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LeghornGroup is al veertig jaar gespecialiseerd in fraude voorkomende systemen.

Onder de veiligheidslabels spelen ultra-vernietigbare veiligheidslabels een zeer
belangrijke rol. Bij poging tot verwijdering schilferen ze volledig af van het
oppervlak waarop ze zijn geplakt.

We kunnen ook zeer kleine etiketten produceren tot enkele millimeters groot.

3034 b

Starrenhoflaan 44/18 – 2950 Kapellen/België 

Tel:  +3234807177  - Fax:+3234808568

www.leghorngroup.be - info@leghorngroup.be

BESCHERMING - CONTROLE - IDENTIFICATIE – TRACEREN



03

Dit type veiligheidslabel wordt veel gebruikt door servicecentra van mobiele telefoons en
tablets, maar ook in de voedingsindustrie of banksector.
We kunnen ze produceren in vellen van elke grootte, elke gewenste vorm, of op rollen.

Gepersonaliseerde labels kunnen met een barcode of een doorlopende nummering
uitgerust worden, maar tevens kan RFID-technologie geïmplementeerd worden.
In dit geval worden ze ultra-vernietigbare RFID-veiligheidslabels genoemd.
Het materiaal om deze labels te produceren is extreme fragiel en breekt in honderden
stukjes als je probeert ze te verwijderen.
Ultra-vernietigbare veiligheidslabels kunnen op de meeste ondergronden aangebracht
worden.

ULTRA-VERNIETIGBARE VEILIGHEIDSLABELS
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04ULTRA-VERNIETIGBARE VEILIGHEIDSLABELS 
VOORBEELDEN VAN AFMETINGEN

Ultra-vernietigbaar veiligheidslabel
Afm. 20x40 mm

Ultra-vernietigbaar veiligheidslabel
Afm. 14x28 mm

Ultra-vernietigbaar veiligheidslabel
Afm. 10x20 mm

Het kiezen van de juiste afmeting en kleur voor
uw labels betekent waarde toevoegen aan uw
merk.

Een opvallend logo, duidelijke boodschap en
contactgegevens goed zichtbaar: u krijgt een
krachtig en efficient hulpmiddel voor uw
communicatie.

Uw ultra-vernietigbare veiligheidslabels,
fraude aantonend, houden uw bedrijf in de
schijnwerpers, ook voor contactnames.

In elk geval kan LeghornGroup interne grafische service bieden om uw ideeën te
realiseren.
Met onze ervaring op het gebied van namaak zullen we u helpen om het material
zorgvuldig te kiezen en de meest geschikte labels voor uw bedrijf te creëren.
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Ze kunnen geproduceerd worden op vel
of op rollen.

We hebben steeds ultra-vernietigbare
veiligheidslabels op voorraad.

Voor gepersonaliseerde veiligheidslabels
kunnen we deze leveren binnen de 4 
weken, afhankelijk van het aantal.

Ultra-vernietigbare veiligheidslabels zijn verzegelingen dewelke uw werk kunnen
bewaken en discussies en misverstanden kunnen voorkomen.

Een kleine investering met een groot rendement.

Vellen

Rollen
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CONTACTEN WERELDWIJD
Algemene e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italië

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – BeNeLux & Noord-

Europa

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Indië

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Tjechië

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Griekenland

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldovië

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spanje

www.leghorngroup.es
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