
 

 �  / �1 2

Navacqs Seal Suppliers B.V. | sales@navacqs.nl | 010-4950000 | navacqs.nl

Zero Transfer  
Bij een Security Label Zero Transfer verschijnt alleen 
een “void/opened” tekst in het label. Dit type laat dan 
ook geen laag/lijmresten achter op de ondergrond.  

Total Transfer  
Bij een Security Label Total Transfer verschijnt er niet 
alleen een “void/opened” tekst in het label, maar laat 

dit label ook een onuitwisbare laag achter op de 
ondergrond. 

Navacqs Security Labels 

Gepersonaliseerd mogelijkheden:

Minimale afname: In overleg  
Kleur: Zwart, Blauw, Groen, Grijs, Paars, 

Rood, Geel, Oranje, Wit 
 
Levertijd: 5 - 10 werkdagen
Bedrukking: Tekst en/of logo
Nummering: Nummering en/of barcode 
Verpakking: Per rol (1000 st.)

De Security Labels van Navacqs zijn speciaal ontwikkeld om fraude te 
voorkomen. De security labels bestaan uit minimaal twee lagen die van 
elkaar loskomen bij verwijdering in de vorm van een “void/opened” tekst in 
het label. Hierdoor is het direct zichtbaar dat het label verwijderd is. Het label 
is vervolgens niet meer terug te plakken zonder zichtbare sporen. Om de 
labels uniek te maken wordt er altijd een eenmalige nummering gedrukt in 
combinatie met een naamopdruk en/of logo. Er zijn bijzonder veel 
mogelijkheden met dit type verzegeling. Zo kunnen er diverse afmetingen en 
kleuren geleverd worden. Ook kan er gekozen worden voor een variant die 
naast de melding in het label ook een onuitwisbare laag achterlaat op de 
ondergrond. Dit is een zogeheten Total Transfer label. Wanneer het label 
geen laag achter laat en alleen een tekst in het label laat zien betreft het een 
Zero Transfer label. 

Vraag een offerte aan via 
sales@navacqs.nl

Uit voorraad leverbaar:

Minimale afname: 250 st. (per rol)
Levertijd: Op werkdagen voor 16:00 besteld, 

volgende werkdag bezorgd!
Bedrukking: SEALED DO NOT REMOVE
Nummering: Uniek en oplopend  
Type residue: Total Transfer (Blauw)  

Zero Transfer (Rood)
Afmetingen: 50 x 19 mm   

100 x 19 mm 
30 x 78 mm 

Type Labels

Direct Leverbaar en Gepersonaliseerd

Op werkdagen voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis!

Gratis verzending vanaf € 50,- excl. BTW

Persoonlijke klantenservice: 010-4950000Safe. Secure.
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19 mm x 50 mm 19 mm x 100 mm

25 mm x 95 mm met tab
( 85 mm x 25 mm + 10 x 25 mm )

15 mm x 30 mm

30 mm x 78 mm
Ook leverbaar met perforatie na ieder label 
waardoor uitgifte vereenvoudigd wordt 

60 mm x 60 mm 

40 mm x 120 mm
Ook leverbaar met tab ( 110 mm x 40 mm + 10 mm x 40 mm )

Kleuren overzicht

01. Zwart 02. Blauw 03. Groen 04. Grijs of Zilver 05. Paars

06. Rood 07. Geel 08. Orange 09. Wit 10. Transparant

Afmetingen 

*Andere afmetingen leverbaar op aanvraag 

Op werkdagen voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis!

Gratis verzending vanaf € 50,- excl. BTW

Persoonlijke klantenservice: 010-4950000Safe. Secure.
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