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Slakteri AS

 
Fra tid til annen har vi opplevd at det er vanskelig for mottakeren å 

identifisere varene våre på grunn av uleselige etiketter. Vår erfaring  
er at tradisjonelle papiretiketter er sårbare i forhold fuktigheten som 
oppstår under transport av fiskevarer. I samarbeid med vår etikett-
leverandør StrongPoint ser vi nå på alternative løsninger for å sikre at 
varene kommer trygt frem til mottakeren med merkingen intakt.  

Vi har blant annet testet en ny type etikett, som etter fem dager i 
vannbad fungerer som den skal.

Unngå feilleveranser på 
grunn av mangelfull merking
Det er svært viktig å velge etiketter med riktig materiale og limkvalitet for at  
forsendelsen skal komme trygt frem til mottakeren. For fiskerinæringen går  
utviklingen fra bruk av papirbaserte standardetiketter til mer holdbare etiketter 
i syntetisk materiale. Vi hjelper deg med å finne et etikettmateriale som tilfreds-
stiller den nye merkestandarden NS 9405 for omsetning av fisk og fiskevarer.

Etikettleverandør  
til FIAS

Profileringsetiketter
 y Øk salget og stikk deg ut i mengden  

 med en tiltalende etikett.
 y Markedsfør ditt firma på en  

 profesjonell måte ved bruk av  
 riktig logo, form og farge.

 y Print på variabel informasjon  
 som f.eks.; strekkode, pris og  
 produktinformasjon.  

Lager- og transportetiketter
 y Print på nødvendig informasjon  

 som; strekkode, tekst og bilde 
 til utsendelser og oppbevaring.

 y Velg etikettmateriale som er  
 tilpasset ditt miljø (sollys, varme,  
 kjemikalier, vær og vind).

 y Vi lagerfører en rekke standard  
 etikettformater til både  
 varehandel og industri. 

Etikettprintere
 y Sertifisert Zebra Advance Partner.
 y Vi leverer alt fra bærbare til små- og  

 store bordmodeller.  
 y Vi har eget serviceapparat og tilbyr  

 leasing ved større innkjøp. 
 y Vi kan levere printhoder og  rense- 

 produkter til alle typer Zebra-  
 skrivere til svært konkurranse- 
 dyktige priser.
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