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Beeld: Pim Ras

Een uitgave van AtéCé Graphic Products

(vlnr) René de Graaff, Tom
Kerssens, Clim Kerssens,
Adri Timmermans en
Bert Schelhaas Jr.

De nieuwe inktmengerij van AtéCé in Alkmaar.

Nieuwe inktmengerij
AtéCé Graphic Products heeft in Alkmaar een compleet
nieuwe inktmengerij ingericht. Dat is een vervolg
op de overname van Beijersbergen & Partners eind
vorig jaar. ‘Beijersbergen is inmiddels verhuisd vanuit
Amersfoort en ingetrokken in een nieuw pand tegenover
ons internationale logistieke centrum. In deze nieuwe
omgeving zijn de activiteiten van Beijersbergen
volledig geïntegreerd binnen AtéCé en treden wij als
één totaalleverancier van inkten en andere grafische
gebruiksmaterialen naar buiten’, zegt Remco Smit,
sales director Benelux.
Tom Kerssens, voormalig DGA van Beijersbergen
& Partners, is als Technical Director & Key
Accountmanager Pressroom voor de Benelux, blij
met het resultaat: ‘In alle bescheidenheid durf ik te
stellen dat de nieuwe inktmengerij in Alkmaar tot
de grootsten in Europa behoort. We beschikken over
een hypermodern laboratorium voor het testen van
inkten en samenstellen van menginkten. Onder andere
daarvoor hebben we drie professionele coloristen
en meerdere productspecialisten in dienst. Daarmee
wordt de professionaliteit en servicegerichtheid van
AtéCé onderstreept.’
Lees verder op pagina 2
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Onze nieuwe inktmengerij behoort
tot de grootsten in Europa

Oscar Jager (links) en Erwin de Lange.
Teamleider Prepress Egon Welling bij de
CRON – Krause configuratie.

SMG Groep weer op volle
toeren met Komori en CRON
Zes maanden na de uitslaande brand draait SMG Groep
in Hasselt weer op volle toeren. Er zijn twee nieuwe
Komori Lithrone GL840P achtkleuren drukpersen
geïnstalleerd. Bij zusterbedrijf DrukwerkMAX in Duiven
komt binnenkort een nieuwe Komori Lithrone GL540
Advance met lakunit. Daarmee is SMG weer up and
running en klaar voor de toekomst.
Naast de nieuwe drukpersen investeerde SMG Groep
ook in nieuwe CRON ctp-apparatuur. In Hasselt komen
twee nieuwe CRON G+ configuraties, die worden
gekoppeld aan een Krause palletloader met een
capaciteit van 1.500 offsetplaten. In Duiven komt
een nieuwe CRON belichter met autoloader met een
capaciteit van 200 offsetplaten.
In deze AtéCé Béter & Completer krant doen Pieter en
Barbara Brundel, eigenaren van SMG Groep, samen
met productieleider Bert Boxem uitgebreid verslag van
hun keuze voor Komori.
Lees verder op pagina 3

Veldhuis Media installeert in
Meppel drie nieuwe Komori’s
Het nieuws dat Veldhuis Media verhuist van Raalte naar
Meppel is breed uitgemeten in de grafische vakpers.
De verhuizing wordt aangegrepen voor een verdere
modernisering van het drukpersenpark. In concreto worden
er begin volgend jaar twee nieuwe Komori Lithrone GL840P
Advance achtkleuren drukpersen geïnstalleerd. Enkele
maanden daarna komt er nog een nieuwe Komori Lithrone
GL540P Advance vijfkleuren drukpers bij. In totaal komt
het aantal druktorens op het formaat 70x100 op 37.
Daarmee behoort Veldhuis Media tot de grootste Komori
huizen binnen Europa.
Oscar Jager: ‘De persautomatisering heeft bij Komori
niet stilgestaan. Het draait vandaag de dag allemaal om
productiviteit en die is op deze nieuwe drukpersen een
stuk hoger.’ Erwin de Lange vult aan: ‘Alles is volledig
geautomatiseerd. In feite wordt de Komori aangezet en
die stopt niet meer voordat alles is gedrukt.’
Lees verder op pagina 4

‘’

Veldhuis Media behoort tot de grootste
Komori huizen binnen Europa
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Food packaging compliant
Tom: ‘Voor verpakkingsdrukkers is er een nieuwe
generatie organische inkten beschikbaar, waarmee
conische bakjes aan de binnenzijde food packaging
compliant kunnen worden bedrukt. Deze inkt mag
in combinatie met een afdekkende lak aan de
binnenzijde van een verpakking worden aangebracht.
Tom Kerssens
Hier is veel vraag naar. Momenteel lossen de drukkers het
voedselcontactprobleem op door de verpakking aan de binnenzijde te lamineren.
Met de organische inkten is dat niet meer nodig en dat is een enorme efficiency
verbetering. Een andere noviteit zijn de LED UV flexo low migration inkten.
Door de toevoeging van een nieuwe vernis kunnen wij deze speciale LED inkten
zelf produceren. Dat is één van de voordelen van onze inktdispensers, die
kunnen zo’n speciale vernis er bij mengen. Als een grote inktfabrikant zo’n
speciale inkt zou moeten maken, is er al snel één dag verloren. En die ruimte is
er vaak niet. Daarom is onze inktmengerij een belangrijke toegevoegde waarde.’

