
Checklista för 
beställning av etiketter
Det kan vara svårt att förstå men etiketten är en komplex liten rackare.  
Givetvis hjälper vi dig genom processen för att du ska få en etikett som matchar 
just dina behov. Innan du gör din beställning rekommenderar vi dig att läsa  
igenom denna checklista.



Syfte Ska etiketten vara säljande, varumärkesbyggande, informativ  
eller funktionsanpassad?

Utseende Hur många färger ska etiketten ha?

Ska den ha en eller flera sidor?

Vilket format önskas?

Ska det vara tryck på båda sidor?

Önskas matt eller blank yta?

Är du kanske intresserad av att varje etikett märks med ett  
unikt nummer?

Vill du att etiketten ska sticka ut lite extra i butikshyllan?

Etiketteringsyta Ska etiketten sitta på glas, plast, gummi, papper, kartong,  
metall, trä, däck, textil, en tub, en återförslutningsbar förpackning, 
en blodpåse, direkt på livsmedel eller något annat?

Livslängd Ska etiketten hålla ett par dagar eller kanske upp till ett år?

Häftämne Ska häftämnet, eller adhesivet som vi också kallar det, vara 
permanent eller avtagbart?

Serviceförhållanden Kommer etiketterna utsättas för till exempel UV-ljus, värme, kyla,  
fukt, damm, vatten, fett, lösningsmedel, nötning och/eller långa 
transporter under sin livstid?

Leverans Vilken bobinstorlek önskas (alltså den kärna som etiketterna är  
spolade på)?

Hur många etiketter ska det vara per rulle (rullens ytterdiameter)? 

På vilket sätt ska etiketterna spolas? Det finns tyvärr ingen 
branschstandard vad gäller spolning. Se vårt spolschema!
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Tilltryck Ska etiketten få ett tilltryck med text eller en streckkod?

Vilken typ av färgband används?

Applicerings-
förhållanden

I vilken hastighet och temperatur appliceras etiketterna?

Hur är luftfuktigheten?

Vilken temperatur har produkten vid appliceringstillfället?

Sker etikettappliceringen före eller efter fyllning?

Som sagt... Det finns mycket att tänka på. Vi hjälper dig givetvis för att göra din  
etikettbeställning så smidig som möjligt.
Kontakta oss för mer information.

Läs gärna även våra kundberättelser för att veta mer om de etikettlösningar vi erbjuder.
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