
BAMBOE LABEL

Dit bamboe label is van 100% bamboe en biologisch 
a� reekbaar. U kunt het label personaliseren met uw logo of 
bedrĳ fsnaam, een QR-code of een plantpaspoort. Het label kan 
in alle mogelĳ ke, uitvoeringen, afmetingen en kleuren geprint 
worden. Kortom; duurzaam en persoonlĳ k.   

Om een robuustere uitstraling te creëren, hebben wĳ  ook een 
hot-stamp uitvoering (zie foto rechts).

De focus van Van Nifterik Holland b.v. ligt op het leveren van hoogwaardige plantondersteuning, 
decoratie en plantlabels aan de wereldwĳ de tuinbouwsector. Het grootste deel van ons assortiment 
bestaat uit bamboe producten die worden gemaakt in onze ISO-gecertifi ceerde fabriek in China. Wĳ  
hechten veel waarde aan duurzaamheid, wat te zien is aan onze producten en processen.

Met onze eigen fabriek in China kunnen we volle containerladingen over de hele wereld verschepen. 
Daarnaast versturen wĳ  ook deelzendingen vanuit ons magazĳ n in Nederland. Naast het logistieke 
voordeel, stelt onze fabriek ons in staat om unieke klant gebaseerde oplossingen te maken. Zo 
creëren we samen meerwaarde voor de plant en u als klant.
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BAMBOE VORM

Naast het standaard bamboe label, kunnen wĳ  ook 
verschillende vormen ontwerpen en produceren. Zo vergroten 
wĳ  de toepassingen en bent u niet gebonden aan een hang- of 
steeklabel. 

Er zĳ n veel vormen mogelĳ k, dus hier krĳ gt u alle ruimte om 
uw label persoonlĳ k te maken. 
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BAMBOE LABEL STEKER

Het bamboe label is ook te verkrĳ gen als steker. Dat maakt het 
verwerken nog makkelĳ ker. Door het  materiaal heeft de steker 
een natuurlĳ ke look en een rustige uitstraling. 

Net zoals het standaard label en de bamboe vorm, kunt u ook 
deze steker personaliseren met uw eigen logo, huisstĳ lkleuren 
of plantpaspoort.
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