(vlnr) De coloristen Clim Kerssen en René de Graaff zorgen samen met de
productspecialisten voor de technische ondersteuning.

Inkt op Maat
‘Inkt op Maat’ is de treffende titel van een artikel van Harry van Deursen in
PrintMatters over de nieuwe inktmengerij. ´AtéCé kan nu iedere drukinkt
leveren die de klant wenst’ valt in de intro te lezen.
‘Die conclusie is helemaal juist’, zegt Wim van Mastrigt die, als business
development manager, een belangrijke rol gespeeld heeft bij de integratie
van Beijersbergen & Partners binnen AtéCé en het opzetten van de nieuwe
inktmengerij. Wim is verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de
drukinkten tak. ‘Door de overname is AtéCé een nog completere toeleverancier
in de drukinktindustrie. De ontbrekende stukjes van ons inktenpakket waren
met name de low migration offsetinkten en (LED)UV flexo-inkten voor de
verpakkingsdrukwerk- en labelindustrie. Daarom hebben we geïnvesteerd in een
inktmengkeuken en bijbehorende inktkennis, zodat wij rechtstreeks de gewenste
mengkleuren voor alle toepassingen aan onze klanten kunnen leveren.’

Fantastisch om klanten te helpen
In het nieuwe inktlaboratorium en inktmengerij in Alkmaar staan verschillende
inktdispensersystemen voor conventionele, food packaging compliant en
UV/LED-UV offsetinkten en voor (LED)UV-flexo-inkten. Hieraan gekoppeld zit
de benodigde kennis in de vorm van drie coloristen en voormalig DGA van
Beijersbergen, Tom Kerssens, die klanten adviseert bij hun inktkeuzes. Tom voelt
zich als een vis in het water in zijn nieuwe functie als Technical Director Pressroom
& Key Account Manager Benelux. ‘Ik vind het fantastisch om klanten te helpen
bij hun keuzes en problemen rondom drukinkt op te lossen. Met het brede pakket
aan verbruiksmaterialen van AtéCé kunnen we klanten op maat alle service bieden
die zij nodig hebben en een professionele partner zijn.’

AtéCé beschikt over verschillende inktdispensersystemen voor het mengen
van conventionele, food packaging compliant en UV/LED-UV offsetinkten
en voor (LED)UV-flexo-inkten.

Voor alles een oplossing
Wim: ‘Naast de inktmerken Sun Chemical, Flint, Siegwerk en ons eigen merk
Deutsche Druckfarben, hebben we met ons assortiment én met onze nieuwe
mengfaciliteit voor alles een oplossing. En als die er niet is, zoeken en vinden
we die. Er is enorm veel inktkennis en praktijkervaring aanwezig. We beschikken
over een hypermodern laboratorium voor het testen van inkten en samenstellen
van menginkten. Onze drie professionele coloristen en meerdere productspecialisten
zorgen onder leiding van Tom voor de technische ondersteuning. Daarmee wordt de
professionaliteit en servicegerichtheid van AtéCé verder onderstreept. Daar zijn wij
met z’n allen natuurlijk bijzonder trots op.’

Deutsche
Druckfarben
P R I NT-T E C HNO LO G Y

Strategische keuze

Klanten kunnen een drukmonster opsturen voor het analyseren van de kleuren,
AtéCé maakt een kleurstrook en mengt – voor testen of oplage – maatwerk inkt.

Conventionele grafische en verpakkingsdrukwerk markt
Wim: ‘Wij hebben de mengerij opgezet met separate
inktdispensersystemen voor de conventionele
grafische en de verpakkingsdrukwerk markt. Er
staan aparte dispensersystemen om contaminatie
te voorkomen. We hebben nu maatwerk in huis
voor de verpakkingsindustrie én de grafische markt.
Klanten kunnen drukmonsters naar ons opsturen en
wij analyseren de kleuren, maken een kleurstrook en
Wim van Mastrigt
mengen de inkt – voor testen of oplage – voor ze. Eén van
de inktdispensersystemen kan maar liefst 20 componenten mengen, waaronder
speciale vernissen en additieven voor bijvoorbeeld krasvaste of stroeve inkten.’
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‘De anticyclische investering van AtéCé in de nieuwe
inktmengerij, heeft nog een andere achtergrond’,
vertelt Remco Smit, sales director Benelux. ‘Grote,
internationale inktfabrikanten, zoals Sun Chemical
en de Flint Group, trekken zich de laatste jaren
Remco Smit
steeds meer terug uit service gerelateerde producten.
Zij centraliseren de service en technische ondersteuning op Europees niveau.
Als je dan snel een bepaalde steunkleur nodig hebt, kost dat tijd. Wij zijn lokaal
aanwezig en leveren snel. De centralisatie van de grote inktfabrikanten komt
ook door de veranderende markt, waar kleine drukkerijen verdwijnen en grote
XL drukkerijen ontstaan. Die grote bedrijven kopen strategisch in. Niet alleen
op prijs en kwaliteit, maar zij kiezen ook voor een strategische partner die
continuïteit kan bieden over een langere periode. Een partner, zoals AtéCé,
waar niet gesaneerd wordt op het gebied van service en kennis.’

