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EVOLIS, DE PARTNER VAN UW KEUZE

Sinds 2000 op de markt voor plastic kaart oplossingen en sinds 2006  beurs genoteerd  (ALTVO), De Evolis groep is snel uitgegroeid tot 
een van de toonaangevende bedrijven in deze branche,  Evolis Ontwerpt, produceert, en verkoopt een uitgebreid assortiment aan plastic 
kaart- en badge print oplossingen.

Evolis heeft veel ervaring met van klein tot zeer grote projecten in verschillende landen over de hele wereld en is alom erkent door vele 
bedrijven en organisaties.

FEITEN:
  Het hoofd kantoor is in Angers in Frankrijk gevestigd

 Met meer dan 250.000 verkochte Cardprinters

  The Evolis groep heeft ook vestigingen in Miami, 
Singapore, Mumbai en Shanghai

 Heeft zo’n 280 werknemers over de wereld werkzaam

  Evolis heeft meer dan 400 partners in 125 landen, 
zoals Evolis-Nederland  

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

www.evolis-nederland.nl

P l a s t i c  k a a r t  t o e p a s s i n g e n

UW ZELF GEMAAKTE TOONBANKKAARTEN OP 
CREDITCARD FORMAAT
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Lageweg 39, 2222 AG Katwijk ZH
T 071 - 406 04 75

E verkoop@kortho.nl
I www.toonbankkaarten.nl

Evolis-Nederland is onderdeel van b.v. Korthofah



EEN PROFFESIONELE UITSTRALING

  Uw eigen toonbankkaartjes: maak uw eigen ontwerp met uw logo, in uw eigen lay-out zoals u dat zelf wilt (prijs, product, herkomst, 
PLU code etc.).

  Een professionele uitstraling in uw vitrine: onderscheid uzelf en verleid uw klanten met een vitrine die er professioneel uit ziet.

  Acties en promotie van nieuwe producten: direct geprint op uw eigen toonbankkaarten.

KIES VOOR DEZE PERFECTE OPLOSSING 

  Ideaal formaat:  door het printen op creditcard formaat kunt u duidelijk uw informatie kwijt zonder dat het zicht op uw product weg 
neemt u kan op twee zijden printen zodat u ook informatie op de achterzijde van de kaart kan zetten voor uw medewerkers achter de 
toonbank.

  Conform de huidige normen: zet al uw productinformatie op de kaart (herkomst, valuta, prijs, gewicht, barcodes, ingrediënten, 
allergenen, etc.).

  Hygiëne: makkelijk schoon te houden. PVC kaarten zijn bestand tegen kou en vorst

  Evolis zwarte kaarten en wit lint zijn te gebruiken in de 

ONTWERP UW KAART IN SLECHTS EEN PAAR KLIKKEN  

  Maakt gebruik van de Evolis ontwerpsoftware: of u nu gebruikt 
maakt van toonbankkaarten voor vlees, vis, brood, kaas of andere 
versproducten, in de bibliotheek van de software staan voorbeelden 
die u direct kunt gebruiken en zelf kan aanpassen naar uw wensen.

  Verander uw kaarten à la minuut: verander uw prijzen of andere 
productinformatie zelf direct op locatie. 

  Print snel: enkele kaarten of meerdere achter elkaar in enkele 
seconden, voor enkelzijdig printen minder dan 10 seconden, 
dubbelzijdig in minder dan 15 seconden.

VERMINDER CURSUSTIJD 

  Evolis printers zijn gebruiksvriendelijk: gebruik de kaartprinter met 
PC of MAC op dezelfde wijze als uw standaard desktopprinter. Het lint 
is makkelijk te plaatsen en wordt herkent door de printer.

  Beperkte kans op fouten: door gebruik te maken van een database 
voorkomt u de kans op fouten van prijs, gewicht, producten etc.

Ondersteuning: Evolis printers zijn gebruiksvriendelijk, mede door
de helpdesk van Evolis-Nederland

KIES VOOR DE COMPLETE OPLOSSING VAN EVOLIS

Evolis bied u een complete oplossing voor het maken van uw perfecte toonbankkaarten die: makkelijk zijn te maken, goedkoop zijn

AANTREKKELIJKE PRIJSKAARTEN MAKEN HET VERSCHIL

VERHOOG DE EFFICIËNTIE

MAXIMALISEER UW RENDEMENT OP UW INVESTERING

Met de Evolis Cardprinter kunt u ook in fullcolour drukken en uw eigen naambadge maken of Cadeau kaarten, spaarkaarten en eventueel 
kaarten voor een event.

Barcode

Product naamProduct naam

Prijs
Prijs

PLU codeUw logo

VOORKANT VAN DE KAART INFORMATIE VOOR DE KLANT ACHTERKANT VAN DE KAART VOOR UW INFORMATIE

Andere informatieAllergenen

de 
toonbankkaarten 
editie van 
Cardpresso 
software    

Compacte plastic kaartprinters 
voor enkel- of dubbelzijdig 
printen met tot 3 jaar garantie.

Food compliant 
verbruiksartikelen zoals 
zwarte PVC kaarten en 

het witte lint

kaart houders geschikt voor alle 
standaard rekken in alle soorten 

en maten.

Naam badges Cadeau kaarten Kanten kaarten Event badges
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