kortho

Kortho, Made in Holland sinds 1958
Kortho is opgericht in 1926 en fabriceert sinds 1958 als Nederlands bedrijf codeer- en
merkapparatuur. Als producent zijn wij met bijna een eeuw ervaring gespecialiseerd in het
leveren van top-kwaliteit codeerapparatuur. Kortho heeft zich verder ontwikkeld en
gespecialiseerd in het bieden van klantgerichte totaaloplossingen met de snelheid, prijs
en stabiliteit van een standaard oplossing.
Inmiddels worden wij dan ook in meer dan 50 landen vertegenwoordigd en hebben wij
naast onze hoofdvestiging in Katwijk eigen dochterondernemingen in Duitsland, Frankrijk,
de Antillen en Chili.
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Totaaloplossingen op maat,
maar dan standaard leverbaar uit voorraad
Waar voorheen printers op zichzelf stonden zijn ze nu steeds meer een onderdeel van
een klantgerichte totaaloplossing. Software, naadloze integratie en aansturing zijn net zo
belangrijk. In tegenstelling tot slechts op verkoop georiënteerde organisaties beschikken
wij als fabrikant over diepgaande technische kennis.
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Hoofdkantoor en productie in Katwijk (ZH)

LABEL-APPLY

NICEFORMS
KLEINKARAKTER INKJET (CIJ)

VISION LABELCHECK

Vestiging in Frankrijk

Door modulair te werken kunnen wij zowel hardware als software in-house naar elke
codeerwens configureren. Hierdoor hebben onze klanten maar één aanspreekpunt en
kunnen wij maatwerk totaaloplossingen bieden, maar dan met de snelheid, prijs en
betrouwbaarheid van een standaard pakket.

Kortho is Platinum en Enterprise gecertificeerd door Nicelabel
Met deze hoogst mogelijke Nicelabel certificeringen verzekert Kortho zichzelf van het
hoogste kennisniveau van Nicelabel software. Als fabrikant beschikt Kortho ook op
printergebied over een optimaal hoge kennis. Op deze manier kunnen integratietrajecten, maar ook specifieke codeeroplossingen het snelst en op de best mogelijke manier
geïmplementeerd worden.
Zo bieden wij maatwerk oplossingen, maar dan met de snelheid en prijs van een
standaard product. Dit alles met maar één aanspreekpunt voor zowel software, hardware
en integratie.

Vestiging in Chili

Service & Ondersteuning
Ontzorg uzelf met Kortho’s snelle service
Kortho printers zijn ontworpen om in de zwaarste omgevingen 24/7 te opereren en staan bekend als één van de meest betrouwbare in de markt. Ondanks dit begrijpen wij dat het hebben van een goede en snelle service net zo belangrijk is. Door onze
unieke positie als Nederlandse producent beschikken wij over diepgaande technische kennis inclusief een eigen productie en
voorraad van alle onderdelen. Al deze factoren zorgen ervoor dat wij onze klanten kunnen garanderen dat productiestilstand tot
een absoluut minimum gehouden wordt.

Met 5 eigen vestigingen en meer dan 50 wereldwijd verspreide distributeurs is Kortho ook voor internationale projecten de juiste
partner.
Bezoekadres Hoofdkantoor
Lageweg 39
2222 AG Katwijk ZH
Nederland

Verkoop
T 071 40 60 470
verkoop@kortho.nl

Service & Support
T 071 40 60 450
service@kortho.nl

e verkoop@kortho.nl

t (071) 40 60 470

Lageweg 39, 2222 AG Katwijk

i www.kortho.com

f (071) 40 32 807

Postbus 3040, 2220 CA Katwijk

10-2016 Wijzigingen en fouten in specificaties zijn voorbehouden.

Contact Kortho Coding & Marking

Kortho coding & marking
bespaar integraal en zonder maatwerk
op uw codeerkosten

820123 456784

Nicelabel software en Kortho printers: de beste combinatie
Kortho heeft voor de centrale aansturing van al haar printers gekozen voor Nicelabel
software. Alle netwerk drivers voor Kortho apparatuur worden dan ook door Nicelabel zelf
ontwikkeld. Dit garandeert een plug and play integratie en werking. Alle functionaliteiten
welke Nicelabel rijk is worden hierdoor direct en zonder maatwerk door alle Kortho printers
ondersteund. Ongeacht of het om een inkjet, thermo- of labelprinter gaat.
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Coderen is een essentieel deel van het productie en/of verpakkingsproces. Een product wat niet of
verkeerd gecodeerd is, mag immers niet verkocht worden. Dit betekent dat codeerkosten automatisch
onderdeel zijn van de directe productiekosten welke de kostprijs van een product bepalen. Het terugdringen van deze kosten (en daarmee de kostprijs van uw product) is dus van groot belang. Dit altijd uiteraard
zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Want een verkeerd gecodeerd product wat per ongeluk toch
op de markt belandt kost nog veel meer geld! Met Kortho’s Bespaar- & Codeergarantie ontzorgt u uzelf
met het beste van beide werelden.
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Totaaloplossingen op maat uit voorraad leverbaar!