www.atece.nl

‘’

Met ons assortiment inktmerken én met onze
nieuwe mengfaciliteit voor alles een oplossing

SMG Groep kiest met installatie van vier persen opnieuw voor Komori

Schuttersmagazijn terug op
koers met Komori-vloot
Sinds enkele weken klinkt in de drukkerijhal van Schuttersmagazijn weer het vertrouwde
geluid van productie-draaiende Komori-persen. ‘We zijn er weer!’, stelt directeureigenaar Pieter Brundel tevreden vast, zes maanden na de uitslaande brand waarbij
de persen van de drukkerij in Hasselt verloren gingen. ‘We stonden al heel snel weer
in de modus: ‘hoe nu verder’. Gelukkig hebben we met Komori snel en goed kunnen
schakelen.’ Met inmiddels drie Komori Lithrone 840P persen in Hasselt, en binnenkort
nog een nieuwe Komori Lithrone 540 met lak bij zusterbedrijf DrukwerkMAX in Duiven,
is SMG weer terug op koers.
Ondanks de uitgebroken corona-crisis besluit het ondernemerspaar Pieter en Barbara
Brundel in juni 2020 het plan door te zetten om de SMG Groep over te nemen.
Ze zien het als een uitdaging om de potentie van deze groep grafische bedrijven,
met ieder zijn specialiteit, nóg beter te benutten. Het is geen gemakkelijke start:
het ‘internetdrukwerk’ van de eigen en externe online kanalen – goed voor ongeveer
een derde van de omzet – valt bijna volledig stil. Ook in andere markten zijn de
omstandigheden onzeker. Maar Pieter Brundel kijkt toch vooral vooruit. Samen met
Bert Boxem, technisch productieleider bij de SMG Groep, begint hij eind 2020 dan ook
nieuwe plannen te maken: ‘Hoe gaan we het bedrijf, de groep en de productie optimaal
inrichten op de toekomstmogelijkheden? Wat besteden we nu nog uit maar kunnen we
ook zelf, en welke machines hebben we daar voor nodig?’

Na de brand: ‘Hoe nu verder?’
Begin 2021 is er, na een rustige start, gelukkig weer volop werk. De Komori-persen
in Hasselt produceren 24 uur per dag kieslijsten en stemformulieren voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Ook wordt een grote order binnengehaald voor drukwerk voor
de Covid-19 teststraten, die overal in Nederland worden ingericht. Maar dan breekt
begin april, op tweede paasdag, brand uit in de drukkerij. Het machinepark blijkt al
snel verloren: de 10-kleuren pers, de twee 8-kleuren persen en de 5-kleuren pers zijn
onherstelbaar beschadigd. Ook de afwerkapparatuur en een deel van het drukwerk is
niet meer te redden. Pieter Brundel: ‘Onze belangrijkste zorg was direct: “hoe kunnen
we onze klanten nu het beste helpen”. En vervolgens: “hoe nu verder”.’ Bert Boxem:
‘Daarbij konden we gelukkig teruggrijpen op de plannen die we al hadden gemaakt.
We hadden ons bijvoorbeeld ook al wel georiënteerd op de vervanging van persen.
Die plannen konden we nu, weliswaar noodgedwongen, gaan realiseren.’

Opnieuw gekozen voor Komori
Het managementteam en de ongeveer zestig medewerkers in Hasselt zetten er
gezamenlijk de schouders onder. Voor de productie van het drukwerk wordt uitgeweken
naar de persen bij DrukwerkMAX in Duiven, dat ook onderdeel is van SMG Grafimedia.
Met hulp van drukkers en afwerkers van Schuttersmagazijn werd de capaciteit in Duiven
opgeschaald. ‘Daarnaast konden we gelukkig ook rekenen op collega-drukkerijen’, vertelt

(vlnr) Wim Steenbergen en Bert Boxem.

