
De nieuwe achtkleuren UV-Flexo MPS-pers van Etiflex 

kent snelle instel- en omsteltijden

Etiflex levert elke twee weken miljoenen onderetiketten af bij Bel Leerdammer, 

producent van de Leerdammerkaas. De leverancier van zelfklevende etiketten en flexibele verpakkingen 

uit Ommen klaart deze logistieke klus al jarenlang.

Volgens Silvester Uneputty, salesmanager van Etiflex, houdt het hechte partnership 

tussen beide bedrijven hiermee niet op. Zo vindt soms onderling overleg plaats over verdere optimalisaties.

Meat&Co. vroeg Silvester naar de ins & outs van deze samenwerking en 

naar de usp’s van Etiflex voor spelers in de vlees- en vleeswarenindustrie. 

Kaas gegeten van vleesindustrie
ETIFLEX

„Mede dankzij het gebruik van HD-platen genereren we een 
zeer hoge drukkwaliteit. In de pers is onder meer geïnves-
teerd met het oog op de substantiële groei die Etiflex in 2014 
heeft doorgemaakt. In een scherp concurrerende markt zoals 
de vleessector blijft kostenbesparing belangrijk. Producenten 
willen alle componenten die van belang zijn voor hun bedrijfs-
voering, waaronder hun etiketten, tegen zo scherp mogelijk 
prijzen inkopen. In dit speelveld moet Etiflex snel en flexibel 
schakelen en etiketten vaak binnen ‘schijnbaar onmogelijke’ le-
vertermijnen leveren. Hierbij willen we nooit de hoogstaande 
kwaliteit van de etiketten uit het oog verliezen. De nieuwe pers 
helpt ons enorm hierbij.” 

Zeventig etikettendesigns 
Bel Leerdammer, producent van de gelijknamige populaire 
kaas, is één van de meest bekende foodbedrijven uit Etiflex’ 
klantportfolio, dat verder onder meer bestaat uit retailers als 
Albert Heijn en Jumbo. Etiflex levert al jarenlang de onderetiket-
ten, maar ook diverse promotionele etiketten aan Bel Leerdam-
mer, dat productielocaties heeft in Schoonrewoerd en Wage-
ningen. Hiervoor onderhoudt Etiflex contact met mensen op de 
afdelingen inkoop, planning, marketing en kwaliteit.  
„Elke twee weken levert Etiflex miljoenen etiketten uit aan Bel 
Leerdammer,” verduidelijkt Silvester. „Voor al zijn kaasproduc-
ten hanteert het bedrijf meer dan 70 verschillende etikettende-
signs, dus je kunt wel nagaan dat de etiketleveringen enorme 
productietechnische en logistieke inspanningen van ons ver-
gen.”

Gezamenlijke projecten
De samenwerking met Bel Leerdammer houdt niet op bij de 
levering van etiketten. Silvester: „Etiflex is eind 2012 gevraagd 
mee te denken over de restyling van de Leerdammer onder-
etiketten. Onze input wordt soms gevraagd bij planningsvraag-
stukken, maar ook bij efficiencyvraagstukken in de productie. 
Vaak zijn de prognoses van de planner van Bel Leerdammer 
prima. Doordat Bel Leerdammer ook geografisch veel nieuwe 
markten aanboort, waarvan de verkopen grillig en soms las-
tiger in te schatten zijn, wordt ook nogal eens een beroep ge-
daan op onze flexibiliteit om lastminute etikettenorders toe te 
voegen aan lopende producties. Hoewel niet eenvoudig, is dat 
natuurlijk iets waaraan wij graag meewerken!”
Eind 2013 heeft Bel Leerdammer aan Etiflex kenbaar gemaakt 
dat het bedrijf graag een start wilde maken met het omzetten 
van ‘normale’ etiketten naar FSC-gecertificeerde etiketten, zo 
vervolgt Silvester. „Dit verzoek heeft de FSC-certificering van 
Etiflex in een stroomversnelling gezet. Hierdoor is eind 2013 
het FSC-certificaat behaald en werd het voor Bel Leerdammer 
mogelijk om het FSC-logo op een eerste selectie van etiketten  
te voeren. Een goed voorbeeld hoe de samenwerking tot iets 
moois heeft geleid voor beide ondernemingen.”

