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B e D r i j f s n i e u w s

ETIKETTENFABRIKANT VILA IN BREDA 

ZIET EEN EXPLOSIEVE GROEI IN DIGI-

TAAL GEPRODUCEERDE ETIKETTEN MET 

KLEINE OPLAGES. REDEN VOOR HET 

BEDRIJF OM TE INVESTEREN IN VARIABEL 

STANSEN. VILA ETIKETTEN, DAT ONDER-

DEEL IS VAN DE INTERNATIONAAL OPE-

RERENDE OPTIMUM GROUP™, KOOS 

VOOR DE SEI LABELMASTER DIE GELE-

VERD WERD DOOR TRIPA CONVERTING 

SOLUTIONS IN VIANEN.

OPTIMUM GROUP MEMBER VILA ETIKETTEN 
INVESTEERT IN VARIABELE NABEWERKINGSTECHNIEKEN 

Vila Etiketten zag al snel de voordelen van het digitaal produceren van etiketten. Nu is ruim tachtig procent 
van de productie digitaal. Het aantal orders bij de drukkerij neemt toe en de oplage wordt kleiner. Het aan-
tal kleinere orders, online besteld, neemt de laatste jaren sterk toe. Het zijn de digitale druktechnieken en 
variabele afwerking die een nieuwe markt openen voor particulieren en kleine bedrijven. Stickers in deze 
kleine oplagen waren voor deze doelgroep tot voor kort niet te koop. Het is de digitalisering in productie en 
afzet waardoor het nu wel mogelijk is een betaalbaar product aan te bieden.

DIGITALE NABEWERKING
Vila werkt per dag gemiddeld honderden orders per dag af met miljoenen etiketten. Door automatisering 
lopen de bestellingen soepel door de productie en het blijft groeien. De onstuimige groei is de reden dat 
Vila op zoek ging naar een nabewerkingstechniek die aansluit bij de digitale productie van de etiketten. 
de drukkerij was al lang opzoek en ze kwamen uiteindelijk bij Tripa Converting Solutions en bij SEI Laser 
terecht.

KORTE OMSTELTIJD
Nu de machine er staat is Vila Etiketten er erg over te spreken. Met name de korte omsteltijd en de ver-
werking van vele kleine orders achter elkaar zijn grote voordelen. Op dit moment is snelheid minder 
belangrijk dan de korte omsteltijd. Met de conventionele methode was Vila Etiketten vijftien minuten bezig 
om een stansblik te wisselen en in te stellen. In die tijd heeft de nieuwe machine de run al klaar. De SEI 
Labelmaster krijgt alle orders na elkaar op de rol aangeleverd. In de barcode tussen de jobs zitten alle gege-
vens van de volgende order en de lasersnijder weet direct wat hij moet doen.

GROEI
De etikettenmarkt groeit nog steeds door. Dat komt doordat het grootste gedeelte van de markt food gerela-
teerd is. De bevolking groeit en het aantal verpakkingen per productgroep blijft groeien. Het aantal variaties 
in verpakkingen blijft toenemen. Daar komt de steeds veranderende wetgeving bij; er moet steeds meer en 
andere informatie op een verpakking.
 
Meer informatie:
Optimum group  Vila Etiketten
Tel. 085-2732333  Tel. 076-5712800
www.optimumgroup.nl www.vila.nl


