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Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Al meer dan 120 jaar werkt Spruyt hillen nauw samen met apotheken 
in Nederland. Wij kennen u en weten dus ook hoe belangrijk een goed 
apothekersetiket voor u is. Daarom hebben wij een uniek Thermo Top 
etiket laten ontwikkelen, dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik in de 
apotheek. Dat levert u een “storingsvrij” etiket op; gemakkelijk verwerkbaar 
in uw apotheek en bovendien prachtig bedrukt.

Kwaliteit is niet altijd zichtbaar 
maar wél merkbaar

Beschermende toplaag

Thermische laag

Papier

Beschermlaag

Lijmlaag

Onderbaan

De lijm is speciaal ontwikkeld voor 
gebruik in de apotheek. Het etiket is 
geschikt voor diverse ondergronden 
zoals flacons, tubes, glazen/plastic 
medicijnflessen, karton en papier.

Door de speciale toplaag is  
het etiket bestand tegen o.a.  
verkleuring door zonlicht en 
vochtige of vette vingers.  
Zo blijft het etiket leesbaar.

De onderbaan heeft een 
constante kwaliteit zodat 
u de printer niet opnieuw 
hoeft af te stellen na iedere 
levering.

Spruyt hillen etiket

Waarom etiketten van Spruyt hillen?
  Storingsvrij etiket 
Speciaal ontwikkeld etiket die niet kan 
vastlopen in uw printer 

  Snelle levering 
Levering binnen 10 tot 15 werkdagen en 
spoedbestellingen in overleg. 

   Noodvoorraad 
Op verzoek houden wij kosteloos één doos 
op voorraad, die de volgende dag bij u in 
huis kan zijn. U komt nooit zonder etiketten 
te zitten.

Spruyt hillen biedt meer!
  Drukwerkbestelmodule 
24/7 een bestelling plaatsen. Hierdoor 
kunt u sneller en makkelijker bestellen en 
bespaard het u tijd. 
Ga direct naar onze drukwerkbestelmodule 
  Eigen ontwerpstudio  
Daardoor kunnen wij u snel van dienst zijn 
bij het vormgeven of aanpassen  
van uw drukwerk.
  Brede kennis  
Op onze afdeling Drukwerk werken grafisch 
specialisten die u graag adviseren over uw 
etiketten en ander drukwerk.  


