Contactloze Markering in de
kleur naar uw keuze
Klant specifieke inkt ontwikkeling

Codering & Markering in de praktijk
Koenig & Bauer Coding ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar codeeroplossingen in Duitsland. Eersteklas
kwaliteit, uitstekende prestaties en focus op praktijkgerichtheid staan bij ons centraal. De door ons geleverde
systemen bieden betrouwbare markering met maximale uptime en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

alphaJET | Coderen van Papier / Fleece
Verbruiksartikelen voor huishoudelijke apparaten moeten ook buiten de verpakking duidelijk identificeerbaar en
leesbaar blijven. Dit voorkomt fouten bij het gebruik en vergemakkelijkt de herhalingsaankoop van het product.
Vooral bij stofallergieën is het gebruik van de juiste stofzuigerzak een belangrijk punt.
Internationale fabrikanten van stofzuigers vertrouwen op de betrouwbaarheid van alphaJET contactloze
coderingssystemen voor het markeren van de originele stofzuigerzakken. De inkjetprinters van de alphaJET5
serie zijn eenvoudig te bedienen en zuinig in gebruik. Perfecte afstemming van de printer en de gebruikte inkt
zorgen voor de allerbeste output, zelfs bij hoge productiesnelheden.

alphaJET | Inkt conform Corporate Design
Voor bedrijven vertegenwoordigt een logo of merk de
‘’Corporate Identity’’ (CI) en is van groot belang voor
herkenning. Het logo wordt beschouwd als de sleutel tot
het merk. Naast tekst en vorm levert kleurgebruik een
belangrijke bijdrage aan een gedenkwaardige weergave.
Dankzij haar ruime inkt expertise ontwikkelde Koenig &
Bauer Coding begin 2022 zelf een speciale
gepigmenteerde inkt voor een bekend bedrijf in een CI-conforme speciaal ontwikkelde kleur. Deze inkt is
goedgekeurd voor gebruik in de alphaJET5 HS-M inkjetprinter .
Bijschrift | Logo en kleur volgens de eisen van de klant:

alphaJET | Details
alphaJET5 HS-M Continuous Inkjet (CIJ)

geïntegreerd in een systeem voor de productie van zakken

Inkt / solvent

gepigmenteerd / MEK based

Ondergrond

papier, paper blend, non-woven

Coding | Portfolio
Elke branche heeft zijn eigen vereisten voor productcodering en technologie. Ons brede portfolio biedt voor bijna elke
toepassing een oplossing.

Koenig & Bauer Coding

