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Waar we echt trots op zijn? Niet ons assortiment. Goed, we hebben nog nooit iemand hoeven 

teleurstellen en kunnen altijd alles leveren, wat je vraag ook is. Maar als je het ons vraagt, 

zijn we toch echt supertrots op ons team. Onze grootste troef is namelijk het persoonlijke 

advies dat onze specialisten geven. Wat je vraag ook is, met hun precieze blik vinden ze 

samen met jou het perfecte etiket. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze op ieder vlak 

met je meedenken. En die kennis is onvervangbaar. Voor ons en voor onze klanten.

Onze specialisten zorgen 
er met hun precisie voor 
dat alles op rolletjes loopt.

Introductie



>   Ga naar Over ons

Zo maken wij 
het verschil
We hebben niet alleen een goed team, ons drukwerk mag er ook 

zijn. Als vooraanstaand producent en drukker hebben we alle 

productiemogelijkheden in huis. Hierdoor kunnen we de allerhoogste 

kwaliteit bieden tegen een scherpe prijs. Ook betekent dit dat we 

flexibel zijn en korte levertijden kunnen garanderen. We hebben al 

duizenden klanten geholpen: mkb en multinational, grote en kleine 

oplagen. Bij Etiketten op rol werken we voor iedere klant even hard. 

Hoe we precies te werk gaan, vind je op de volgende pagina.

https://etikettenoprol.nl/over-ons/
https://etikettenoprol.nl/over-ons/


Groot of klein, een speciale inkt, 
coating of belijming, alles is mogelijk. 
We hebben een uniek assortiment en 
kunnen aan iedere vraag voldoen.

Wij weten als geen ander wat 
wel of niet werkt. Op basis 
van onze ervaring geven we 
jou eerlijk advies.

We leveren niet alleen producten af, 
maar gaan graag een stapje verder. 
Neem contact op met onze specialisten. 
Zij geven je graag tips. Ook op onze 
website vind je tips en tricks.

Uniek assortiment Professioneel advies

Handige tips

Als je bestanden hebt opgestuurd, 
checken we die altijd nog even 
van tevoren. Zo verzekeren we je 
van de hoogste kwaliteit.

Gratis kwaliteitscheck

Je krijgt bij etiketten op maat een 
gratis proefdruk, zodat je zeker 
weet dat je krijgt wat je verwacht. 
Dat scheelt een hoop onzekerheid.

Gratis digitale proefdruk

Bij ons kun je standaard-etiketten 
bestellen met slechts één druk op de knop. 
Voor etiketten op maat vraag je makkelijk 
een offerte aan. Wel zo makkelijk!

Makkelijk besteld

De kleinste details zijn 
bepalend. Tijdens het gehele 
proces zorgen we ervoor dat 
alles tot in de puntjes klopt.

Kleinste details

Bij standaard-etiketten geldt: voor 
12.00 besteld, dezelfde dag verzonden. 
Ook etiketten op maat versturen we zo 
snel mogelijk. We laten vooraf weten 
wanneer je je bestelling kunt verwachten.

Snel geleverd

Wij garanderen dat je stickers 
perfect blijven kleven. 

Plakgarantie

https://etikettenoprol.nl/over-ons/


Groot of klein, 
een speciale inkt,
coating of belijming, 
alles is mogelijk. 
We hebben een uniek 
assortiment en kunnen 
aan iedere vraag voldoen.



>   Ga naar Materialen

Materialen, 
bedrukking, belijming 
en nabewerking
Voor ieder doel hebben we het perfecte etiket. Iedereen bij Etiketten 

op rol is ervaren en weet alles over iedere sticker. En dat is niet zo 

gek: we houden ervan om nieuwe dingen te leren. Zo blijven we altijd 

helemaal up-to-date en houden we iedere nieuwe marktontwikkeling 

bij. We zijn altijd bereikbaar voor concreet advies of om even te sparren.

https://etikettenoprol.nl/materialen/
https://etikettenoprol.nl/materialen/


>   Ga naar Materialen >   Ga naar Bedrukking

Wat wil je uitstralen? Ook etiketten zijn onderdeel van je 

merk. Daarom bieden wij verschillende soorten bedrukking 

voor iedere toepassing. Felle kleuren, variabele bedrukking of 

voedselveilige inkt: wij hebben het allemaal in huis.

