakt’, legt 
De Jonge uit. ‘De plaketiketten, de stickers zeg 
maar, zijn van kunststof en water- en vuilaf-
stotend. Ze blijven minstens een jaar zitten. 
Belangrijk is ook dat de etiketten uv-resistent 
zijn. De steeketiketten zijn minstens vijftien 
maanden uv-resistent, de sleufetiketten zelfs 
achttien maanden.’

‘Sommige kwekerijen bieden aan om planten inclusief etiket te leveren’

Steeketiketten, sleufetiketten of ‘gewone’ stic-

keretiketten, elke boomkweker heeft ermee te 

maken. Omdat je als kweker ook te maken hebt 

met water en uv, zijn de kwaliteit van de etiket-

ten en de bedrukking heel belangrijk. 

Bij Grafilabel weten ze dat al jaren.
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Van plantenpaspoort 
tot prijsetiket



8181

ADVERTORIAL

www.boom-in-business.nl - 2/2021

Passende printers
De Jonge vervolgt: ‘Mensen zijn altijd op zoek 
naar betaalbare oplossingen om het etiket aan 
te brengen. Daarom komen ze vaak bij ons uit. 
Wij bieden puur een labelprogramma, meer 
niet, geen bedrijfssoftware met voorraadregi-
stratie en dergelijke. Overigens zijn onze prin-
ters daar wel aan te koppelen. Diverse afnemers 
werken met software van Infogroen, waarbij de 
voorraadlijsten zijn gekoppeld aan de labelprin-
ters. De vraag van de kweker is vaak eenvou-
digweg: dit is wat ik heb, dit heb ik nodig en 
ik verbruik een x-aantal etiketten per jaar. Wat 
hebben jullie en wat kost dat?

Ons advies is vervolgens gebaseerd op het aan-
tal etiketten op jaarbasis. Onze standaard soft-
ware is te gebruiken voor elke maat etiket. Wil 
je vanuit Excellijsten printen, dan leveren we 
een extra module. Dus uiteindelijk bieden we 
altijd een oplossing op maat. De printer moet 
passen bij de vraag.’

Van Boskoop tot Madagaskar
De etiketten en printers van Grafilabel worden 

door heel Europa afgezet en soms nog wat 
verder weg. Recentelijk is er een bestelling 
verscheept naar Réunion, een eiland vlak bij 
Madagaskar. De industriële labelprinter die het 
meest verkocht wordt aan boomkwekerijen, 
is de TSC Labelprinter MB240. Deze is geschikt 
voor het printen van sleuf-, label- en gewone 
etiketten. De populairste desktopprinter is 
de TSC TTP247. Beide zijn uitgerust met het 
Bartender-softwareprogramma. De TTP247 is 
bedoeld voor sleuf- en gewone etiketten. Deze 
is kleiner van formaat dan de MB240; de rol met 
etiketten wordt achter de printer bevestigd en 
vervolgens doorgevoerd en geprint.

Exclusief, groot en veel
Joris Ghielen van Plantaz in Swolgen werkt 
sinds enige jaren met de etiketten en printers 
van Grafilabel. Het assortiment van Plantaz is 
gericht op het exclusieve, hogere segment. Niet 
alleen het assortiment is groot, ook de contai-
ners zijn met maten vanaf 20 liter tot zelfs 500 
liter fors van formaat. De planten van Plantaz 
zijn bedoeld voor allerlei klimaatzones in 
Europa en West-Azië. ‘We werken met de soft-
ware van Infogroen, GroenVision. Toen we een 
nieuwe labelprinter nodig hadden, adviseerde 
Infogroen ons naar Grafilabel te gaan. We heb-
ben twee TSC MB240-printers. Een gebruiken 
we voor onze sleufetiketten, die we per zending 

‘Mensen zoeken altijd 
betaalbare oplossingen’

Labeletiket
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aan de partij planten hangen. Dit zijn witte eti-
ketten. Op de andere printer worden gele eti-
ketten voor intern gebruik geprint. Onze plan-
ten komen vanaf vijf externe locaties bij ons 
binnen. Zo is het voor de orderpickers duidelijk 
dat deze planten binnenkomen en bedoeld zijn 
voor een externe locatie. Bij het lossen hebben 
ze dus een geel etiket, dat wordt verruild voor 
een wit etiket. In het hoogseizoen verbruiken 
we circa 2500 etiketten per week.’

Ghielen vervolgt: ‘Onze vorige printer was 
verouderd en de verbinding kon de gewenste 
snelheden niet meer aan. We zijn met Grafilabel 
gaan praten, hebben verteld wat we doen en 
wat we nodig hebben. De offerte was naar 

tevredenheid en het systeem werkt goed met 
GroenVision; meer hadden we niet nodig om 
een keuze te kunnen maken. De afmetingen 
van de etiketten moesten iets aangepast wor-
den, maar buiten dat was het een kwestie van 
plug-and-play.’

‘Het moet gewoon werken’
Harco Bolhuis heeft een tuincentrum annex 
hoveniersbedrijf in Zeist. Bolhuis is de vijfde 
generatie die aan het roer staat van Kwekerij 
Abbing. ‘Ik ben al een jaar of twintig klant van 
Grafilabel. Laatst heb ik drie nieuwe printers 
gekocht, de TSC MB 240 en een TSC barco-
deprinter TC200. Ik werk met software van 
Infogroen en die werkt prima samen met deze 

printers. Dat is belangrijk: het moet werken 
en het moet gemakkelijk zijn om mee te wer-
ken. Nou, dat is het. Je merkt dat Grafilabel 
klantgericht is. In het begin, alweer een aantal 
jaren geleden, was er een probleempje met 
de koppeling van de software. Dat is toen 
heel snel opgelost. Dat is ook wel een eis van 
mijn kant: het moet werken en verder wil ik er 
geen omkijken naar hebben. En zo gaat het 
nu. Overigens merken we als tuincentrum dat 
steeds meer kwekers zelf apparatuur hebben 
en aanbieden om de etiketten zelf te printen 
en te plaatsen. Voor ons is dat heel gemakkelijk. 
Prima, dus!’

www.grafilabel.nl

Steeketiket

‘Fijn als een kweker aanbiedt om  
de etiketten zelf te printen’
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