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Thermo transfer ribbons
Hotfoil
Printkoppen
Etiketten
Labelprinters
Verpakkingen
Angels en etiketteerpistolen

Codifoil
Codifoil is een onafhankelijke en toonaangevende converter van thermo transfer ribbons en leverancier van thermische printkoppen.
Samen met onze productie-unit, zijn wij uitgegroeid tot een interessante partner in TTR-producten.
De CF-kwaliteiten van Codifoil zijn speciaal voor u geselecteerd en geschikt voor gebruik op diverse substraten, voor zowel flathead als ook near edge printers.
De totale productiecapaciteit bedraagt 95 miljoen vierkante meter per jaar. In combinatie met moderne snij-units zijn wij in staat onze Europese klanten, binnen de
afgesproken levertijd, van hoogwaardige thermo transfer ribbons te voorzien.
De medewerkers van Codifoil staan garant voor een prima service, dragen zorg voor de verschillende fases van uw opdracht en beschikken over gedegen
productkennis.
Door jarenlange ervaring in de TTR-branche, zijn wij in staat onze opgebouwde expertise te vertalen naar een prima eindproduct. Daarbij spelen korte levertijden en
een deugdelijke verpakking een belangrijke rol. Speciaal geselecteerde inktformules, een geoutilleerd productieproces en een aantrekkelijke prijsstelling, hebben
ertoe bijgedragen dat wij voor vele relaties in Europa een interessante partner zijn.
Onze klantenservice kunt u bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur, telefoon +31(0) 314 - 76 05 00.

Technische
kennis en
know-how

Overige producten en diensten
Etiketten
Codifoil zoekt samen met u naar de beste
etiketteeroplossing voor uw product. Of het
nu gaat om een eenvoudig, papieren of een
gecompliceerd, technisch label; onze kennis
en ervaring, in combinatie met een uitgekiend
netwerk van gerenommeerde producenten,
bieden u het juiste etikettenconcept!

Verpakkingsmaterialen
Voor diverse formaten dozen, blanco of bedrukte
tape in PP, acryl of PVC, opvulmateriaal,
stretch- en wikkelfolie, omsnoeringsband,
luchtkussenenveloppen, plastic zakken en
dispensers geldt een korte levertijd.

Labelprinters en
reparatieservice
Of u nu op zoek bent naar een kleine draagbare
labelprinter, of een robuust model voor industriële
toepassingen, Codifoil heeft de passende
oplossing voor u in huis. Onze afdeling reparatie
en onderhoud, verhelpt op een vakkundige
wijze storingen en defecten aan uw kostbare
apparatuur.

Angels en
etiketteerpistolen
Kies voor de hoogwaardige Banok
etiketteerpistolen, als het gaat om het storingsvrij
aanbrengen van hangkaartjes aan delicate en
zware textielmaterialen. Alternatieve kwaliteiten,
de bijpassende angels (PP en Nylon), naalden en
veiligheidssluitingen zijn snel leverbaar.
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