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Persbericht

Belona investeert in COMAC Ravenwood linerless label coater
Oud Gastel, 15 maart 2017
Etikettendrukkerij Belona B.V. uit Oud Gastel investeert opnieuw in linerless labels met de aanschaf van
een COMAC Ravenwood linerless label coater en wordt daarmee per direct producent en leverancier
van linerless labels voor verwerking op de Ravenwood NOBAC etiketteermachines.
Ravenwood linerless labels
Belona is reeds sinds 2014 producent van linerless labels in de vorm van bedrukte en onbedrukte rollen
met volledig gecoate (belijmde) etiketten zonder rugpapier. Naast dit principe bestaan ook de linerless
labels van Ravenwood. Deze zijn altijd bedrukt en slechts op bepaalde delen belijmd, waardoor ze met
een Ravenwood etiketteermachine geschikt zijn voor aanbrengen op een grote diversiteit aan
verpakkingen. Met de aanschaf van de Ravenwood coater kan Belona nu ook deze variant van linerless
labels produceren.
Veel mogelijkheden duurzaam verpakken
Ook het Ravenwood linerless label is ontwikkeld om bij te dragen aan duurzaam verpakken. De etiketten
worden geproduceerd zonder rugpapier (NO-BACking) met alle duurzaamheidsvoordelen van dien. Maar
ook duurzame verpakkingsmethoden zoals skin-verpakkingen kunnen met deze labels wel goed worden
gelabeld met een mooie uitstraling voor het eindproduct in het schap. De NOBAC etiketteermachine is
daarmee het geautomatiseerde alternatief voor traditionele sleeves die met de hand worden
aangebracht en ondersteunt daarnaast top- en sidelabeling, c-wrap, full wrap, skin pack en slideable full
wrap.
All round
Opnieuw voegt Belona B.V. hiermee een bijzondere productgroep toe aan het reeds omvangrijke
gamma zelfklevende etiketten. Met 110 medewerkers en een verbruik van 22.000.000 m2
etikettenpapier per jaar produceert Belona alle etiketten in eigen huis.
=================================================================================
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Bongertman, commercieel directeur Belona,
op tel.nr. 06-53521103

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, volgens de laatst gedeponeerde voorwaarden
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. De voorwaarden kunt u inzien op www.kvgo.nl.
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