
DC Exclusive Lint  
Verkrijgbaar bij de betere groothandel  

Het DC Exclusive lint is Öko-Tex gecertificeerd
100 kleuren leverbaar - 50 kleuren uit voorraad
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Leverbaar in vrijwel elke kleur. Maar altijd 
groen....

Vanwege haar superieure kwaliteiten en 
eigenschappen is het DC Exclusive Lint met 
voorsprong de beste en meest verantwoorde keuze 
voor uw lintenprinter. Dankzij de Óko-Tex Standaard 
certificering is DC Exclusive Lint namelijk óók nog 
eens het meest duurzame en milieuvriendelijkste lint 
dat u uw klanten kunt adviseren. Met andere 
woorden: Leverbaar in vrijwel elke denkbare kleur, 
maar altijd „groen“.

Er zijn vele textielproducten op de markt die 
allergische reacties veroorzaken en milieu 
onvriendelijk zijn omdat er schadelijke grond- en 
kleurstoffen in verwerkt zijn.
Als reactie daarop is de Öko Tex Standaard 
ontwikkeld. Textiel producten die voor een dergelijke 
certificering in aanmerking komen worden 
beoordeeld op productiemethoden, 
arbeidsomstandigheden en de verwerkte 
grondstoffen.

Zo moet de producent bijvoorbeeld aantonen dat er 
geen milieuvervuilende hulp- of verstoffen gebruikt 
worden, het energiegebruik verantwoord en 
duurzaam is en afvalwater en uitstoot op de juiste 
manier wordt afgevoerd. Ook mag er geen sprake 
zijn van kinderarbeid en moeten medewerkers een 
veilige werkplek hebben.

Printerlinten zijn geen kleding maar worden wel door 
mensenhanden verwerkt, komen in een 
uitvaartcentrum terecht en dan is het wel zo prettig te 
weten dat er met veilig en verantwoord geproduceerd 
materiaal wordt gewerkt!
Bovendien belanden de linten uiteindelijk weer in de 
afvalketen. Öko-Tex Standaard gecertificeerd
DC Exclusive Lint is een Zwitsers kwaliteitsproduct 
dat geen zware metalen, schadelijk kleurstoffen of 
gewasbescherming middelen bevat en zal het milieu 
dan ook niet belasten.
Een verantwoorde keuze dus.
Aankoopargumenten op basis van duurzaamheid, 
milieuvriendelijkheid en het ontbreken van 
schadelijke, dan wel allergie veroorzakende 
eigenschappen wegen steeds zwaarder!
Met de keuze voor DC Exclusive Lint beschikt u dan 
ook over het beste lint voor nu en in de toekomst.

in één oogopslag:
- Eerlijk geproduceerd (geen kinderarbeid)
- Uitstekende winstmarge
- Perfecte afdruk
- Dubbelzijdig te bedrukken
- Direct watervaste afdruk
- Milieu vriendelijk
- 50 kleuren uit voorraad
- 100 kleuren leverbaar
- Kleurvast
- Gifvrij gekleurd
- Diverse breedtes
- Lint wasbaar
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