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Kwalitatieve uv-bestendige etiketten
Allereerst is de kwaliteit van de labels en etiket-
ten uitstekend en kleven ze heel goed, ook zeer 
belangrijk. Verder is er gebruikersvriendelijke 
software bijgevoegd om een eigen sticker of 
etiket te ontwerpen. Met de labelsoftware kun 
je label- en sleufetiketten bedrukken, evenals 
etiketten die op de pot of doos worden geplakt. 
De plaketiketten zijn van kunststof en dus 
water- en vuilafstotend en blijven minstens 
een jaar hechten. Uiteraard zijn de etiketten 
uv-resistent. Dat is een belangrijke vereiste. De 
steeketiketten zijn minimaal vijftien maanden 
bestendig tegen uv, de sleufetiketten zelfs 
anderhalf jaar. Last but not least is het gebruiks-
gemak hoog, evenals de snelheid van printen.

De Grafilabel-printers, standaard uitgerust met 
labelsoftware, faciliteren het etiketteer-proces. 
In een mum van tijd kunnen duizenden etiket-
ten worden uitgedraaid. Ook de printers zelf 
zijn gebruiksvriendelijk; het carbonlint en de 
etiketten zijn heel eenvoudig te vervangen. 
Bovendien is het systeem flexibel, doordat je 
met enkele klikken kunt overstappen naar een 

ander type en formaat label of etiket. De printer 
kent een uitgebreid pakket van mogelijkheden.

Naast de etiketten en printers levert 
Grafilabel accessoires om etiketten een-
voudiger aan te brengen, zoals een etiket-
tenwikkelaar (Re-winder MC-11) en TOWA-
etikettendispensers die de voorbedrukte etiket-
ten op potten hechten.

Grafilabel schenkt ook veel aandacht aan de 
service. Bij de levering van de printers krij-
gen de gebruikers een uitgebreide instructie 
van een medewerker van het bedrijf. Als iets 
onduidelijk is of een bepaald type etiket loopt 
niet goed door het apparaat, dan staat er snel 
een medewerker op de stoep. Verder heeft 
Grafilabel de accessoires op voorraad en zijn de 
levertijden kort. Al met al zijn de labelprinters 
een goede investering, waarmee ze nog een 
flinke tijd vooruit kunnen.

Focus op sleuf- en steeketiketten
Tijdens GrootGroenPlus zijn de bezoekers meer 
dan welkom op de stand van Grafilabel. Daar 

Grafilabel sleufetiketten.

De labelprinters van de specialist Grafilabel 

verlichten het werk van de kweker en printen 

kwalitatieve, duurzame etiketten en labels. 

Daarbij levert het de kweker een toegevoegde 

waarde op, omdat hij gemakkelijk kan inprin-

gen op een groeiende behoefte aan specifieke 

etiketten bij de afnemers. Elke partij heeft 

tegenwoordig een eigen barcode, eigen taal 

en titel. De invoering van het plantenpaspoort 

eind 2019 gaf de business van Grafilabel een 

flinke boost. Toen werd de plantenpaspoort-

plicht uitgebreid naar zaden, pot-, perk- en 

kuipplanten.

Grafilabel: dé specialist in 
etiketten ontzorgt de kweker
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staan verschillende printers opgesteld die de 
belangstellende in werking kan zien. Ook  
worden demonstraties gegeven. Uiteraard 
wordt ook het uitgebreide assortiment etiket-
ten voor het voetlicht gebracht. De focus zal 
vooral liggen op sleuf- en steeketiketten, even-
als de kunststofetiketten die van meerwaarde 
zijn voor de boomkweker. Hij kan met de voor-
handen zijnde apparatuur bij Grafilabel kiezen 
voor tweezijdig bedrukte etiketten. Dat wil 
zeggen dat ze aan de ene kant voorbedrukt zijn 
en de kweker de etiketten zelf aan de andere 
kant bedrukt.

Bij de industriële labelprinters zal vooral de 
nadruk liggen op de TSC Labelprinter MB240T, 
die in trek is bij boomkwekerijen. Deze 
gebruiksvriendelijke printer is voorzien van 
mediageleiders, waardoor deze zeer geschikt is 
voor het bedrukken van allerlei soorten labels, 
zoals sleuf-, label- en gewone etiketten. Ook de 
populaire desktopprinter de TSC TTP247 krijgt 
de nodige aandacht. Deze compacte desktop-
printer is kleiner van formaat dan de MB240. 
Behalve gewone etiketten bedrukt de TSC 

TTP247 ook sleufetiketten. Het is gewoon plug 
& play: de rol met etiketten wordt achter de 
printer bevestigd (externe rolhouder) en daarna 
doorgevoerd en geprint.

GrootGroenPlus is voor Grafilabel altijd een heel 
goed event. Zeker na de coronaperiode is het 
een verademing om weer met branche genoten 
en klanten bij elkaar te zijn. Persoonlijke aan-
dacht is essentieel voor de labelspecialist. Het is 
dé manier om een band op te bouwen met zijn 
klanten om goed te kunnen inspelen op vraag 
en aanbod.

Grafilabel houdt de ontwikkelingen binnen 
de markt dan ook nauwgezet bij, zodat kan 
worden ingespeeld op de behoeftes van de 
kwekers. Een beursdeelname is niet alleen 
een goede manier om bestaande relaties te 
onderhouden, maar ook om nieuwe klanten 
te werven. De afzet aan kwekers groeide de 
afgelopen jaren dan ook flink, mede door de 
vertegenwoordiging op evenementen als 
GrootGroenPlus.

TSC Labelprinter MB240 met toebehoren. Etiket voor plantenpaspoort.
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Grafilabel: specialist in etiketten
De hoofdmoot van de omzet haalt Grafilabel uit de afzet van etiketten. Daarnaast levert het 
bedrijf uit Delft ook printers en etikettendispensers. Boomkwekerijen nemen vooral steeketiket-
ten, sleufetiketten of ‘gewone’ stickeretiketten af. Zij kunnen met de voorhanden zijnde appara-
tuur bij Grafilabel kiezen voor tweezijdig bedrukte etiketten. Dat wil zeggen dat ze aan de ene 
kant voorbedrukt zijn en de kweker de etiketten zelf aan de andere kant bedrukt. Door onder 
meer EU-regelgeving zal de stroom niet afnemen en moet iedere kweker ze inzetten. Hierbij 
zijn de kwaliteit en de bedrukking van de etiketten heel belangrijk, omdat je als kweker ook te 
maken hebt met (weers)omstandigheden als vocht, water en uv. Die speciale etiketten en even-
tuele bijbehorende printer en inktlint zijn voor Grafilabel al jaren een groeiende business.
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