
“Mijn keuken,    
   mijn messen,   
 mijn METO.”

www.meto.com/hls/nl/

METO PRIJSTANG – ALTIJD EN 
OVERAL DE JUISTE KEUS

ALLE NIEUWTJES HEET  
VAN DE NAALD! 

Als er prijzen, nummers of andere alfanumerieke 
aanduidingen in het spel zijn, vertrouwen klanten 
op onze Meto. Hét origineel sinds 1959.

Waar u uw Meto ook gebruikt, hij blijft u trouw en 
laat u niet in de steek. 

Is het bij u in de keuken vaak een drukte van belang?
Dan komen daarvoor alleen apparaten in aanmerking 
die goed in de hand liggen, waarmee je vlot kunt werken 
en die lang meegaan – evenals uw messen. Meto 
prijstangen passen daar perfect bij: levensmiddelen 
kunnen snel en betrouwbaar worden geëtiketteerd en 
de ergonomische vorm is een weldaad voor de pols.

Uw bloemenwinkel – een paradijs voor alles wat mooi is! 
Betoverende bloemen, met smaak en creativiteit 
samengesteld. Maar ook veel kleine accessoires die het 
leven mooier maken. Dat vraagt om al even hoogwaar-
dige prijsetiketten. Denk daarbij in het bijzonder aan 
een constant hoge afdrukkwaliteit. Die zorgt voor een 
harmonisch totaalbeeld en geeft uw waren een elegant 
en stijlvol uiterlijk.

Uit overtuiging alleen het beste
U verkoopt alleen wat u zelf ook zou willen gebruiken. 
Kwaliteit is belangrijk voor u. Dat geldt ook voor het 
‘gereedschap’ dat u dagelijks gebruikt. Doe daarom 
geen concessies en vertrouw ook bij de prijstang op het 
origineel – vertrouw op Meto.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van 
Meto-nieuwtjes? Meld u aan voor de nieuws-
brief en ontvang na bevestiging van uw 
e-mailadres al ons nieuws over de wijde wereld 
van labels en etiketten. Wees als eerste op de 
hoogte van nieuwe acties en aanbiedingen en 
neem een kijkje achter de schermen bij Meto.

En niet te vergeten: als abonnee op onze 
nieuwsbrief ontvangt u bij aankoop van een 
Meto Basic of Meto Classic een extra jaar 
garantie!

www.meto.com/hls/nl/

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
meto.service@meto.com
www.meto.com
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ALOM GEPREZEN EN BEKROOND!
... MET ETIKETTEN VAN METO

METO BASIC 
EN METO CLASSIC

VERTROUW OP HET ORIGINEEL
– VERTROUW OP METO

Speel op safe met Meto: hoogwaardige 
materialen en regelmatige kwaliteitscontroles 
maken uw Meto robuust en duurzaam – met 
tot wel drie jaar garantie!

Uiterst eenvoudig in gebruik: ons beproefde 
drukpuntmechanisme en de hoge repeteersnel-
heid zorgen voor een nauwkeurige en constante 
afdrukkwaliteit.

Nooit meer pijn: door de innova-
tieve, ergonomische gewichtsver-
deling van de printunit wordt de 
pols ontzien. 

Details maken het verschil. Wij bieden u een groot 
aantal vormen, maten en kleuren aan, met voor elk 
gebruiksdoel precies het juiste etiket.

Daarbij behoren ook eenvoudig te verwijderen 
etiketten. Deze bieden uw klanten het voordeel dat 
ze bijvoorbeeld eenvoudig van glas of andere gladde 
oppervlakken kunnen worden verwijderd – zonder 
moeizaam wrijven en peuteren. 

En nóg een bijzonder pluspunt: individualiseer de 
Meto etiketten heel eenvoudig met uw eigen logo. 
Voor een harmonieus en professioneel totaalbeeld. 

Voor welk model u ook kiest, er blijft niets te wensen 
over: onze Basic-serie biedt u een eenvoudige kennisma-
king met de wereld van de productidentificatie – uiterst 
nauwkeurig voorziet u uw producten van de belangrijkste 
informatie. Voor complexere gegevens als batchnummers 
of 3-regelige druk biedt onze Classic-reeks de ideale 
modellen.

Meto Basic S

Meto Classic S

Meto Classic L Meto Classic XL

Meto Basic M

Meto Classic M

Welhaast magisch: de afdrukkwaliteit 
is onveranderd hoog, ongeacht met 
welke druk u het apparaat bedient.

Uitpakken en meteen aan de slag:  
in de prijstang zitten standaard al een 
etiketten- en inktrol.

Gew. Kl
mindestens haltbar bis Preis

bei +2°C zu kühlen ab

PHARMACIE DE L’AURORE

PROFITEER VAN EEN EXTRA JAAR 
GARANTIE!
U kunt ervan op aan. Met de aankoop van een Meto 
kiest u voor een apparaat van hoge kwaliteit. Daar 
zijn wij zo van overtuigd dat wij u bij registratie op 
www.meto.com/hls/nl/ maximaal drie jaar garantie 
geven.



“Mijn keuken,    
   mijn messen,   
 mijn METO.”

www.meto.com/hls/nl/

METO PRIJSTANG – ALTIJD EN 
OVERAL DE JUISTE KEUS

ALLE NIEUWTJES HEET  
VAN DE NAALD! 

Als er prijzen, nummers of andere alfanumerieke 
aanduidingen in het spel zijn, vertrouwen klanten 
op onze Meto. Hét origineel sinds 1959.

Waar u uw Meto ook gebruikt, hij blijft u trouw en 
laat u niet in de steek. 

Is het bij u in de keuken vaak een drukte van belang?
Dan komen daarvoor alleen apparaten in aanmerking 
die goed in de hand liggen, waarmee je vlot kunt werken 
en die lang meegaan – evenals uw messen. Meto 
prijstangen passen daar perfect bij: levensmiddelen 
kunnen snel en betrouwbaar worden geëtiketteerd en 
de ergonomische vorm is een weldaad voor de pols.

Uw bloemenwinkel – een paradijs voor alles wat mooi is! 
Betoverende bloemen, met smaak en creativiteit 
samengesteld. Maar ook veel kleine accessoires die het 
leven mooier maken. Dat vraagt om al even hoogwaar-
dige prijsetiketten. Denk daarbij in het bijzonder aan 
een constant hoge afdrukkwaliteit. Die zorgt voor een 
harmonisch totaalbeeld en geeft uw waren een elegant 
en stijlvol uiterlijk.

Uit overtuiging alleen het beste
U verkoopt alleen wat u zelf ook zou willen gebruiken. 
Kwaliteit is belangrijk voor u. Dat geldt ook voor het 
‘gereedschap’ dat u dagelijks gebruikt. Doe daarom 
geen concessies en vertrouw ook bij de prijstang op het 
origineel – vertrouw op Meto.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van 
Meto-nieuwtjes? Meld u aan voor de nieuws-
brief en ontvang na bevestiging van uw 
e-mailadres al ons nieuws over de wijde wereld 
van labels en etiketten. Wees als eerste op de 
hoogte van nieuwe acties en aanbiedingen en 
neem een kijkje achter de schermen bij Meto.

En niet te vergeten: als abonnee op onze 
nieuwsbrief ontvangt u bij aankoop van een 
Meto Basic of Meto Classic een extra jaar 
garantie!

www.meto.com/hls/nl/

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
meto.service@meto.com
www.meto.com


