
LABELMARK
Etiketter til mange formål, kan anvendes både ude og inde.       

Et super alternativ til den klassiske dymo label.



Specialetiket

LabelMark er specialetiketter, der er velegnet til mange formål. 

Blandt andet som et super flot alternativ til mærkning af de
genstande mange i dag benytter den klassiske dymo strimmel til.

Diverse LabelMark



Etiketterne fås i forskellige udgaver - fra de aftagelige du gerne vil 
kunne fjerne nemt igen, til de ekstremt kraftigt klæbende, der er meget 
vanskelige af fjerne. 

Du kan endda få folie, der er vejr- og vindbestandig, og derfor kan klare 
at blive monteret på genstande udendørs (LabelMark Extreme).

LabelMark Destructable

Forskellige folier



Efterbehandling

LabelMark kan efter endt trykning efterbehandles for yderligere 
sikkerhed samt flot finish ved enten at blive lamineret eller coatet med 
en klar resin. 

Resultatet er et flot profileringsskilt ...

LabelMark, børstet sølv folie, coatet



Du er selv med til - i samarbejde med vores grafiske afdeling - at         
designe dine LabelMark, og mulighederne er mange! Både hvad angår 
form og størrelse, samt logo, tekst og farver. Har du behov for registre-
ring, kan du få stregkode og løbenummer trykt på LabelMark. 
Du kan også få trykt QR kode, der linker til din hjemmeside.
LabelMark kan selvfølgelig også laves i samme udseende som din  
tyverimærkning.

Design dine egne etiketter

LabelMark med stregkode og løbenummer



Eksempler på anvendelse

Flere af vores kunder benytter LabelMark til at montere dem på 
glasset foran på tablets, hvor de almindelige tyverimærker ikke kan 
monteres.

Tyverimærket monteres i stedet bagpå din tablet, og LabelMark 
synliggør at værdien er mærket.

LabelMark på tablet
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