Barbara Brundel. ‘Zij stelden hun persen en afwerkapparatuur beschikbaar, zodat we
onze klanten konden blijven bedienen.’ Ook verschillende leveranciers van machines
en materialen ondersteunden het bedrijf actief in deze moeilijke periode.
Pieter Brundel: ‘Het besluit om opnieuw voor Komori te kiezen was snel genomen.
We waren al zeer tevreden over de kwaliteit en efficiëntie van deze persen en ook
kostentechnisch is Komori een aantrekkelijke keuze. En wat zeker belangrijk was:
ze dachten goed met ons mee en konden ook snel nieuwe persen leveren. Want we
wilden weer aan de slag, liever eerder dan later.’

Bij uitstek geschikt voor het internetdrukwerk
Zes maanden later ondergaat Schuttersmagazijn een metamorfose. De voormalige
drukkerijhal wordt nog gerenoveerd, maar in de bedrijfshal ernaast – waar het
voorraadmagazijn was gevestigd – zijn nu drie 8-kleuren Komori Lithrone 840P
opgebouwd. Bert Boxem: ‘Eén van de persen drukt met conventionele inkten en
beide andere machines met speciale UV-inkten. De ene gebruikt LED-UV-droging
en de tweede – een vrijwel nieuwe tweedehands machine – beschikt over H-UV
droging. Bovendien zijn die twee persen uitgerust met camera’s die de drukkwaliteit
volautomatisch bewaken.’
Pieter Brundel legt uit: ‘De persen met LED- en H-UV-droging zijn bij uitstek geschikt
voor het internetdrukwerk, dat altijd zeer snel geproduceerd en geleverd moet worden.
Doordat het drukwerk onmiddellijk droog is, ben je vrijer in je drukvelindeling en kun je
ook direct snijden en afwerken. De kostprijs van deze speciale inkten is wel hoger dan
van conventionele inkten. Die gebruiken we daarom op onze derde pers, zodat we ook
over een alternatief beschikken.’

Vertrouwen in de toekomst
Inmiddels zijn in Hasselt ook nieuwe CRON ctp-apparatuur, vouwmachines,
een geautomatiseerde snijmachine en een garenloos bindlijn geïnstalleerd.
De drukkerij draait alweer vijf dagen per week in drie ploegen. Pieter Brundel en
zijn team pakken de draad weer op: ‘Natuurlijk heeft de hele situatie voor vertraging
in onze groeiplannen gezorgd. Toch zijn andere zaken hierdoor juist versneld en
hebben we strategische veranderingen eerder kunnen doorvoeren.” Barbara Brundel
markeert het nu bereikte keerpunt met de aankondiging van het nieuwe logo en de
huisstijl in zwart en oranje: ‘We heten nu SchuttersMGZ, met als motto “Raak in
communicatie”.’
Bert Boxem heeft vertrouwen in de toekomst: ‘Met de nieuwe persen van Komori
hebben we ook kwalitatief weer een sprong kunnen maken. De ervaringen met
het Komori-team hebben er bovendien voor gezorgd dat we nu in nog een vierde
Komori-pers investeren. In Duiven vervangen we binnenkort een oudere pers door
een 5-kleuren Lithrone 540 met lak – de eerste pers in Europa van deze nieuwste
Komori-generatie. Met deze pers willen we bij DrukwerkMAX, waar we sinds kort
over een vouwplakmachine beschikken, ook de verpakkingsmarkt nog beter
kunnen bedienen.’

‘’

Met de nieuwe persen van Komori hebben we
ook kwalitatief weer een sprong kunnen maken
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Oscar: ‘Met de komst van onze drie nieuwe aanwinsten nemen we, na bijna tien trouwe
dienstjaren in volledige ploegendienst, afscheid van onze twee oudste drukpersen.
Niet omdat ze versleten zijn, maar het is – naast uitbreiding van 29 naar 37 druktorens –
een investering in modernisering. De persautomatisering op de huidige generatie
Komori’s is sterk verbeterd en dat levert een aanzienlijk hogere productiviteit op.’
Erwin: ’De bediening en het omstellen gaan tegenwoordig in een mum van tijd.
In feite wordt de drukpers aangezet en die stopt niet meer voordat alles is gedrukt.
Alle controles worden tijdens het drukproces op de pers gedaan en eventueel
bijgestuurd. Alles is volledig geautomatiseerd. Ook in onze nieuwe drukkerij worden
alle drukpersen aangesloten op een volledig geautomatiseerd Betz inktpompensysteem,
dat wij samen met AtéCé ontwikkeld hebben.’

