
Mærkning gør forskellen,
det handler om identitet......



Mærkningsudstyr til enhver opgave
Vi kan levere alt indenfor mærkningsudstyr fra den simple standard applikation til den fuldautomatiske eti-
ketteringsmaskine. Med en kolossal know-how i ryggen, bygget op gennem mere end 40 år indenfor udvik-
ling og produktion af etiketteringsudstyr, har vi gennem tiden været i stand til at imødekomme de stigende 
krav til effektivt og driftsikkert etiketterings- og mærkningsudstyr indenfor alle brancher.  
Vi bevæger os hovedsagelig i brancherne medicinal, fødevare/konsum, farve/lak og 
kosmetik/hudpleje.

Ikke bare maskiner - men løsninger......

Hver eneste maskinleverance er afslutningen på et tæt 

samarbejde mellem dig som kunde og os som eksperter. 

Den bedste løsning for os er ikke kun, om den egner sig 

til opgaven - men i lige så høj grad om den lever op til 

dine krav. 

Vi leverer robuste løsninger af høj kvalitet til brug i 

krævende industrielle miljøer.

Låg
Bøtter
Kasser

Flasker
Æsker
Dåser

Penne
Sprøjter
Spande

Kartoner
Profiler

Vials
Paller

Batterier
Ampuller

Magasiner

Etikettering af alle produkter

....Nogle af verdens mest udfordrende produkter 

at etikettere har fået påsat den nødvendige identitet 

i et skræddersyet etiketterings-system, udviklet og 

produceret af LSS Etikettering A/S. 

Denne erfaring og ekspertise gør, at vi er i stand til at 

vælge de optimale løsninger til hver enkelt opgave.



Forskellige tiltryksmetoder
Har du brug for at tiltrykke variable data som f.eks. batchnumre,

produktionsdato, udløbsdato, stregkode, 2D kode eller lignende er det 

altid en god idé at rådføre sig med vores eksperter. De hjælper dig med 

at udpege den mest velegnede printteknologi til netop din opgave. 

Vi løser tiltrykningsopgaver ved hjælp af termo, termotransfer, laser og 

hot stamp.

LSS Etikettering er total leverandør
Vi kan levere alt fra en simpel standard etiketteringsløsning til fuldautomatisk etiketterings-

udstyr med tilhørende softwareløsninger. 

Da etiketteringsudstyr ofte har en nøgle-position i produktions- 

eller logistik-processen, er det af afgørende betydning med 

en optimal drift. Det er noget, vi forstår. 

• Vi har stort reservedelslager i Randers

 

• Vi leverer termotransfer folie til alle typer  

    etiketprintere

• Serviceteknikere med base forskellige steder 

    i landet

• Egen software afdeling

Kvalitet og pålidelighed
Kvalitet og pålidelighed er for os tæt forbundne begreber, 

både i samarbejdet med dig og i de maskiner, vi leverer.

Uanset om det er en simpel dispenser-løsning eller et 

komplet maskinsystem med specialudviklet software, 

så repræsenterer alle vores projekter den nyeste 

teknologi, driftsikkerhed og ufravigelig kvalitet    

- alt sammen håndteret af et professionelt 

team af etiketteringseksperter – i tæt sam-

arbejde med dig som kunde.

Holdbarhedsdato
Produktionsdato

GS1 Standarder
Batchnummer
Løbenummer

Data Matrix
Stregkoder

QR-koder
2D-koder
GS1-128



Om LSS

Den kolossale know-how, vi har opbygget gennem mere 
end 40 år, gør det muligt for os hele tiden at sætte nye 
standarder for effektiv og driftsikker etikettering. 
Vi har gennem målrettet kvalitetsarbejde og innovation for-
mået at fastholde vores position som Skandinaviens største 
og førende inden for vores felt.

LSS opstod i kølvandet på den tidligere maskindivision i 
Avery Etiketsystemer A/S. Siden 2001 har LSS eksisteret 
som et selvstændigt selskab, og er i dag en del af den tyske 

virksomhed Logopak som ejes af Possehl koncernen. 
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