LABEL-APPLY

Één aanspreekpunt voor software
en Integratie:
- Voorkom fout coderen,
- Centrale printeraansturing,
- Automatiseer printjobs,
- Voorkom Human Error,
- Serialisatie,
- Integreer checksystemen,
- Intelligent labeldesign,
- Foolproof operatorscherm op maat,
- Printen vanuit een of meerdere databases
Bezoek onze website voor meer
informatie en een uitgebreide uitleg.

NICEFORMS

KLEINKARAKTER INKJET (CIJ)

CIJ

VISION PRODUCTCHECK

Kortho’s bespaar en codeer garantie
Bespaar met het uitsluiten van fouten! Verdien met Serialisatie!

TTO

Terugroepacties of het moeten ompakken van producten vanwege foutcoderingen brengt
veel kosten met zich mee. Kortho laat u dan ook graag concreet zien hoe oorzaken van foutcoderingen afgedekt kunnen worden.
Hoe specifiek en uniek u ook denkt dat ze voor uw situatie zijn, een standaard oplossing ligt
bij Kortho klaar op de plank. Denk hierbij aan het verwijderen van handmatige configuratie
om human error te voorkomen, maar ook aan het stroomlijnen en vereenvoudigen van uw
codeerproces. Configureer al uw printers voor het volgende product door slechts een barcode te scannen.

Door onze gestandaardiseerde aansturing zijn al onze printers in staat om zonder
maatwerk gekoppeld te worden aan elk denkbaar systeem.
Het direct printen van variabele labelinformatie vanuit databases, ERP of zelfs externe
weeg/vision apparatuur hoort hierbij. U hoeft uw printer slechts alleen nog aan te raken om
inkt of lint bij te vullen, de rest gaat allemaal foutloos, en vanzelf.
Voorkom fouten, downtime, maar vooral maatwerk en afhankelijkheid van leveranciers.

Met Kortho’s Bespaargarantie verzekert u uzelf van een aanzienlijke verlaging van uw totale huidige
codeerkosten. Deze verlaging rekenen wij na een vrijblijvend inventarisatiegesprek graag concreet voor
u uit. Hierbij nemen we alle aspecten mee die de kosten kunnen beïnvloeden. Dit gaat dus verder dan
alleen de aanschafprijs van apparatuur en het verbruik en onderhoud. Ook lijnefficiency, aansturing,
labelmanagement, processtappen en het alvast afdekken van toekomstige wensen nemen wij hierin mee.
Met Kortho’s Codeergarantie verzekert u uzelf daarnaast van altijd de juiste labelinhoud. De grootste
kosten worden immers nog steeds gemaakt bij terugroepacties, boetes of het moeten ompakken of
weggooien van producten. Ook hier gaat het om een integrale aanpak waarbij alle mogelijke menselijke,
mechanische of procesmatige oorzaken blijvend afgedekt worden. Dit altijd vanuit een standaard pakket
en dus zonder duur, traag en instabiel maatwerk.
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Sluit menselijke fouten uit

Vervang vele statische labels door één template met dynamische variërende velden. Haal
de informatie voor deze velden real-time op uit uw centrale (ERP) systeem. Laat tegelijkertijd automatisch allergenen highlighten, voedingswaardes berekenen en het juiste font of
lettergrootte activeren. Wijzigt er iets in uw database dan wijzigen uw labels automatisch
mee. Nooit meer tijdrovende en foutgevoelige handmatige printerconfiguratie aan de lijn!

Maximaliseer het gebruiksgemak van uw printers. Wij configureren graag een operator scherm
voor u waarop alleen de door u gewenste functies beschikbaar zijn. Dit kan op elk Windows
systeem zoals een PC of laptop. Vanuit deze PC worden dan al uw printers centraal aangestuurd
via het netwerk. Selecteer het product en de lijn (eventueel via een barcode scanner) en de rest
gaat automatisch. Werkt direct en zonder maatwerk programmatuur.

