De Placard labelhouder: toptechnologie voor tijdelijke identificatie van herbruikbare verpakkingen

Herlabel uw verpakkingen
sneller, efficiënter en duurzamer.
Restanten van oude labels op uw herbruikbare verpakkingen zien er niet alleen slordig uit, ze kosten u ook tijd en geld. Met de zelfklevende Placard labelhouder kiest u voor een efficiënter logistiek
proces en een beter bedrijfsimago. De Placard labelhouder komt helemaal op maat van uw verpakking. En dankzij de krachtige, duurzame materialen blijft u jaar na jaar profiteren van de vele
voordelen.

Zonder Placard

Met Placard

Placard voor andere toepassingen
De Placard-technologie kan u ook in andere situaties een kostenbesparing opleveren:
Rack Placard:
een oplossing om uw rekken schoner en efficiënter te
labelen. De Rack Placard bestaat uit een rol van 30 meter
op gewenste breedte en biedt verschillende eigenschappen voor binnen- of buitengebruik.

Board Placard:
voor verpakkingen met een gegolfd of geperforeerd oppervlak voorzien we een kunststofplaatje dat u eenvoudig
vastmaakt aan uw container.

Het probleem:
moeilijkheden om zelfklevende labels te verwijderen
Bij hergebruik van verpakkingen veroorzaken lijm- en
etiketresten meer zorgen dan u op het eerste zicht
zou denken. Doorheen het logistieke proces gaan er
vaak kosten en problemen mee gepaard:

• Het inscannen van oude, niet-verwijderde barcodes zorgt voor
fouten en oponthoud.
• De restanten afschrapen en schoonmaken is arbeidsintensief
en een weerkerende kost.
• Bij minder hoogwaardige oplossingen kunnen de labels
loskomen van de verpakking nog voor de goederen aankomen.
• Te veel restanten ontsieren de verpakking en doen uw
bedrijfsimago geen goed.
• Door de vervuiling gaan uw duurzame verpakkingen minder
lang mee.

Uw oplossing: de Placard labelhouder
De Placard labeldrager van Dukale Services is een
duurzaam totaalconcept voor labeling van herbruikbare verpakkingen aan de kost van één enkele reiniging. De Placard kan ook worden gebruikt in koelruimten,op verpakkingen die buitenshuis worden
gestockeerd of gewassen.

Wat maakt de Placard zo bijzonder?

Een Placard geknipt voor elke transportverpakking

De Placard als basistetiket wordt slechts eenmalig
aangebracht en gaat jarenlang mee.

Elk logistiek proces is anders en komt
met unieke vereisten. Daarom bepalen
we het type Placard dat bij uw
omgeving past aan de hand van:

De unieke toplaag houdt elk zelfklevend label netjes
op zijn plaats maar door haar lotuseffect gaat het er
later makkelijk terug vanaf, zonder scheuren of lijmresten. De Placard heeft een unieke éénlagige structuur, zodat deze etikettendrager niet kan delamineren
door UV-inwerking of wasprocessen.
Het “Hold & Release”-handelsmerk dat u op de
Placardlabelhouder terugvindt, garandeert u die
bijzondere kwaliteit. Eventuele besparingen door
minder hoogwaardige oplossingen verdwijnen snel,
als deeerste problemen optreden.

• Het materiaal van uw verpakking;
• De behoefte aan resistentie tegen
wasprocessen;
• Binnen- of buitenopslag van de
verpakkingen;
Er zijn Placard labelhouders voor verschillende formaten, van A7 tot A3.
Ook klantspecifieke afmetingen of
uw eigen opdruk zijn mogelijk.

Wilt u de Placard eens uitproberen voor uw eigen situatie?
Ontdekt u de duurzaamheid en de efficiëntie van Placard vooral zelf.
Vraag uw gratis samples aan of neem even contact op voor meer informatie.
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