Veldhuis media al (bijna) 20 jaar

een echt Komori Huis

Veldhuis Media bestaat volgend jaar 20 jaar. Al vanaf de start in 2002 wordt er drukwerk
geproduceerd op Komori drukpersen. Straks staan er in Meppel vijf Komori drukpersen
op formaat 70/100.
Oscar Jager: ‘Door onze langjarige relatie met Komori hebben we natuurlijk veel
vertrouwen in dit Japanse merk gekregen. Toch is dat bij ons nooit de belangrijkste reden
voor deze merkkeuze. We kijken bij iedere investering weer kritisch naar de mogelijkheden
die er op dat moment zijn. Uiteindelijk gaat het om de drukpers die het beste bij ons
drukwerkpakket past en waar we het beste ons geld mee kunnen verdienen.’
Erwin de Lange: ‘Daarbij gaat het niet alleen om de snelheid. Er zijn snellere persen dan
een Komori, maar wij hebben hier te maken met een gemiddelde oplage van rond de
3.000 stuks en dus met veel plaatwissels. Dan spelen zaken als inrichttijd en snelheid
van plaat wisselen en wassen ook een grote rol in je uiteindelijke kostprijs. Dan is voor ons
marktsegment – op basis van de kostprijs – een Komori de beste oplossing.’

Drukker Henk Gerrits bij de derde Komori achtkleuren drukpers, die in 2018 werd
geïnstalleerd. Begin 2022 komen er twee bij en wordt de oudste drukpers vervangen,
waardoor het aantal druktoren bij Veldhuis Media op 37 komt.

‘’

Voor ons marktsegment is op basis van de
kostprijs een Komori de beste oplossing

Probleemloos van thermisch naar procesvrij
Frank: ‘Voorheen werkten wij hier met thermische offsetplaten. De overstap naar
procesvrije offsetplaten is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gegaan.
Daar hebben wij behoorlijk wat tijd en energie ingestoken om de juiste keuze te
maken. We hebben alle toonaangevende merken kritisch bekeken. Kodak bleek
in procesvrije offsettechnologie het verst te zijn van allemaal. Bovendien paste
het goed dat AtéCé dealer is van dit merk. Wij hebben een uitstekende relatie
met AtéCé en prima ervaring met de producten en service die zij aan ons leveren.
Dat bleek ook nu weer. De overstap naar de procesvrije plaattechnologie is door
een fantastische samenwerking, tussen de technische ctp-specialisten van AtéCé
en onze eigen prepress mensen probleemloos verlopen.

Sonora Xtra nog verder verbeterd

Frank van den Broek en collega Marieke Verdonk: ‘De overstap van thermische naar
procesvrije plaattechnologie is, met dank aan AtéCé, probleemloos verlopen.’

Acket kiest voor Kodak Sonora

Xtra procesvrije offsetplaten

‘In lijn met ons continue proces om steeds duurzamer te ondernemen, hebben
wij een nieuw type offsetplaat in gebruik genomen: Kodak Sonora Xtra’,
zegt Frank van den Broek, manager Drukkerij & CTP bij Acket. ‘De nieuwe
procesvrije offsetplaat stelt ons in staat milieuvriendelijker te produceren.
De Sonora Xtra platen worden volledig chemievrij geproduceerd. Tegelijkertijd
zijn het gebruik van proceswater en gom in de ctp-ruimte komen te vervallen.
Dit resulteert in een vloeiender proces met minder handelingen, onderhoud en
schoonmaakwerkzaamheden. Ook het afvoeren van chemische stoffen behoort,
met deze procesvrije plaattechnologie, tot het verleden. En last but not least:
het gebruik van Sonora Xtra platen levert ons ook nog eens een significante
kostenbesparing op’.
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‘Onze drukkers, die
thermisch gewend
waren, moesten in het
begin wel wennen aan
procesvrije offsetplaten’,
zegt Frank. ‘Die
vragen om een andere
behandeling, ze zijn
gevoeliger voor krassen
en daglicht. We draaien
met Sonora Xtra. Die
offsetplaten zijn nog
verder verbeterd. Zo zijn de Sonora Xtra platen beter krasbestendig en hebben
een hoger contrast, waardoor op nog niet ontwikkelde platen de orderdetails beter
leesbaar zijn. Ook zijn wij in staat om met één set offsetplaten meer druks te
produceren. En onze drukkers…? Die willen niets anders meer. Mooi, toch?’

Win-win-win
Frank: ‘Wij hebben bewust gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing in
plaattechnologie en hebben daar geen spijt van. Integendeel, wij vinden het
een mooie win-win-win situatie. Voor onze klanten, voor onszelf én voor de
omgeving om ons heen.’

www.atece.nl

Ron Baartman, technisch bedrijfsleider, NPN Drukkers:

Door nieuwe Komori zijn we

anders gaan drukken

Een jaar geleden nam NPN Drukkers in Breda een nieuwe Komori GL 540 LED
UV drukpers op 72 x 102 formaat in gebruik. ‘Daar hebben we geen seconde
spijt van’, zegt technisch bedrijfsleider Ron Baartman. ‘De komst van de Komori
betekende immers voor ons “anders drukken” dan voorheen. We schakelden
tegelijkertijd over op drukken met LED UV inkten en alcoholvrij drukken.’

