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BAKKEN

MARKEREN
ETIKETTEREN 

Zodra bakken gestapeld zijn, 
heb je geen zicht meer op de 
inhoud. Daarom bieden wij u 
verschillende etikethouders om 
het overzicht te behouden. 

Zelfklevende etikethouders. Vervaardigd van milieuvriendelijke kristal-
heldere PET met een plakrand voor levenslange hechting. 

Zelfklevende etikethoezen uit 
transparant vinyl. Al vanaf en-
kele honderden op maat lever-
baar.

Heen-en-weer etikethouder. 
Lostrekken van klittenband en 
180° omklappen, zodat het re-
touradres zichtbaar wordt. 

De labeldrager heeft een zeer sterke belijming en een levensduur 
van ongeveer 5 jaar. Het product is geschikt voor indoor en outdoor 
toepassingen.
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Verzinkt stalen veeretikethou-
ders. 

art.nr. etiketformaat omschrijving

80-985- 70 x 30 mm klemmend

80-417-1- 75 x 20 mm klemmend

80-169- 45 x 30 mm geniet

U kleeft de labelhouder op het magazijnrek of container en de eti-
ketten die op de labelhouder worden gekleefd kunnen nu gemak-
kelijk worden verwijderd, zo vaak als nodig, zonder dat lijm- of label-
resten achterblijven op het oppervlak. 

art.nr. plakrand buitenmaat etiketformaat  (breedte x hoogte)

ETI 82 |__| 105 x 25 mm 80 x 20 mm

ETI 102 |__| 130 x 30 mm 100 x 20 mm

ETI 107 |__| 125 x 85 mm 105 x 75 mm (A7 liggend)

ETI A6 |__| 175 x 115 mm 155 x 105 mm (A6 liggend)

ETI 151 |__| 125 x 160 mm 110 x 150 mm (A6 staand)

ETI 238 |__| 230 x 80 mm 212 x 73 mm

ETI 258 |    | 280 x 180 mm 250 x 180 mm

art.nr. etiketformaat

90058-13550 135 x 50 mm

90058-16075 160 x 75 mm

art.nr. kaartformaat

ETI-HW1510 150 x 100 mm (A6)

art.nr. afmeting

90456-A6 165 x 114 mm

90456-A5 170 x 230 mm

90456-A4 355 x 230 mm

Een etikethouder laat toe dat de inhoud of het verzendadres van 
de bak op een nette manier wordt weergegeven. Engels beschikt 
over een aantal standaard formaten van transparante zelfklevende 
etikethouders, metalen veeretikethouders en etikethouders voor pen-
deltransport.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
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