
Kende u ons vroeger alleen van inkjet, 
tegenwoordig kunt u bij ons terecht 
voor alle codeertoepassingen in de hele 
verpakkingsketen. ‘End-to-End’, 
noemen wij dat: van de eerste THT-
datum op uw product tot en met het 
laatste pallet-etiket. En zelfs tot en met 
de consument thuis.

Inkjet, Laser, TTO of Print & Apply: 
voor elke toepassing vindt u een 
hoogwaardige technologie. Altijd 
volgens de laatste eisen en wensen in de 
industrie, bijvoorbeeld in traceerbaarheid 
en doelmatig produceren (Overall 
Equipment Effectiveness). Dat ziet u 
niet alleen in onze producten, maar 
ook in onze service en ondersteunende 
diensten, die samen een totaaloplossing 
vormen. We nodigen u graag uit voor 
een ‘factory tour’ langs al onze 
mogelijkheden!

Paul Donkers
Directeur Domino Benelux

End-to-End 
coderen en 
traceren...  
Domino doet het! Coderen op flexibele verpakkingen 

was nog nooit zo rendabel. 
Met Domino thermo-transfer 
overprinters (TTO) print 
u tekst, logo’s, 2D- en barcodes 
en andere variabele informatie 
op folies, papier en vele andere 
verpakkingsmaterialen. Met een 
resolutie van 300 dpi en bij 
hoge productiesnelheden.

Lintverbruikskosten omlaag
Door een efficiënte en ingenieuze 
linttechniek (patent) bespaart u tot 
wel 60% op lint zonder kwaliteits-
verlies. Wij testen de coderingen 
uitgebreid op weerstand tegen 
invriezen, stoomsterilisatie, 
krasbestendigheid en kleurechtheid, 
zodat uw informatie leesbaar blijft tot 
bij de eindgebruiker.

Flexibiliteit is troef met 
thermo-transfer

F CUS

Maximale 
uptime
De printertechnologie, het 
lintsysteem, de interface en de software: 
alles werkt samen voor een optimale 
productie. Dat betekent minder kosten, 
minder onderhoud, minimale uitval 
en dus maximale uptime.

Coderen van flexibele 
verpakkingen:

Hoge productiesnelheden
Integratie op alle verpakkingsmachines
Perfecte printkwaliteit (300 dpi)
Intermitterend en continu
Tot 60% besparen op lintverbruik
Linten in vele samenstellingen, 
breedtes en kleuren

•
•
•
•
•
•

Domino V-Serie – primair coderen

De nieuwe V300+ 
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Verbeterde OEE met Domino 
kleinkarakter inkjet

Betrouwbaarheid is standaard
De A-Serie plus is een uiterst 
betrouwbare serie inkjet printers, die 
hun sporen in de productie-industrie 
ruimschoots hebben verdiend. 
De roestvrijstalen printers printen 
tekst en logo’s over één tot vier regels, 
genereren automatische serie- of 
batchnummers en hebben een real-time 
klokfunctie. 

Nieuwste technologie
Hogere uptime, kortere insteltijden, 
verder gaande automatisering, dat is wat 
de markt tegenwoordig vraagt. Daarom 
vindt u bij ons de nieuwste print- en 
communicatietechnologie, zoals een 
ingebouwde webserver en automatische 
e-mail alerts. Alles gericht op zo weinig 
mogelijk onderbrekingen, dus een 
optimale productie.

Of u nu een eenvoudige stand-alone printer heeft of een 
heel printerpark in een complexe netwerktoepassing: 
productieverlies door storende inkjets wilt u tot het 
minimum beperken. Daarom kiezen vele coderende 
bedrijven al jaren voor Domino.

Afhankelijk van hun toepassing coderen steeds meer klanten 
met laser. Hun belangrijkste redenen zijn onuitwisbare codes, 
coderen zonder verbruiksartikelen, variabele informatie in 
drukwerkkwaliteit, hoge betrouwbaarheid en 
minimaal onderhoud.

Producten en verpakkingen 
coderen met inkjet:

Ongeëvenaarde betrouwbaarheid
Optimale Overall Equipment Effectiveness
Altijd startklaar (gepatenteerd nozzlesysteem)
1-4 regels, verschillende printformaten
Barcodes en 2D matrixcodes
USB, E-mail alerts, webserver

•
•
•
•
•
•

Domino A-Serie plus – primair coderen

Domino A-Serie plus: worcaholic

Lasercoderen: veelzijdig, 
schoon en betrouwbaar

Veelzijdig
Domino biedt u een ruime keuze 
aan schrijvende en dot-matrix CO2-
lasers, van de kleinste laserkop tot de 
snelste laser in de markt. We printen  
glas en kunststoffen, waaronder PET, 
bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie en de farmaceutische en 
personal care sector.

Productief coderen
Vanzelfsprekend vallen ook onze 
lasersystemen in de plus-range. 
Dat betekent dat u kunt rekenen op 

korte instel- en omsteltijden, minder 
fouten en minder uitval. Kortom, alle 
voorwaarden om flexibel, efficiënt en 
productief te coderen.