Gegarandeerd aanzienlijk besparen op uw huidige codeerkosten.
Gegarandeerd altijd de juiste codering op uw producten.
Integrale aanpak die verder gaat dan de directe cost of ownership
van de apparatuur.
Concreet voor u uitgerekend en onderbouwd na een vrijblijvende
inventarisatie.
Geen maatwerkoplossingen dus snel, stabiel en kostenefficiënt.
Één aanspreekpunt voor zowel hardware, software en integratie.

LABELPRINT

ONZE PRINTERS

Voorkom foutief coderen

Verdien door uw productafzet te vergroten middels unieke 2D barcodes. Voorzie elke verpakking met een uniek 2D barcode welke onze software ook opslaat in een log. Laat uw klanten de
barcode scannen voor punten (loyalty), of om de echtheid van uw producten te verifiëren
(anti-counterfeit). Vergelijk de binnengekomen scans vervolgens met het log om ook exact in
beeld te krijgen wie uw eindgebruikers zijn.
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Verhoog afzet met Serialisatie

QiC Thermal Transfer (TTO)

KGJ GraphicJet (Hi-Res inkjet)

LEIBINGER JET-series (CIJ)

LABELPRINTERS

Kortho’s 3e generatie TTO-printer.
Leverbaar als intermitterende i-series
en continue c-series codeersysteem.
De i-series is leverbaar in 3 versies:
QiC 30i, 53i en 107i. De c-series is
leverbaar in twee versies:
QiC cR en cL.

Kortho’s kwalitatief hoogstaand Hi-Res
inkjetsysteem. KGJ X-series modellen
zijn leverbaar met een 54 en een 18 mm
printhoogte. Het systeem heeft de
mogelijkheid om twee printkoppen met
één controller aan te sturen. De printers
hebben een zeer zuinig inktverbruik en
leveren de hoogste betrouwbaarheid in
de markt.

Leibinger CIJ-printers bieden bewezen betrouwbaarheid met lage verbruikskosten. Deze
CIJ-printers behoren tot het absolute topsegment. Iedere printer is uitgerust met het unieke
automatisch afsluitbare “nozzle” systeem. Een
Leibinger is hierdoor altijd printgereed in
enkele seconden! Zonder tijdrovend spoelen
of reinigen van het inktsysteem.

De meest veelzijdige labelprinters in
de markt. Cab is een wereldspeler in
labelprinters. Er zijn diverse modellen
en uitvoeringen leverbaar. Ook toepasbaar op diverse print&apply
configuraties.

Bezoek voor uitgebreide printerinformatie onze website: www.kortho.com

Nicelabel software en Kortho printers: de beste combinatie
Kortho heeft voor de centrale aansturing van al haar printers gekozen voor Nicelabel
software. Alle netwerk drivers voor Kortho apparatuur worden dan ook door Nicelabel zelf
ontwikkeld. Dit garandeert een plug and play integratie en werking. Alle functionaliteiten
welke Nicelabel rijk is worden hierdoor direct en zonder maatwerk door alle Kortho printers
ondersteund. Ongeacht of het om een inkjet, thermo- of labelprinter gaat.
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Coderen is een essentieel deel van het productie en/of verpakkingsproces. Een product wat niet of
verkeerd gecodeerd is, mag immers niet verkocht worden. Dit betekent dat codeerkosten automatisch
onderdeel zijn van de directe productiekosten welke de kostprijs van een product bepalen. Het terugdringen van deze kosten (en daarmee de kostprijs van uw product) is dus van groot belang. Dit altijd uiteraard
zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Want een verkeerd gecodeerd product wat per ongeluk toch
op de markt belandt kost nog veel meer geld! Met Kortho’s Bespaar- & Codeergarantie ontzorgt u uzelf
met het beste van beide werelden.
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Totaaloplossingen op maat uit voorraad leverbaar!

LABEL-APPLY

Één aanspreekpunt voor software
en Integratie:
- Voorkom fout coderen,
- Centrale printeraansturing,
- Automatiseer printjobs,
- Voorkom Human Error,
- Serialisatie,
- Integreer checksystemen,
- Intelligent labeldesign,
- Foolproof operatorscherm op maat,
- Printen vanuit een of meerdere databases
Bezoek onze website voor meer
informatie en een uitgebreide uitleg.
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Kortho’s bespaar en codeer garantie
Bespaar met het uitsluiten van fouten! Verdien met Serialisatie!