20 miljoen druks
Ron: ‘In feite zijn we overgestapt op een ander drukproces, dat ook nog eens
volledig geautomatiseerd is met automatische kwaliteitscontrole. Daarvoor hebben
onze drukkers nieuwe kennis en ervaring moeten opbouwen. Dat is goed gelukt.
Inmiddels heeft onze Komori vijfkleurenpers al meer dan 20 miljoen druks
geproduceerd. Wat ook telt is dat we tegenwoordig nauwelijks nog inschiet hebben
en de pers in een minimale tijd is in te richten voor de volgende job. Dat zijn
allemaal zaken die tellen en waardoor wij in staat zijn het maximale uit onze
Komori GL 540 te halen.’

Milieubewuste keuze
Ron: ‘Wat ik verbazingwekkend blijf vinden is, hoe snel je aan de
afdrukkwaliteit gewend raakt. Want die is gewoon top. Uiteraard
moet alles wel kloppen. Dat begint al in de voorbereiding.
We belichten hier Kodak Sonora Xtra offsetplaten. Dat is naast
een milieubewuste keuze, ook een keuze voor topkwaliteit.
Wij werken hier veel voor ontwerpers vanuit de hele wereld. Die stellen de
hoogst mogelijke eisen aan de afdrukkwaliteit. Daar kunnen we ruimschoots
aan voldoen.’

(vlnr) Ron Baartman en Harry Vlasveld (AtéCé).

What you see, is what you get
Ron: ‘Dat komt mede omdat wij met de komst van de
Komori drukpers zijn overgestapt op LED-UV inkten van Siegwerk. Daardoor is
onze kwaliteit nog verder vooruitgegaan. Het drukresultaat is, omdat de inkten
direct droog zijn, volledig voorspelbaar. “What you see, is what you get.”
Die vlieger gaat bij conventionele offset-inkten niet op. Het drukken met
LED-UV Full Color inkten gaat probleemloos. Voor PMS kleuren leunen we op
de inktkennis van AtéCé. Die mengen de juiste kleuren voor ons. Wat ook een
voordeel van drukken met LED-UV is, is dat wij een groter scala aan substraten
kunnen verwerken. Daardoor hebben we al menig keer een opdracht gekregen
die we voorheen niet konden drukken.’

PrePress kennis & ervaring

als toegevoegde waarde

In toenemende mate draait het bij AtéCé om technische kennis en praktijkervaring.
Dat geldt voor alle disciplines binnen de grafische markt. Daar hebben wij ons –
in alle bescheidenheid – in binnen- en buitenland ontwikkeld tot een specialist
op het gebied van Prepress en Press. Als het gaat om computer to plate (ctp)
leveren wij een compleet programma oplossingen en wij vertegenwoordigen
absolute topmerken.

PREPRESS SOLUTIONS

PREPRESS SOLUTIONS

(vlnr) Remco Smit en Richard Kampert.

Kampert-Nauta kiest voor Scodix
Bij Kampert-Nauta in Oss is een nieuwe Scodix Ultra2 Pro digitale
drukwerkveredelingspers geïnstalleerd. ’Die investering lag voor de hand’, zegt
directeur Richard Kampert. ‘Wij produceren enorme volumes wenskaarten en dat
volume groeit alleen maar. Met de Scodix kunnen we meer toegevoegde waarde
bieden, want we zien dat de vraag naar wenskaarten met folie of andere vormen
van veredeling, zoals spotvernis of holografische effecten, toeneemt.
Richard: ‘Waarom Scodix? Ten eerste: de kwaliteit. Die is top. Ten tweede: de
pers is zeer eenvoudig te bedienen. En last but not least: het efficiënt produceren
van drukwerk is ons bestaansrecht. Daarvoor is ons productieproces volledig
geautomatiseerd. Door de flexibiliteit en open structuur van de aansturingssoftware,
was de Scodix zonder al te veel aanpassingen in onze workflow te integreren. Daardoor
zijn we in staat om op een efficiënte manier extra waarde aan drukwerk toe te voegen.’

‘’

AtéCé Graphic Products heeft zich in de grafische markt in binnen- en buitenland ontwikkeld
tot dé prepress specialist en levert een compleet programma aan computer to plate (CTP)
oplossingen. Wij vertegenwoordigen absolute topmerken. Zo zijn wij in de Benelux hoofddealer
van het complete programma offsetplaten, plaatbelichters, workflow en apparatuur van Kodak,
de wereldmarktleider in CTP oplossingen. Naast de verkoop van Kodak producten werken
onze technische mensen nauw samen met de specialisten van Kodak als het gaat om service,
onderhoud, productontwikkeling en het implementeren van CTP oplossingen.

