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Als Belgische producent van etiketten zijn 
etiketteringsoplossingen uiteraard een kernactiviteit voor 
ons. We streven er elke dag naar de diversiteit van ons 
aanbod verder te ontwikkelen en aan te passen aan uw 
typische behoeften en vakgebied. Met de deskundige 
ondersteuning van onze experts kunt u het gepaste etiket 
op maat van uw omgeving bepalen en uitwerken, voor een 
optimaal beheer van de etikettering.

In samenwerking met leveranciers met een wereldwijde 
reputatie, maken we uw zelfklevende en niet-zelfklevende 
etiketten op alle soorten papier en al naargelang uw 
vereisten op rollen, in A4-formaat of als kettingetiket 
(zigzag). Onze productie-eenheid realiseert al uw projecten 
in grote of kleine oplage. En omdat u heel diverse gegevens 
rechtstreeks op uw etiketten kunt laten drukken, spaart u 
met onze printshop extra tijd uit.

Printoplossingen
Hebt u een nieuwe rol etiketten nodig? 
Moet er een etiket op uw producten?  
Of barcodes op uw goederen?   
Turbel vereenvoudigt uw dagelijkse 
werking met de meest uiteenlopende 
etiketteringsoplossingen. Ontdek een 
selectie van onze robuuste producten 
zoals de etiketteertangen, applicators, 
labelrewinders enz. van onze verschillende 
merken, waaronder Avery Dennison, Blitz, 
Labelmate, Novexx, Pinewood enz.

ETIKETTEN & PRINTOPLOSSINGEN 



Etiketprinters
Turbel heeft naargelang uw werkomgeving en het beoogde 
gebruik, een volledige reeks thermische en TTR-printers 
(thermische transfer) voor u. 

•  Mobiele printers
•  Desktopprinters
•  Midrangeprinters
•  Industriële printers
•  Kleureninkjetprinters (EPSON) 

Inktlinten
Voor elke printer en elke toepassing beschikt Turbel 
over het gepaste TTR-inktlint (thermische transfer). We 
werken met de grootste merken samen om u voor al uw 
toepassingen de beste printkwaliteit te garanderen. 
Linten van uiteenlopende kwaliteit, in verschillende 
formaten en kleuren zijn uit voorraad beschikbaar, in de 
versies was, was/hars en hars.

Met behulp van de RFID-technologie  
(Radio Frequency Identification) krijgt u in een handomdraai 
een realtimeoverzicht van uw voorraad. U kunt het beheer 
optimaliseren terwijl u het aantal fouten tot een minimum 
beperkt. De in uw etiketten geïntegreerde RFID-chip bevat 
gegevens die onmiddellijk en vanop afstand gelezen 
kunnen worden. U kunt er uw producten ook meteen  
mee lokaliseren. U hoeft niet meer elke doos te openen  
om te weten wat erin zit!

Deze technologie zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst  
en is beduidend minder arbeidsintensief. Dankzij  
de RFID-chips kunt u meerdere producten tegelijk lezen, 
manuele beheerfouten corrigeren en uw inventaris tegen 
een recordtempo opmaken!

Turbel biedt u een globale oplossing met een enkele 
leverancier voor al uw RFID-voorzieningen: labels, 
printers, readers en andere.

PRINTERS & LINTEN

RFID



Om eenvoudiger gegevens in te zamelen en te beheren binnen 
uw informaticasysteem beschikken we over een uitgebreid 
gamma scanners, draagbare terminals en RFID-lezers.  
Door het product te kiezen dat het best bij uw omgeving past, 
verhoogt u de productiviteit terwijl u tegelijkertijd de werkdruk 
voor uw medewerkers verlaagt. Reken op een ruime keuze 
en het degelijke advies van onze specialisten om uw business 
verder te laten groeien met onze praktische oplossingen.

•  3 soorten scantechnologie

  Laser Scanner
  Linear Imager
  Array Imager

Het beheer van uw onderneming vereist  
ook software op maat van uw behoeften en vakgebied.  
Turbel biedt u verschillende opties: 

1.  « 4Food » : beheer uw productbestellingen,  
de opslag, de picking en de distributie op het terrein.  
Met deze software volgt u uw producten van de aankoop 
tot de verwerking nauwgezet op. Louter door  
een streepjescode af te lezen, kunt u het eindproduct 
meteen traceren.

