
Kortho biedt een uitgebreid aantal 
mogelijkheden om moeilijk te coderen 
producten te voorzien van (variabele) 
gegevens. Toepassingsgebieden: 
Bulkgoederen, transport & opslaglocaties 
en al die omstandigheden en/of goederen 
waar andere  industriële codeersystemen
niet geschikt of bruikbaar zijn. 

Naast de traditionele sjablonensnijmachine zijn er 
tegenwoordig ook geautomatiseerde systemen be-
schikbaar,  de EBS Handjet. Een perfecte vervanger 
van de sjablonensnijmachine.
Sjablonen: voor het handmatig merken van verpak-
kingen. Traditioneel gestanst of digitaal opgeslagen 
in een EBS Handjet. In een handomdraai aangebracht 
met Kortho’s speciale aanbrengmaterialen. 
De sjablonensnijmachines van Kortho zijn één en 
al degelijkheid. Robuust en zeer doordacht. De EBS 
Handjet is een en al Duitse degelijkheid en ontwikkeld 
voor gebruik in zwaardere omstandigheden.

kortho
Rol-It-On
Rol-It-On: het voordelige systeem om snel een duide-
lijke afdruk te maken met uw sjablonen. De microcel 
rubberrol van de Rol-It-On (met een breedte van 38 
of 75 mm.) droogt niet uit en is daarom steeds direct 
klaar voor gebruik. Éénmaal de rol beïnkten
en 10 tot 300 afdrukken zijn het resultaat. Puntgave 
afdrukken die indruk maken!

Oneshot
Perfect sjablonen zonder geknoei met losse inkt. Geen 
inktkussen maar een kant-en-klaar patroon. De One-
shot inktpatronen zijn leverbaar in diverse
inktsoorten voor verschillende oppervlakken en in de 
kleuren zwart, rood, geel, blauw en wit. De Oneshot 
rollers zijn te bestellen in een breedte van 38 of 75 
mm.

Oliekarton
Korthofah verkoopt oliekarton die geproduceerd is van 
de beste grondstoffen. De plantaardige (lijnzaad-) olie, 
waarmee het karton zorgvuldig is geïmpregneerd, 
zorgt ervoor dat het uitstansen van de letters “ges-
meerd” blijft lopen. Als een de grootste distributeurs 
van oliekarton in Europa weet Korthofah op
deze wijze een constant hoge kwaliteit te waarborgen. 
Oliekarton is in diverse formaten verkrijgbaar.

Markeerpen van Umark en Pentel
Stop met gebruik van kantoormarkers voor gebruik in 
industriële omgevingen! Kortho biedt een uitstekende 
range Markeerpennen voor gebruik in industriële
omgevingen en op diverse materialen. Bijvoorbeeld
markeerpennen voor op vettige, roestige en 
smerige oppervlakken. Markers met dunne punten of 
juist extra brede punten. Uitwisbaar of juist extreem 
permanent. Op papier of een vuile natte houten krat. 
Poreus materiaal of juist niet.  Er is een markeerpen 
die schrijft en blijft schrijven! 

EBS Handjet 250/260
Het alternatief voor de statische sjablonen-snijma-
chine: EBS Handjet. Deze recent ontwikkelde 
inkjetprinter in de vorm van een “accu boor machine” 
kan tientallen meerregelige teksten in het geheugen 
opslaan. Ook eenvoudige logo’s zijn te printen. De 
Handjet EBS is zeer geschikt voor het coderen van 
die materialen die met standaard codeersystemen niet 
of moeilijk bereikt kunnen worden. De Handjet kan 
uitgevoerd worden met enkele praktische hulpmid-
delen waardoor het coderen van gebogen materialen 
nog eenvoudiger wordt. Een buis of een vat? Dwars of 
overlangs? Uitgebreide teksten op grote materialen? 
Codeer het maar! Simpel en snel.
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Sjablonenservice
Kortho levert speciale sjablonen op bestelling. Voor 
verschepingssymbolen, maar ook van bijvoorbeeld
uw bedrijfslogo. Deze sjablonen zijn vervaardigd uit 
hoogwaardige kunststof, die een intensief gebruik 
toestaan. Ook kunnen wij uw ontwerp uit een  olie-
karton sjablonen vervaardigen. Oliekarton is goed-
koper maar heeft een kortere levensduur en is meer  
geschikt voor kortdurig gebruik.

Sjablonenmachines
Van klein naar groot. Wij leveren de meest 
voorkomende schrifthoogten tussen 12,5 mm. en 
45 mm. Sjablonensnijmachines van het gevestigde 
Amerikaanse merk Diagraph. Met een minimum 
aan bewegende delen, gepatenteerde onderdelen en 
robuust en doordacht. Met als resultaat: een perfect 
sjabloon.

Quick-Spray
Naast het merken met een inktroller of One shot sys-
teem is het met Quick-Spray ook mogelijk coderingen 
contactloos aan te brengen. 
Het grote voordeel ten opzichte van verf is de zeer 
snelle droogtijd. Uiteraard zijn de Quick-Sprays 
CFK-vrij. 
Overige voordelen: 
       tijdbesparend
       weinig inktverlies
       oliebestendig 
       hittevast
       kleurecht

Verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood, blauw, groen, 
geel, en wit. Ook een block-out versie (zandkleur) om 
bijvoorbeeld bestaande teksten op een transportkist 
te maskeren.

Kantel- en klosstempels
Kortho levert ook kantel- en klosstempels in diverse 
uitvoeringen. Stempels met vaste of verwisselbare 
tekststroken, waarmee u eenvoudig coderingen en an-
dere aanduidingen aanbrengt op diverse materialen.
Bijvoorbeeld het IPPC-logo op een houten verpakking
 
Handrolcoders
Voor het merken en coderen van enkele produkten, 
verpakkingen in vlakke toestand of verzamelverpak- 
kingen vormen de Kortho handrolcoders een prima 
oplossing. Zij bieden u dezelfde voordelen en variatie 
mogelijkheden als de standaard Rolcoder. Eenvoudig 
en licht te bedienen, uiterst stabiel en met uitgebreide 
tekst-combinatiemogelijkheden.
 
Kortho-lock
Rubber tekstmateriaal voor de (hand)Rolcoder of de 
kantelstempel en klosstempel. Zowel cijfer-/letter- sor-
teringen als losse karakters of logo’s.
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