• CTP plaatbelichters
• Offsetplaten
o Procesvrij
o Thermisch
• Palletloaders
• Meetinstrumenten
• Software & Workflow
oplossingen

AtéCé Graphic Products heeft zich in de grafische markt in binnen- en buitenland ontwikkeld
tot dé prepress specialist en levert een compleet programma aan het computer to plate
(CTP) oplossingen. Wij vertegenwoordigen absolute topmerken. Zo zijn wij in de Benelux en
Duitsland exclusief dealer van CRON CTP plaatbelichters en HDI flexo belichtingsoplossingen.
CRON is binnen de wereld van CTP de runner-up. Daarnaast zijn wij voor het merk Blackwood
offsetplaten voor Europa master distributor. Naast de verkoop verzorgen wij in de Benelux en
Duitsland de complete installatie, het onderhoud en de service van CRON plaatbelichters met
ons eigen team prepress specialisten.

• CTP plaatbelichters
• Offsetplaten
o Thermisch
o UV CTcP
• Palletloaders
• Meetinstrumenten
• Software & Workflow
oplossingen

N va
offsetplates

www.atece.nl

www.atece.nl

AtéCé heeft een tweetal product brochures ontwikkeld met prepress solutions. In deze
brochures staan alle ‘ins & outs’ over offsetplaten, plaatbelichters, software, workflow
en meer. Er is een brochure waarin alle Kodak oplossingen vermeld staan en één waarin
CRON plaatbelichters en andere merken offsetplaten centraal staan. De brochures zijn
te downloaden via www.atece.nl. De printversie is aan te vragen via info@atece.nl.

De kwaliteit van Scodix
drukwerkveredeling is top!
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Nieuwe

Printenbind.nl | Amsterdam

JWEI snijoplossingen
JWEI heeft onlangs twee nieuwe
modellen volledig automatische
snijplotters – voor de maximale
vellenformaten 600 x 400 mm
en 800 x 600 mm – op de markt
gebracht. Deze nieuwe JWEI
oplossingen zijn geschikt voor het
snijden, slitten en rillen van onder
andere verpakkingen, stickers,
JWEI LST-0806-RM
kaarten, deurhangers en tal van
andere materialen en media. De vellen worden automatisch ingevoerd en uitgelegd.
De operator heeft er tijdens het snijproces geen omkijken naar. De nieuwe JWEI snijoplossingen zijn uitermate flexibel en zeer geschikt voor kleinere oplagen. Het plotten
kan zelfs per vel verschillend zijn. Dat is uniek!

‘’

De nieuwe JWEI snij-oplossingen zijn
zeer geschikt voor kleinere oplagen

JWEI gebruikers

aan het woord
The Online Factory
Den Haag

Bart van Diepen, directeur van
Printenbind.nl: ‘Wij hebben inmiddels
onze vierde JWEI snijrobot. Alle
snijplotters zijn gekoppeld aan onze
productie workflow. Dat houdt in dat
bij iedere job het snijprogramma
volledig automatisch wordt ingesteld.
Hierdoor kan één operator drie
Operator Job
snijrobots bedienen. Zo halen we er alles
uit, wat er in zit en bereiken de hoogst mogelijke productiviteit. Over de service en
het onderhoud door AtéCé zijn we goed te spreken. Zij reageren heel adequaat en
denken ook goed mee als wij maatwerkoplossingen zoeken.’

Elka Sikkers | Tilburg
Wim de Jong, directeur van Drukkerij
Elka Sikkers: ‘Wij hebben om
verschillende redenen de JWEI
snijplotter in huis gehaald. Zo zetten
wij de JWEI in voor het produceren
van kleine oplagen etiketten. Door de
automatische in- en uitvoer gaat
dit heel efficiënt. Ook zien we het
Operator Arjan
stanswerk toenemen. Als het om
kleine oplagen gaat, is de JWEI daar een mooie oplossing voor. Daarnaast produceren
wij tegenwoordig meer en meer verpakkingsdrukwerk. Met de JWEI kunnen we
tegenwoordig in eigen huis modellen maken en dat werkt goed.’

MVL Group | Waddinxveen

Bij The Online Factory – de
onderneming achter onder andere de
webshop 123Bedankt.nl – komen veel
bestellingen binnen voor producten,
die in kleine eenheden verpakt worden.
‘Daar hebben wij de JWEI snijplotter
voor in huis gehaald’, zegt
verpakkingsdeskundige Jill Oosterhuis.
Verpakkingsdeskundige Jill
‘We verpakken hier veel chocolade
en andere lekkernijen. Veelal in kleine oplagen. De verpakkingen stansen we op de
JWEI. Ook gebruiken we onze snijrobot om nieuwe doosjes en verpakkingsconcepten
te testen. Ideaal en zeer nauwkeurig. De JWEI past dan ook goed bij onze activiteiten.
We zijn er zeer tevreden over!’

