


    Alla har sett våra produkter, men få
vet att det är vi som har gjort dem.





    Ett av Sveriges största etikettryckerier med över
3 miljarder producerade etiketter/år.
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Ettikettoprintcom har rötter tillbaka till tidigt 1900-tal. 
Redan 1954 påbörjar dåvarande Svea Band som första 
företag i Sverige tillverkning av självhäftande etiketter. 
1985 byter Svea Band namn till Printcom. 2012 bildades 
Ettikettoprintcom genom sammanslagningen av  
Ettiketto Labeling Systems AB och Printcom Grafiska AB.

Idag är vi ca 90 engagerade medarbetare och omsät-
ter drygt 220 msek vilket gör oss till en av de ledande 
leverantörerna av etiketter och etiketteringsutrustning 
i Sverige. Vi är också den enda helhetsleverantören i 
Sverige som kan erbjuda både självhäftande etiketter 
och egenutvecklade etiketteringssystem.

Att vara helhetsleverantör innebär för dig som kund 
att vi har ett brett utbud av traditionella och digitala 
trycktekniker till vårt förfogande. Detta gör att vi är 
konkurrenskraftiga på de flesta typer av etiketter samt 

att vi har komplett kompetens kring etiketter och 
etikettering. I de fall vi tillhandahåller både etiketter och 
etiketteringsmaskiner kan vi också ta ett helhetsansvar 
för funktionen etikettering i din produktion så när du 
väljer en etiketteringslösning från Ettikettoprintcom kan 
du känna dig trygg i att du får en lösning som fungerar 
över tiden.

Vi arbetar med allt från stora välkända varumärken till 
små snabbväxande entreprenörsföretag och oavsett 
vem du är så är Din förpackning – Vår passion.

Rikard Ahlin
CEO

Din förpackning - vår passion 
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T R Y C K TJ Ä N S T E R

E T I K E T T E R I N G

S E R V I C E  
&  S U P P O R T

Vi levererar  
helhetslösningar
Vi kan se över hela etiketteringsprocessen, från original till  
applicering på produkt. Vi tar fram en helhetslösning som 
kostnads effektivt löser ditt totala behov.
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Ettikettoprintcom har idag två produktionsenheter,
en i Malmö och en i Åtvidaberg. Totalt sett har vi
ett tiotal flexotryckpressar, tre digitaltryckpressar,
samt flertalet efterbearbetnings- och stansmaskiner. 
Båda produktionsanläggningarna är moderna och
ändamålsenliga med flexotryck som den gemen-
samma nämnaren.

I Malmö har vi huvudkontor, etikettproduktion och 
egen tillverkning av etiketteringsmaskiner. Åtvidaberg 
är en produktionsanläggning som utöver etiketter 
även tillverkar biljetter och taggar. Totalt förfogar vi 
över 10 000 m2 produktionsyta, med goda möjligheter 
för expansion.

Moderna anläggningar
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Kompetens, kvalité, flexibilitet  
och engagemang 
Plattform 
Vår kompetens är uppbyggd av mångårig erfarenhet 
och nyfikenhet på ny teknik. Kvalité och flexibilitet är 
självklarheter för oss, vi strävar ständigt efter att uppfylla 
eller överträffa våra kunders förväntningar. Engagemang 
är vårt viktigaste kärnvärde, vi brinner för det vi gör och 
kunden är alltid i fokus.

Produkter 
Utifrån vår plattform levererar vi produkter och tjänster i 
form av självhäftande etiketter, etiketteringssystem samt 
tillhörande service och support. Mest intressant är dock 
målet, resultatet av det vi gör. Vi vill vara med och skapa 
säljande, funktionella och effektiva förpackningar – det  
är vår passion.

Resultat 
  Säljande: Förpackningar säljer och etiketten bär varumärket.

  Funktionell: Lös uppgiften, etiketten kan användas till mer 
än att bära varumärket – säkerhet, instruktionsbok mm.