MVO 
Volgens Silvester heeft Bel Leerdammer oog voor Linerless in 
hun bedrijf. „Het bedrijf heeft maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel staan. Meest voor de hand 
liggend is de implementatie in de logistieke operatie, omdat dit 
voor de productlabels nog te bewerkelijk is. Voordat het zover 
is, zullen nog vele ‘traditionele’ etiketten vanuit Ommen wor-
den geleverd aan Bel Leerdammer.”  

Linerless 
Silvester is sinds 2008 werkzaam voor Etiflex. „Destijds zette Etiflex de eerste 
stappen in de ontwikkeling van Linerlessetiketten. Dit zijn etiketten zonder rug-
papier,” verduidelijkt Silvester. „Ze worden opgerold als een soort plakbandrol. 
Deze rol is aan de bovenzijde voorzien van een siliconenlaag om te voorkomen 
dat de lijm plakt aan de lijmlaag aan de onderzijde. Het is een milieuontlasten-
de techniek, omdat de drager ontbreekt. Bovendien kan dankzij een efficiënter 
gebruik minder materiaal worden ingezet.”
Producenten kunnen bij gebruik van Linerless veel flexibeler inspelen op de 
nieuwe etiketteringsrichtlijn die sinds 13 december 2014 van kracht is, zo be-
nadrukt Silvester. „De etiketformaten zijn variabel en de etiketten kunnen 
worden afgesneden op de lengte die nodig is voor de vermelding van alle 
verplichte declaraties in het kader van deze richtlijn. Hierdoor kunnen, zoals 

gezegd, bedrijven efficiënter met hun etiketteringsmateriaal omspringen. 
Omdat geen rugpapier wordt gebruikt, is een fikse afvalreductie mo-

gelijk. Tegenwoordig kunnen de Linerlessetiketten in acht kleuren 
worden gedrukt en kan gebruik worden gemaakt van diverse 

lijmsoorten. Jumbo’s Foodmarkten in Breda en Amsterdam 
maken hiervan inmiddels gebruik. Een uitdaging is nog dat 
de Linerlessetiketten niet 1-op-1 kunnen worden opgeno-
men door de markt. Voor een goede verwerking, moeten 
aanpassingen plaatsvinden aan de verpakkings- en etiket-
teringslijnen van een bedrijf. Ook kent Linerless nog de 
beperking van vormen. Er wordt echter aan gewerkt om 
deze uitdaging het hoofd te bieden.”

Substantiële groei 
Etiflex heeft zijn al brede kleurenpersengamma in Ommen 
onlangs verrijkt met een achtkleuren UV-Flexo MPS-pers.

„Een state-of-the-art pers met snelle instel- en omsteltijden,” 
zo karakteriseert Silvester de aanwinst. 

Het ISO 22000- en FSC-gecertificeerde Etiflex is de ko-
mende tijd standhouder op een tweetal vakbeurzen. Zo 
presenteert deze leverancier van zelfklevende etiketten, 
flexibele verpakkingen, banderollen en printbenodigd-
heden zich allereerst op de Empack, die op 15 en 16 april 
a.s. plaatsvindt in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. 
Daar is het bedrijf te vinden op stand C309.
Vervolgens presenteert Etiflex zich 20 en 21 mei op het 
MFC-Event in het EvenTron te Rosmalen, dé vakbeurs 
voor de vlees-, vis- en kaasindustrie.

Servicegericht
Voordat Etiflex in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen onder 
andere de mogelijkheden van de etiketteringsinnovatie 
Linerless demonstreert, biedt Meat&Co. u een uitgebrei-
de kennismaking met dit bedrijf.
„Als grafisch specialist is Etiflex in 1979 opgericht door 
Frans Stouten,” steekt salesmanager Silvester enthou-
siast van wal. „Zijn naam zingt nog altijd rond in de wan-
delgangen, omdat een aantal Etiflex-medewerkers hier 
al ruim 20 of zelfs 30 jaar werkt. Etiflex is sinds 2006 
onderdeel van de Klimax Group, een groep etiketten-
drukkers met, naast Nederland, vestigingen in Dene-
marken, Duitsland en Engeland. Wij hebben in de loop 
der jaren furore gemaakt als servicegerichte leverancier 
van zelfklevende etiketten en flexibele verpakkingen 
voor diverse bedrijfstakken, waaronder de voedselver-
werkende industrie en de farmaceutische branche. Zo 
hebben we veel kennis opgedaan over de etiketterings-
wensen en -eisen binnen de vlees- en vleeswarenin-
dustrie. Enkele bedrijven waarmee Etiflex zakendoet in 
deze sector zijn Zwanenberg Food Group, Compaxo en 
Luiten Vleeswaren.”
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