+ Bedrukking in zwart

+ Bedrukking in exacte PMS-kleuren (tot 5 kleuren) in één productierun

+ Bedrukking in fluorkleuren

+ Bedrukking in full colour

+ Bedrukking in full colour met steunkleur

+ Gebruik van Low Migration inkt (voedselveilige inkten)

+  Variabele bedrukking (nummering als THT, Lot-/batchnummer, 

QR- /barcode)

+ Holografische folie + 1 PMS-kleur

Bij Etiketten op rol vind je een ruim assortiment materialen 

van de allerhoogste kwaliteit. We hebben allerlei soorten 

zelfklevend papier, zelfklevende kunststof en niet-zelfklevend 

papier. Dat betekent dat we etiketten kunnen leveren voor 

iedere toepassing. Hieronder een kleine greep uit ons 

assortiment.

+ Papieren zelfklevende materialen

+ Kunststof zelfklevende materialen

+ Papieren niet-zelfklevende materialen

BedrukkingMaterialen

https://etikettenoprol.nl/materialen/
https://etikettenoprol.nl/materialen/
https://etikettenoprol.nl/materialen/#bedrukking
https://etikettenoprol.nl/materialen/
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>   Ga naar Nabewerking>   Ga naar Belijming

Speciale wensen? We doen ook verschillende nabewerkingen. 

Zo bescherm je het etiket tegen invloeden van buitenaf. Met 

onze beschermende lakken kunnen de producten iedere 

weersomstandigheid of toepassing aan. Etiketten voor buiten 

blijven ontzettend lang mooi, stickers voor industrieel gebruik 

blijven onverwoestbaar zitten.

+ Beschermende glans of matte lak aanbrengen

+ TTR-lak aanbrengen t.b.v. inprinten

+ Spotlak (ook wel spotvernis) aanbrengen

+ Perforaties in etiket en/of drager aanbrengen

+ Glans of mat laminaat

Het laatste wat je wilt, is dat stickers na verloop van tijd 

loslaten. Onze etiketten blijven sowieso plakken. Wij hebben 

namelijk belijming voor iedere soort toepassing. Extra stevig, 

diepvriesbestendig of juist geschikt voor textiel. Soms wil je 

dat de sticker extra goed blijft zitten en soms moet je juist 

rekening houden met een kwetsbare ondergrond. Waar je de 

etiketten ook wilt plakken, op onze belijming kun je rekenen.

+ Permanent hechtend

+ Extra permanent hechtend

+ Diepvries-belijming (voor op bevroren producten)

+ Removable belijming (afneembaar)

+  Post-it belijming (zeer lichte hechting en gemakkelijk te verwijderen 

zonder lijmresten)

NabewerkingBelijming

https://etikettenoprol.nl/materialen/
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Als je bestanden hebt 
opgestuurd, checken 
we die altijd nog even. 
Zo verzekeren we je van 
de hoogste kwaliteit.



>   Ga naar Producten

Producten
We maken heel veel soorten etiketten, stickers en labels. 

Zoveel zelfs, dat we nog nooit iemand hebben hoeven 

teleurstellen. We hebben talloze standaardetiketten in 

de webshop. Voor etiketten op maat vraag je makkelijk 

een offerte aan. Onze specialisten weten precies welk 

product bij jouw wensen past. 

https://etikettenoprol.nl
https://etikettenoprol.nl


Verpakkingsetiketten
Onze verpakkingsetiketten zijn duidelijk voor de consument en praktisch voor 

de logistieke processen. Deze stickers worden veel gebruikt in bijvoorbeeld 

de drankenhandel en -industrie, grotere industriële bedrijven met eigen 

printmogelijkheid en etiketteerbedrijven.

