
Linerless Labels

Een milieuverantwoordelijke oplossing
met lagere totale kosten (TCO)
Linerless labels bieden meerdere voordelen. Ze bieden niet alleen een groter aantal
labels per rol (vergeleken met labels met liner) ze hebben ook een positieve invloed
op andere gebieden van het bedrijfsproces. Minder afvalverwerkingskosten,
besparingen op arbeid en vervoer, minder opslagruimte en een hogere
operationele efficiëntie zijn slechts een paar van de voordelen die op
hun beurt weer leiden tot lagere totale kosten (TCO).

Minder afval 
van liners

5,976 kg
CO2 Vermindering
14,988 kg

gedurende de verbranding van liner

CO2 Vermindering
14,664 kg

gedurende productieproces van labels

Verklein uw CO2 footprint
met linerless labels 

Als u per jaar 12 miljoen standaardlabels (lengte 76mm
x breedste 102mm) gebruikt en overstapt op linerless
labels, zijn de voordelen:

Berekening is gebaseerd op
het Industriële Afvalverwerking
Onderzoeksrapport 2007
(Ministerie van Milieu
Japan) en het Algemene
Afvalverbrandingsrapport
(Committee berekening
uitstoot broeikasgassen,
Ministerie van Milieu Japan)

Linerless labels zijn drukgevoelige 
labels zonder een release liner
SATO ondersteunt zijn partners in het behalen
van zakelijk succes door het aanbieden van
milieuvriendelijke en economisch verantwoorde
oplossingen. Linerless labels vormen de perfecte keuze
voor bedrijven die overwegen over te stappen op een
duurzame, milieuvriendelijke oplossing om hun CO2

footprint te reduceren.

Linerless Label
vs

Standaard Label

• Meer labels per rol - toename van 30-40%
• Geen afval van folie vermindert het risico op uitglijden
• Minder afvalverwerking leidt tot minder CO2 uitstoot
• Lagere vervoerskosten
• Zorgt voor een kleinere CO2 footprint
• Minder opslagruimte nodig

Voordelen van linerless labels
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Perforatie

Coating op de voorzijde  
van het label

Belijming aan 
de achterzijde

Liner

Linerless Label Standaard Label

vs



Linerless labels zijn beschikbaar 
met extra permanente, permanente 
en semi-permanente lijmopties geschikt
voor een grote verscheidenheid 
aan toepassingen
 
Voor winkeliers
Print ter plekke één of meerdere linerless labels
voor schappen. Pas de labels toe voor verschillende
weegschaal applicaties. Daarnaast kan zeer efficiënt
afgeprijsd worden op de winkelvoer door on-demand
afprijslabels te printen met een mobiele printer van
SATO. De linerless StripeStikTM van SATO is met een
extra hoge kleefkracht ideaal voor het aanbrengen van
secundaire kortingslabels.

Voor personeel in de gezondheidszorg
Druk identificatielabels af voor monster- en bloedafname
op het verzamelpunt of aan het bed van de patiënt
zonder afval van liners.

Voor extern personeel
Verbeter de productiviteit op externe locaties met de
mobiele oplossing en linerless labels van SATO. Bevestig
werkopdrachten, beheer onderhoudsgegevens of label
belangrijke documenten.

Voor werkzaamheden in magazijnen
Controleer en registreer de leveringen bij aankomst,
label zendingen opnieuw on-demand en transporteer
goederen naar de juiste opslaglocatie met behulp
van de mobiele printoplossingen en linerless labels
van SATO.

Belangrijke toepassingen

Aanbevolen printers
Linerless labels kunnen bedrukt worden met 
deSATO MB Serie, CLNX Serie en PW2NX 
Serie printers. Verschillende accessoires* 
zijn beschikbaar voor extra gebruiksgemak 
en comfort, inclusief schouderbanden,
draaiende riemclips, weerbestendige 
draagtassen, enkel- en meervoudige 
batterijopladers en kabels van
verschillende lengte.

Overzicht compatibel printers:

*De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem contact op met SATO Benelux voor meer informatie of een demonstratie.
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