TTO

Terugroepacties of het moeten ompakken van producten vanwege foutcoderingen brengt
veel kosten met zich mee. Kortho laat u dan ook graag concreet zien hoe oorzaken van foutcoderingen afgedekt kunnen worden.
Hoe specifiek en uniek u ook denkt dat ze voor uw situatie zijn, een standaard oplossing ligt
bij Kortho klaar op de plank. Denk hierbij aan het verwijderen van handmatige configuratie
om human error te voorkomen, maar ook aan het stroomlijnen en vereenvoudigen van uw
codeerproces. Configureer al uw printers voor het volgende product door slechts een barcode te scannen.

Door onze gestandaardiseerde aansturing zijn al onze printers in staat om zonder
maatwerk gekoppeld te worden aan elk denkbaar systeem.
Het direct printen van variabele labelinformatie vanuit databases, ERP of zelfs externe
weeg/vision apparatuur hoort hierbij. U hoeft uw printer slechts alleen nog aan te raken om
inkt of lint bij te vullen, de rest gaat allemaal foutloos, en vanzelf.
Voorkom fouten, downtime, maar vooral maatwerk en afhankelijkheid van leveranciers.

Met Kortho’s Bespaargarantie verzekert u uzelf van een aanzienlijke verlaging van uw totale huidige
codeerkosten. Deze verlaging rekenen wij na een vrijblijvend inventarisatiegesprek graag concreet voor
u uit. Hierbij nemen we alle aspecten mee die de kosten kunnen beïnvloeden. Dit gaat dus verder dan
alleen de aanschafprijs van apparatuur en het verbruik en onderhoud. Ook lijnefficiency, aansturing,
labelmanagement, processtappen en het alvast afdekken van toekomstige wensen nemen wij hierin mee.
Met Kortho’s Codeergarantie verzekert u uzelf daarnaast van altijd de juiste labelinhoud. De grootste
kosten worden immers nog steeds gemaakt bij terugroepacties, boetes of het moeten ompakken of
weggooien van producten. Ook hier gaat het om een integrale aanpak waarbij alle mogelijke menselijke,
mechanische of procesmatige oorzaken blijvend afgedekt worden. Dit altijd vanuit een standaard pakket
en dus zonder duur, traag en instabiel maatwerk.
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Sluit menselijke fouten uit

Vervang vele statische labels door één template met dynamische variërende velden. Haal
de informatie voor deze velden real-time op uit uw centrale (ERP) systeem. Laat tegelijkertijd automatisch allergenen highlighten, voedingswaardes berekenen en het juiste font of
lettergrootte activeren. Wijzigt er iets in uw database dan wijzigen uw labels automatisch
mee. Nooit meer tijdrovende en foutgevoelige handmatige printerconfiguratie aan de lijn!

Maximaliseer het gebruiksgemak van uw printers. Wij configureren graag een operator scherm
voor u waarop alleen de door u gewenste functies beschikbaar zijn. Dit kan op elk Windows
systeem zoals een PC of laptop. Vanuit deze PC worden dan al uw printers centraal aangestuurd
via het netwerk. Selecteer het product en de lijn (eventueel via een barcode scanner) en de rest
gaat automatisch. Werkt direct en zonder maatwerk programmatuur.

Gegarandeerd aanzienlijk besparen op uw huidige codeerkosten.
Gegarandeerd altijd de juiste codering op uw producten.
Integrale aanpak die verder gaat dan de directe cost of ownership
van de apparatuur.
Concreet voor u uitgerekend en onderbouwd na een vrijblijvende
inventarisatie.
Geen maatwerkoplossingen dus snel, stabiel en kostenefficiënt.
Één aanspreekpunt voor zowel hardware, software en integratie.
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ONZE PRINTERS

Voorkom foutief coderen

Verdien door uw productafzet te vergroten middels unieke 2D barcodes. Voorzie elke verpakking met een uniek 2D barcode welke onze software ook opslaat in een log. Laat uw klanten de
barcode scannen voor punten (loyalty), of om de echtheid van uw producten te verifiëren
(anti-counterfeit). Vergelijk de binnengekomen scans vervolgens met het log om ook exact in
beeld te krijgen wie uw eindgebruikers zijn.
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Verhoog afzet met Serialisatie

QiC Thermal Transfer (TTO)

KGJ GraphicJet (Hi-Res inkjet)

LEIBINGER JET-series (CIJ)

LABELPRINTERS

Kortho’s 3e generatie TTO-printer.
Leverbaar als intermitterende i-series
en continue c-series codeersysteem.
De i-series is leverbaar in 3 versies:
QiC 30i, 53i en 107i. De c-series is
leverbaar in twee versies:
QiC cR en cL.