Bij ons vind je ondere andere productetiketten, flesetiketten, dierproductstickers, 

etiketten voor voedingssupplementen, farmaceutische labels en sluitzegels. 

Onze hele productielijn is in-house, waardoor we snel, precies en flexibel 

kunnen werken. 

Dierproductstickers

Sluitzegels

Farmaceutische labels

Voedingssupplementen 
etiketten

Flesetiketten Productetiketten

https://etikettenoprol.nl/categorie/verpakkingsetiketten/
https://etikettenoprol.nl/product/dierproductstickers/
https://etikettenoprol.nl/product/sluitzegels/
https://etikettenoprol.nl/product/farmaceutische-labels/
https://etikettenoprol.nl/product/voedingssupplementen-etiketten/
https://etikettenoprol.nl/product/flesetiketten/
https://etikettenoprol.nl/product/productetiketten/


Beveiligingslabels

Printeretiketten

Detailhandelstickers

Spaarzegels

Logostickers

Textielstickers / 
kledingstickers

Prijsstickers / kortingstickers

Wijzigingsstickers

Detailhandeletiketten
Detailhandelstickers zijn er in alle soorten en maten. En dat is logisch: 

ze worden gebruikt door detailhandelbedrijven en groothandels in 

iedere branche. Populaire producten zijn bijvoorbeeld spaarzegels, 

logostickers, prijs- en kortingstickers, detailhandelstickers, textiel- en 

kledingstickers, printeretiketten en beveiligingslabels.

We hebben altijd de juiste belijming, ook voor kwetsbare materialen 

als boeken en kleding. Dankzij onze in-house productielijn kunnen 

we snel, precies en flexibel werken. 

https://etikettenoprol.nl/product/beveiligingslabels/
https://etikettenoprol.nl/product/printeretiketten/
https://etikettenoprol.nl/product/detailhandelstickers/
https://etikettenoprol.nl/product/spaarzegels/
https://etikettenoprol.nl/product/logostickers/
https://etikettenoprol.nl/product/textielstickers-kledingstickers/
https://etikettenoprol.nl/categorie/detailhandel/kortingsstickers/
https://etikettenoprol.nl/categorie/detailhandel/wijzigingsstickers/
https://etikettenoprol.nl/categorie/detailhandel/


Barcode – QRcode stickers SignaleringsetikettenBandenstickers

Transport en logistieketiketten
Stickers en etiketten zijn onmisbaar tijdens transport en logistiek van goederen. 

We produceren opvallende stickers op rol in iedere kleur. We leveren deze 

stickers meestal aan magazijnen, op- en overslagbedrijven, grootwarenhuizen, 

distributiebedrijven en garagebedrijven.

De etiketten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het labelen van gesealde 

pallets, kratten, containers en autobanden. Kies voor een standaard opdruk of 

voor stickers met speciale productcode, barcode of QR-code. We hebben de hele 

productielijn in-house, waardoor we snel, precies en flexibel kunnen werken. 

https://etikettenoprol.nl/product/barcode-qrcode-stickers/
https://etikettenoprol.nl/product/signaleringsetiketten/
https://etikettenoprol.nl/categorie/logistiek/bandenstickers/
https://etikettenoprol.nl/categorie/logistiek/


Allergenensticker

Houdbaarheidsetiketten

Complete sets

Losse verpakkingen

Dagstickers

Voordeelsets

Diepvriesetiketten

Voedseletiketten
Als horecaondernemer gebruik je HACCP-voedseletiketten om 

de houdbaarheidsdatum van voedsel te bewaken. Deze stickers 

worden vooral afgenomen door cateringbedrijven, restaurants, 

horecagelegenheden, keukens van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Wij produceren dagstickers, diepvriesetiketten en houdbaarheidsetiketten 

volgens bestaande kleurcodering. Daarnaast hebben we stickers voor 

allergenensignalering. Dankzij onze in-house productielijn werken we 

snel, precies en flexibel.

