EEN SCHONE OPLOSSING

DE JUISTE OPLOSSING OP HET JUISTE MOMENT

EEN SCHONE OPLOSSING
Telrol’s CleanLabel® concept is dé oplossing om
containers,transportbakken, kratten, verhuisdozen, enz. te vrijwaren van papier- en lijmresten
van oude etiketten.

FLEXIBEL CONCEPT

CleanLabel® is geen standaard etiket! Het is een
flexibel concept waarbinnen zeer veel mogelijkheden zijn. CleanLabel® is leverbaar in wit en transparant en wordt in ieder gewenst formaat gemaakt en
bedrukt.

PROBLEEM

Vaak worden deze verpakkings- en transportmiddelen voorzien van een inhouds- of adresetiket. Bij
hergebruik moeten de oude etiketten vervangen
worden en daar ontstaan de kosten en de ergernis.
Het verwijderen van het oude etiket kost veel tijd,
het etiket scheurt, er blijven lijm- en papierresten
achter die er dan moeizaam vanaf gekrabd of in een
wasstraat vanaf geborsteld moeten worden, wat
extra kosten met zich meebrengt.

SCHOON

CleanLabel® lost dit probleem feilloos op. Het wordt
éénmalig op de container geplakt en blijft daar een
“lifetime” zitten. Op het CleanLabel® zelf kan elk
inhouds- of adresetiket geplakt worden, zelfs de
etiketten met de meest agressieve permanente
belijming. En de etiketten gaan er heel gemakkelijk
weer vanaf, zonder te scheuren, zonder lijmresten
en zonder extra schoonmaak in de wasstraat.

CleanLabel® kan keer op keer overplakt worden
met een ander etiket zonder dat de werking ervan
verloren gaat.

EXTRA VOORDEEL

Zelfs bij het gebruik van etiketten met een
afneembare lijm ontkomt met niet aan lijm- en
papierresten. De kosten van etiketten met een
afneembare lijm zijn ook hoger dan van etiketten
met een permanente lijm. Bij het gebruik van een
CleanLabel® kunnen er etiketten met de meest
sterke permanente lijm worden gebruikt welke
naderhand uiterst eenvoudig verwijderd kunnen
worden. Een extra voordeel is dat deze etiketten veel
lagere kosten hebben. Gelet op de levensduur van
het te etiketteren produkt is de kostenbesparing
enorm.
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