Kortho’s kwalitatief hoogstaand Hi-Res
inkjetsysteem. KGJ X-series modellen
zijn leverbaar met een 54 en een 18 mm
printhoogte. Het systeem heeft de
mogelijkheid om twee printkoppen met
één controller aan te sturen. De printers
hebben een zeer zuinig inktverbruik en
leveren de hoogste betrouwbaarheid in
de markt.

Leibinger CIJ-printers bieden bewezen betrouwbaarheid met lage verbruikskosten. Deze
CIJ-printers behoren tot het absolute topsegment. Iedere printer is uitgerust met het unieke
automatisch afsluitbare “nozzle” systeem. Een
Leibinger is hierdoor altijd printgereed in
enkele seconden! Zonder tijdrovend spoelen
of reinigen van het inktsysteem.

De meest veelzijdige labelprinters in
de markt. Cab is een wereldspeler in
labelprinters. Er zijn diverse modellen
en uitvoeringen leverbaar. Ook toepasbaar op diverse print&apply
configuraties.

Bezoek voor uitgebreide printerinformatie onze website: www.kortho.com
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Kortho, Made in Holland sinds 1958
Kortho is opgericht in 1926 en fabriceert sinds 1958 als Nederlands bedrijf codeer- en
merkapparatuur. Als producent zijn wij met bijna een eeuw ervaring gespecialiseerd in het
leveren van top-kwaliteit codeerapparatuur. Kortho heeft zich verder ontwikkeld en
gespecialiseerd in het bieden van klantgerichte totaaloplossingen met de snelheid, prijs
en stabiliteit van een standaard oplossing.
Inmiddels worden wij dan ook in meer dan 50 landen vertegenwoordigd en hebben wij
naast onze hoofdvestiging in Katwijk eigen dochterondernemingen in Duitsland, Frankrijk,
de Antillen en Chili.
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Totaaloplossingen op maat,
maar dan standaard leverbaar uit voorraad
Waar voorheen printers op zichzelf stonden zijn ze nu steeds meer een onderdeel van
een klantgerichte totaaloplossing. Software, naadloze integratie en aansturing zijn net zo
belangrijk. In tegenstelling tot slechts op verkoop georiënteerde organisaties beschikken
wij als fabrikant over diepgaande technische kennis.
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Vestiging in Frankrijk

Door modulair te werken kunnen wij zowel hardware als software in-house naar elke
codeerwens configureren. Hierdoor hebben onze klanten maar één aanspreekpunt en
kunnen wij maatwerk totaaloplossingen bieden, maar dan met de snelheid, prijs en
betrouwbaarheid van een standaard pakket.

Kortho is Platinum en Enterprise gecertificeerd door Nicelabel
Met deze hoogst mogelijke Nicelabel certificeringen verzekert Kortho zichzelf van het
hoogste kennisniveau van Nicelabel software. Als fabrikant beschikt Kortho ook op
printergebied over een optimaal hoge kennis. Op deze manier kunnen integratietrajecten, maar ook specifieke codeeroplossingen het snelst en op de best mogelijke manier
geïmplementeerd worden.
Zo bieden wij maatwerk oplossingen, maar dan met de snelheid en prijs van een
standaard product. Dit alles met maar één aanspreekpunt voor zowel software, hardware
en integratie.

Vestiging in Chili

Service & Ondersteuning
Ontzorg uzelf met Kortho’s snelle service
Kortho printers zijn ontworpen om in de zwaarste omgevingen 24/7 te opereren en staan bekend als één van de meest betrouwbare in de markt. Ondanks dit begrijpen wij dat het hebben van een goede en snelle service net zo belangrijk is. Door onze
unieke positie als Nederlandse producent beschikken wij over diepgaande technische kennis inclusief een eigen productie en
voorraad van alle onderdelen. Al deze factoren zorgen ervoor dat wij onze klanten kunnen garanderen dat productiestilstand tot
een absoluut minimum gehouden wordt.

Met 5 eigen vestigingen en meer dan 50 wereldwijd verspreide distributeurs is Kortho ook voor internationale projecten de juiste
partner.
Bezoekadres Hoofdkantoor
Lageweg 39
2222 AG Katwijk ZH
Nederland

Verkoop
T 071 40 60 470
verkoop@kortho.nl

Service & Support
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