
Etykiety Linerless

Rozwiązanie przyjazne środowisku o
niższym całkowitym koszcie eksploatacji
Etykiety Linerless oferują wiele korzyści dla klienta. Nie tylko zapewniają większą liczbę
etykiet na rolkę (w porównaniu z etykietami z podkładem), ale mają też korzystny
wpływ na inne obszary działalności, np. niższe koszty usuwania odpadów, pracy i
transportu, zmniejszenie powierzchni magazynowych i związana z tym zwiększona
wydajność operacyjna, to tylko niektóre z korzyści przyczyniających się do
obniżenia całkowitego kosztu związanego z wyborem etykiet typu linerless.

Zmniejszenie
odpadów podkładu
5,976 kg

Zmniejszenie CO2

14,988 kg
podczas spalania podkładu

Zmniejszenie CO2

14,664 kg
podczas procesu produkcji etykiet

Zmniejsz ślad węglowy dzięki
etykietom bez podkładu

Obliczenie opiera się na Raporcie
dot. badań nad usuwaniem
odpadów przemysłowych z 2007 r.
(japońskie Ministerstwo Ochrony
Środowiska) oraz Raporcie dot.
spalania odpadów ogólnych
(Komisja ds. obliczeń emisji
gazów cieplarnianych, japońskie
Ministerstwo Ochrony Środowiska)

Etykiety bezpodkładowe (linerless) 
typu „pressure sensitive” (warstwa 
klejowa wiąże się tylko z warstwą 
klejową, a nie z warstwą wierzchnią)

SATO wspiera swoich partnerów w osiąganiu sukcesu w 
biznesie poprzez odpowiedzialne praktyki środowiskowe 
i biznesowe. Etykiety Linerless stanowią doskonały wybór 
dla firm rozważających przejście na przyjazne 
dla środowiska rozwiązanie.

Etykieta linerless
vs

Etykieta standardowa

• Więcej etykiet na rolce — wzrost 30-40%
• Brak podkładu, co usuwa ryzyko wystąpienia urazów
 przy ewentualnych potknięciach, poślizgnięciach
• Zmniejszona ilość odpadów oznacza ograniczenie
 wutlenku węgla
• Zmniejszone koszty transportu
• Przyczyniają się do obniżenia śladu węglowego
• Zmniejszenie przestrzeni magazynowej

Korzyści wynikające korzystania
z etykiet bez podkładu
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Perforacja

 

 

Podkład

Warstwa umożliwiająca 
odklejanie etykiety

Etykieta Linerless Etykieta Standardowa

kontra

Warstwa klejąca na 
spodzie etykiety

W przypadku wykorzystywania rocznie 12 milionów standardowych 
etykiet (długość 76mm x szerokość 102mm), po przejściu na 
etykiety bez podkładu uzyskuje się następujące korzyści:



W celu dopasowania ich do szerokiego 
spektrum zastosowań, etykiety Linerless 
dostępne są w następujących opcjach 
doboru kleju: strong permanent, 
permanent oraz semi-permanent.

W sieciach handlowych, 
dla sprzedawców detalicznych 
Wydrukuj pojedynczą lub wiele etykiet linerless do
oznaczania półek. Używaj optymalnych etykiet do swej
wagi. Dodatkowo, dzięki użyciu drukarek mobilnych
SATO zwiększ wydajność procesu zmiany cen. Dla
bezpieczeństwa, przy kolejnych obniżkach użyj 
etykiet StripeStikTM.

W służbie zdrowia, 
dla personelu medycznego
Drukuj etykiety na próbki w punkcie wykonywania badań
lub przy łóżku pacjenta, by zapewnić identyfikację
pacjenta i oznaczenie próbki, bez konieczności radzenia
sobie z odpadami pochodzącymi z podkładu etykiet.

Usługi świadczone w terenie
Zwiększ wydajność usług świadczonych w terenie dzięki
mobilnym rozwiązaniom SATO i etykietom linerless.
Potwierdzaj zlecenia pracy, zarządzaj dokumentacją
obsługi technicznej oraz oznaczaj etykietami ważne
dokumenty do rejestru.

Zastosowania w magazynie, 
dla pracowników magazynowych
Dzięki mobilnym rozwiązaniom SATO oraz etykietom
linerless weryfikuj dostawy, rejestruj i ponownie etykietuj
przesyłki oraz kieruj je do właściwej lokalizacji.

Kluczowe zastosowania

Zalecane drukarki
Etykiety Linerless można zadrukowywać przy 
pomocy drukarek serii SATO MB, CLNX oraz 
PW2NX. By ułatwić drukowanie urządzeniami 
mobilnymi dostępne są różne akcesoria*, takie 
jak: paski naramienne, uchwyty obrotowe 
mocowane do paska, odporne na wpływ
warunków atmosferycznych torby, futerały, 
pojedyncze i wielo-portowe ładowarki do 
baterii oraz różnej długości kable.

Skrócony przewodnik kompatybilnych drukarek:

*Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, 
dystrybutorem SATO lub najbliższym partnerem dystrybucyjnym SATO.
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