https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/allergenenstickers-voedseletiketten/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/houdbaarheidsetiketten-voedseletiketten/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/complete-sets/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/losse-verpakkingen/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/dagstickers/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/voordeelsets-voedseletiketten/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/diepvriesetiketten-voedseletiketten/
https://etikettenoprol.nl/categorie/voedseletiketten/


Beveiligingslabels

Waarschuwingsstickers

Kabelstickers Keuringsstickers Technische stickers

Technische etiketten
Technische stickers moeten tegen een stootje kunnen. En de onze kunnen dat! 

Deze stickers bevatten technische data voor onder andere machines, apparaten en 

installaties. Ze kunnen ook waarschuwen voor gevaren bij werkomstandigheden 

of omgevingssituaties, zoals hoogspanningsvelden bij technische installaties.

Deze technische stickers worden geproduceerd voor bijvoorbeeld de medische 

sector, industriële bedrijven, mechaniseringsindustrie, automotive industrie 

en de textielindustrie. Onze hele productielijn is in-house, waardoor we snel, 

precies en flexibel werken.

https://etikettenoprol.nl/product/beveiligingslabels/
https://etikettenoprol.nl/product/waarschuwingsstickers/
https://etikettenoprol.nl/product/kabelstickers/
https://etikettenoprol.nl/categorie/technische-stickers/keuringsstickers/
https://etikettenoprol.nl/product/technische-sticker/
https://etikettenoprol.nl/categorie/technische-stickers/


Etiketten op maat

Heb je een bijzondere aanvraag? Een uniek idee? Een ongeëvenaard design? 

Of zie je jouw vraag simpelweg niet bij de andere categorieën? Wat je ook wilt 

beplakken, bij ons kun je terecht. Sterker nog: we hebben nog nooit nee hoeven 

verkopen. We maken met ongeëvenaarde precisie stickers en etiketten op 

maat: iedere vorm, materiaalsoort en elk formaat is mogelijk. Onze flexibiliteit 

hebben we grotendeels te danken aan onze in-house productielijn.

Uiteraard adviseren we je graag over wat het beste bij je wensen past. Een greep 

uit speciale aanvragen van de afgelopen jaren: holografische stickers voor 

speciale events, decoratielinten of inpaklinten in rollen van 100 meter, stickers 

op onscheurbaar tyvek, weerbestendige stickers op auto’s of plakplaten voor op 

silo’s. Meer weten? Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden. Als je 

liever direct iemand aan de lijn hebt, kun je bellen naar 0413 25 27 36.

https://etikettenoprol.nl/categorie/stickers-op-maat/
https://etikettenoprol.nl/contact/


Het zit ’m in de kleinste details. Bij Etiketten op rol hebben 

we alles in huis, zelfs het complete productieproces. 

Zo kunnen we de precisie en flexibiliteit bieden die jij nodig 

hebt. Bestel online of neem contact op voor advies van 

onze specialisten. Niks onpersoonlijke webshop: we helpen 

je graag persoonlijk met het maken van de beste keuze.

Voor elke 
uitdaging een 
plakkende oplossing



Gratis digitale proefdruk 
bij etiketten op maat, 
zodat je zeker weten 
gelukkig bent met  
je keuze.



Frontstraat 2b
5405 PB Uden

Persoonlijk  
advies nodig?
Onze specialisten houden niet alleen van stickers – ze zijn ook 

dol op persoonlijk contact. Wil je iets weten over onze producten 

of onze service? Wil je sparren over wat de beste optie is voor de 

wensen van jouw organisatie? We denken met je mee, zodat we 

samen tot de allerbeste oplossing komen.

+31 (0)413 25 27 36
info@etikettenoprol.nl
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