  Effektiv: För oss är en etikett effektiv när den finns till- 
gänglig i rätt tid, till rätt kvalité och kan appliceras effektivt 
i produktionsprocessen samt behåller sin funktion i hela 
produktlivscykeln.
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Trycktjänster 
Vi har mångårig erfarenhet av etikettryck och djup 
grafisk kompetens. Vi gör det svåra enkelt. Idag 
finns det mängder av valmöjligheter när man ska 
välja etikett; material, lim, färg, tryckteknik och så 
vidare. Vi tar fram en lösning utifrån din målsättning 
och ditt behov.

Vi hjälper också gärna till att se över hela din  
etiketteringsprocess det vill säga både etikettbehov 
och applicering. Vi kan ta fram en helhetslösning 
som kostnadseffektivt löser ditt totala behov.

Till höger finner du exempel på etikettyper och 
trycktjänster som vi erbjuder.
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Läs mer om våra trycktjänster på www.ettikettoprintcom.se

Flerfärgsetiketter

Digitaltryck Informationsetiketter Originalhantering

Flerbladsetiketter Biljetter & Taggar
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Utöver självhäftande etiketter har vi ett komplett 
sortiment av etiketteringsmaskiner, printrar, print 
& apply lösningar och service. Vi har mycket starka 
referenser och är kända i branschen för vår goda 
support och service, samt driftsäkerhet och precision 
i våra system. 

Genom att arbeta med en kombination av egen-
utvecklade- och partner produkter kan vi erbjuda  
en lösning som uppfyller dina krav på både prestanda  
och kostnad.

Etikettering  
& printrar 
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Läs mer om vårt etiketterings- och printererbjudande på www.ettikettoprintcom.se

Etiketteringsmaskiner Print & Apply Dispensers

Service & ReservdelarPrinters & Tillbehör Färgband
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Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.  
Som en del av Volatikoncernen stödjer vi också  
årligen olika välgörenhetsorganisationer som t ex  
Läkare Utan Gränser och UNHCR. 

För oss innebär hållbar utveckling att på ett  
framgångs rikt sätt kombinera miljöförbättringar,  
ekonomisk tillväxt och socialt ansvar. I praktiken  
innebär det att vi:

  investerar i miljövänlig teknik

  hanterar spill på bästa möjliga sätt 

  använder insatsvaror t.ex. färg och lack som inte  
skadar miljön eller våra medarbetare

  samplanerar leveranser

  följer energiförbrukning och söker löpande  
förbättringsåtgärder

  kontinuerligt arbetar med personsäkerhet

Hållbar utveckling
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2011 förvärvade Volati Ettikettoprintcom. Volati är en 
industriell investerare som vidareutvecklar bolag med 
fokus på långsiktigt värdeskapande.

Volati startades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén. 
Idag omsätter Volati drygt 5 miljarder kronor. Tillväxten 
är resultatet av förvärv och framgångsrik implementering 
av Volatis utvecklingsprogram.

Volati letar kontinuerligt efter förvärvsmöjligheter i ett 
stort antal branscher. Det som utmärker Volati är bland 
annat att de är privatägda, fokuserade på generations-
skiften och inte har något exitperspektiv det vill säga köper 
inte för att sälja, utan köper för att äga och vidareutveckla.

Du kan läsa mer om Volati på www.volati.se

Ägare
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M A L M Ö – H U V U D KO N TO R

Box 9 033,  20 0 39 Malmö

K ant y xe gatan 1B ,  213 76 Malmö

Telefon 0 4 0 -55 27 0 0

ÅT V I DA B E R G

Box 245,  597 26 Åt v idab erg

Spårgatan 11,  597 53 Åt v idab erg

Telefon 0120 - 853 0 0

S TO C K H O L M

Arenavägen 41,  p lan 12, 

121 77 Sto ck holm - Glob en

Telefon 08 -505 68 70 0

S T R Ä N G N Ä S

Finningevägen 52, 

6 45 42 St rängnäs

Telefon 0120 - 853 0 0 www.ettikettoprintcom.se