Producten en verpakkingen 
coderen met laser:

Schoon, veilig en betrouwbaar
Ruim codeerveld
Veelzijdigheid in tekst, codes en 
afbeeldingen
Farma-laser voor 21-CFR deel 11  
en GMP
Volledige serie eigen stofafzuigsystemen

•
•
•

•

•

Domino plus S-Serie, DSL, D-Serie

primair coderen

Ruime keuze 
lasers, schrijvend 
en dot-matrix

Haarscherpe logo’s, teksten en 2D barcodes 
met Domino-lasers



Optimale traceerbaarheid van  
dozen en pallets
Het grootste assortiment print- en apply-systemen binnen de 
branche vindt u bij Domino. Met twaalf modellen print-engines en 
meer dan zestig verschillende applicatoroplossingen voor bewegende 
en stilstaande producten is er altijd wel een oplossing die aan de 
eisen van uw toepassing voldoet!

Modulaire opzet
De Domino M-Serie is een modulair 
systeem met printers, applicators en 
accessoires. De open interface zorgt voor 
netwerkintegratie en communicatie met 
verschillende databases. Maatwerk is dus 
nooit een probleem. 

Voordelen
Onze klanten zijn vooral tevreden 
over de optimale doorvoer, waardoor 
de lijnefficiency intact blijft. Ook de 
hoge resolutie is een pluspunt en zorgt 
voor haarscherpe teksten, grafische 
informatie, RFID-labels en barcodes 
volgens GS1-normering. 

Domino print & 
etiketteeroplossingen:

Maximale productiviteit
Verbeterde doorvoer
Nauwkeurige positionering van 
etiketten
Totale flexibiliteit voor pallets en dozen
Snelle omsteltijden
Probleemloze integratie in  
bestaande lijnen
Volledige track-and-trace

•
•
•

•
•
•

•

Hoge beschikbaarheid
De verschillende inkjet printers in 
de C-Serie plus garanderen een 
continue productie. Ze hebben 
een intelligent inktsysteem, dat 
waarschuwt als de printerinkt bijna 
op is. U vervangt de inkt gewoon 
tijdens productie, dus er is geen 
onnodige stilstand.

Uitgebreide 
softwaremogelijkheden
Als u omdozen codeert, maakt u 

meestal gebruik van uw eigen ICT-
infrastructuur. De C-Serie plus 
beschikt zelf over opmaaksoftware 
voor doosbedrukkingen, en koppelingen 
met al uw eigen systemen. U kunt 
snel en eenvoudig aan de slag.

Inkjetoplossingen voor 
dozen, trays en zakken:

Hoge kwaliteit barcodes
Aanzienlijke kostenbesparing op 
dozenvoorraad
Meerdere koppen per printunit

•
•

•
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C-Serieprinters, 
compact en 
betrouwbaar

Labels in alle soorten en maten

Domino M-Serie plus 

secundair en tertiair coderen

Domino C-Serie en C-Serie plus

secundair coderen

Weinig onderhoud
Minder fouten door uitgebreide 
softwaremogelijkheden
Volledige RFID-integratie mogelijk

•
•

•

Van één regel tot een volledige  
bedrukking op dozen, trays en zakken
Goed leesbare barcodes met een hoge resolutie op omdozen. Een robuuste printer die 
betrouwbaar en in-line codeert. Een besparing op uw voorraden voorbedrukte omdozen 
met een printer die dat zelf kan. Met de C-Serie plus heeft u het binnen handbereik.

Het juiste advies
De ene toepassing vraagt om 
etiketten, de andere om contactloos 
coderen. Wij leveren beide. 
Daarom krijgt u van ons altijd een 
onafhankelijk advies dat volledig 
past bij uw toepassing en budget. 
Eerlijk en effectief.
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Volledige ketentraceerbaarheid

Volledige traceerbaarheid en RFID

Domino plus 
werkt voor u
Het Domino 
plus-programma 
staat voor 
producten en diensten van hoge kwaliteit, 
ontwikkeld om productieverlies door 
stilstand, snelheidsverlies en storingen te 
voorkomen. Zo leveren we een bewezen 
bijdrage aan een doelmatige productie 
(Overall Equipment Effectiveness).

Onderhoud 
zoals u het wenst
TotalCare plus biedt u onderhoud 
en service op vier verschillende 
contractniveaus: van volledig 
uitbesteden tot bijna alles zelf 
doen. Een uitgekiend concept met 
als doel maximale productie met 
minimale risico’s. Voor al onze 
klanten is er het gratis basispakket, 
met onder andere de helpdesk, een 
webwinkelaccount, productgarantie 
en vaste responstijden. 

Wetgeving, productveiligheid, 
aansprakelijkheid, kwaliteitsmanagement, 
kostenbeheersing: moderne productie-
bedrijven kunnen niet meer zonder 
traceerbaarheid. De Integrated Solutions-
groep binnen Domino heeft alle 
specialistische kennis in huis om u te 
adviseren in maatwerkoplossingen voor 
vergaande productidentificatie, traceer-
baarheid en RFID door de hele keten. 
Van grondstof tot en met consument.

Kent u het gemak al van online bestellen, 
24 uur per dag? Met onze gratis 
webwinkel bestelt u wanneer u wilt. 
U maakt eenvoudig standaard bestellijsten 
aan en volgt uw bestellingen en facturen 
voortaan online. Regel uw account 
vandaag nog. Bel ons of stuur een 
e-mail naar buydomino@domino.nl  

 Domino wereldwijd

Via een uitgebreid netwerk van 
dochterbedrijven en distributeurs 
in meer dan 120 landen kunt u 
ook internationaal op ons rekenen. 
Objectieve verkoopondersteuning, 

deskundige serviceteams en 
technische ondersteuning volgens 
wereldwijde Domino-normen: 
waar ook ter wereld, altijd hetzelfde 
kwaliteitsniveau.

Bestellen op 
www.buydomino.com