2.  « 4Check » (controlechecklist): door uw controlelijst  
te digitaliseren, volgt u het beheer van uw processen vlot 
op. Stel checklists op die voldoen aan uw vereisten en 
aan de verschillende vakgebieden van uw onderneming. 
Vergeet ook niet dat ‘bewijzen’ gedocumenteerd kunnen 
worden door de afbeelding op te slaan.

3.  « 4Logistics » : hou het beheer en de verdeling van uw 
pakjes onder controle en bewaar de leveringsbewijzen 
via Photo/Signature.

4.  De ontwikkeling van software op maat  
in overeenstemming met uw behoeften en aangepast 
aan uw activiteiten. Vraag advies aan ons ervaren 
team ontwikkelaars en consultants gespecialiseerd  
in AUTO-ID.
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Om de continuïteit van  
uw productie te verzekeren, 
komt onze technische dienst 
snel tussen (telefonisch  
of ter plaatse) om eventuele 
ongemakken bij het 
afdrukken van uw etiketten 
of het gebruik van onze 
producten weg te werken. 
Daarnaast kunt u  
een preventieve en curatieve 
onderhoudsdienst benutten. 
We hebben verschillende 
wisselstukken in voorraad 
om interventies zo snel 
mogelijk uit te voeren.

We analyseren de structuur van uw wifinetwerk, 
omschrijven de behoeften en optimaliseren het vervolgens 
in samenwerking met onze partners.

Door het wifinetwerk van uw onderneming in kaart  
te brengen, zien we welke problemen opgelost moeten 
worden en welke tools de situatie zullen verbeteren.  
Onze teams stellen dan alles in het werk om uw 
wifinetwerk te perfectioneren voor een optimale 
werkomgeving en mobiliteit. 

Onze deskundigen volgen het project van begin tot einde 
op, tot de goede aansluiting van uw terminals en scanners 
geverifieerd is.

Turbel, uw unieke aanspreekpunt voor een globale oplossing.
Onze teams houden zich beschikbaar om alle operationele aspecten van uw traceeruitrustingen te behandelen,  
zoals de ingebruikname on site, de herstelling, de afstelling en de levering. We nemen al deze aspecten tegen 
een vast jaarlijks bedrag voor onze rekening.

We komen ook tussen in het kader van multidisciplinaire projecten. Naargelang uw behoeften bieden  
we de nodige ondersteuning bij de integratie van de Auto-ID-voorzieningen en de optimalisering ervan binnen 
uw verschillende programma’s.

WIFI
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TURBEL NV / SA
Spaarbekkenstraat 11 • 1130 Haren
Tel. 02/240.94.00 • info@turbel.be • www.turbel.be

Turbel is de referentie op het vlak  
van de identificatie en personalisatie  
van ‘voorwerpen en personen’. Al uw projecten 
betekenen voor ons een nieuw avontuur.  
We beogen u een kwaliteitsdienst  
te leveren in combinatie met aangepaste  
en gediversifieerde producten. 

BELGISCHE 
PRODUCENT

Turbel beperkt zijn milieu-impact op heel wat manieren  
om zijn engagement ten overstaan van de planeet  

te concretiseren. Enkele daarvan zijn het gebruik  
van zonnepanelen, recyclage van afval, palletdozen,  
waterzuivering, etiketten met FSC-certificaat enz. 

We zijn doorlopend op zoek naar duurzame oplossingen  
en werken daarvoor volop met alternatieve papiermaterialen.  

Vanaf een bepaalde hoeveelheid kunnen we ook cellofaan 
terugnemen om de kringloopeconomie te bevorderen.  

Ons engagement evolueert nog elke dag! 

We blijven uitkijken naar nieuwe ecologische oplossingen  
die we in ons bedrijf kunnen toepassen.

Als ook u begaan bent met het leefmilieu,  
neem dan gerust contact met ons op om samen 
toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen.
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