Rodney Meuldijk directeur van MVL
Group: ‘Wij hebben hier een Bobst
voor het stansen van grote oplagen
kartonnen verpakkingen en displays in
huis. Voor het kleinere werk gebruikten
we vaak onze degels, maar sinds de
komst van de JWEI is het gat dat wij
hadden goed opgevuld. De JWEI is een
Operator Olaf
prima oplossing voor de kleinere oplagen
stanswerk. De vellen worden automatisch ingevoerd en uitgelegd, daar heeft onze
operator tijdens het productieproces amper omkijken naar. Dat maakt de JWEI tot
een welkome aanvulling binnen ons machinepark. De oplossing die we zochten,
hebben we gevonden.’

AtéCé haalt het op maat snijden
van PrintCare onderlegkarton
en -folie in eigen huis

Het juiste onderlegmateriaal

AtéCé heeft geïnvesteerd in een nieuwe productielijn voor het op maat snijden
van onderlegkarton en -folie. De sheeter – met een maximaal snijformaat van
1.700 x 2.100 mm – is geïnstalleerd in Alkmaar op de locatie waar ook
PrintCare rubberdoeken, stripdoeken, lakplaten en PressClean wasdoekrollen
worden geconverteerd. Het onderlegkarton en
-folie worden onder de merknaam PrintCare
op de internationale markt gebracht.
blankets & stripping plates

PrintCare

‘Met onze nieuwe productiefaciliteiten
zijn wij in staat om voor iedere
offsetdrukpers – plano of rotatie – het
juiste onderlegmateriaal op maat te
snijden en te leveren’, zegt senior
product manager Bernard van Stegeren.
‘Daartoe behoort ook PrintCare U-Pack,
de originele kwaliteit gekalibreerd
onderlegkarton. Daarnaast bevat het leveringsprogramma diverse soorten (zelfklevende)
onderlegfolies, die wij net als het onderlegkarton, in verschillende formaten en diktes
kunnen leveren.’

One stop shopping
Waarom AtéCé deze producten in eigen huis op maat gaat snijden?
Bernard: ‘Wij willen onze relaties een one stop shopping oplossing bieden. Voorheen
deden we dat ook, maar nu zijn we – net als met het converteren van rubberdoeken,
stripdoeken en lakplaten – producent. Met alle voordelen van dien. Voor de productie
binnen deze, voor ons nieuwe, tak is Bert Schelhaas Jr. verantwoordelijk. Daarmee is
ook de derde generatie toegetreden tot het familiebedrijf, best bijzonder.’

‘’

Bert Schelhaas Jr. bij de sheeter voor het op maat snijden van PrintCare
onderlegkarton en -folie.
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Met onze nieuwe productiefaciliteiten is AtéCé in staat om
voor iedere offsetdrukpers – plano of rotatie – het juiste
onderlegmateriaal op maat te snijden en te leveren

Kodak Sonora Xtra
sterk verbeterd

Nieuwe generatie

CRON plaatbelichters
CRON heeft het programma plaatbelichters uitgebreid met twee nieuwe ctpmodellen. De nieuwe modellen hebben een geheel nieuw ontwerp met een
zeer gebruiksvriendelijk bedieningspaneel voor een optimale interactie tussen
operator en machine. Beide nieuwe modellen hebben een aanzienlijk grotere
laadcapaciteit voor offsetplaten. De belichters kunnen worden uitgerust met
laadunits voor 100, 500 of 1.500 platen. Ook kan er een multi-cassette
worden geïnstalleerd. De nieuwe CRON ctp-oplossingen zijn energiezuiniger
ten opzichte van de huidige belichters.
Het model CTP 46-T heeft een zogeheten dual-drum-systeem waardoor 68
platen per uur belicht kunnen worden. Daarmee behoort deze CRON oplossing
tot de snelste belichters binnen de grafische industrie.

AtéCé is in de Benelux en in Duitsland exclusief distributeur van CRON
ctp-systemen en CRON HDI flexo-oplossingen en ook verantwoordelijk
voor de service en het onderhoud van CRON systemen.

‘’

Met de CRON CTP 46-T kunnen 68 platen per uur belicht
worden en daarmee behoort dit nieuwe model tot de
snelste belichters binnen de grafische industrie

Bernard: ‘Onze PrintCare
rubberdoeken en coatingplaten worden voor talloze
toepassingen, zoals
commercieel drukwerk,
verpakkingsdrukwerk,
labelprinting, beveiligd
drukwerk, enveloppen en noem maar op, gebruikt. In alle gevallen is er ook onderlegmateriaal nodig. Door dit in eigen huis op maat te snijden, zijn we flexibeler en in staat
om deze producten tegen een nog betere prijs-/prestatie verhouding te leveren.’

PrintCare
blankets & stripping plates

• Onderlegmateriaal
o Onderlegkarton
o PolyFoil
- Zelfklevend
- Niet-zelfklevend
o PolyFoil Soft
- Zelfklevend
- Niet-zelfklevend
AtéCé Graphic Products beschikt over een zeer moderne productieomgeving
voor het op maat snijden van onderlegkarton, onderlegfolies en andere
onderlegmaterialen. Dat verkopen wij over de hele wereld onder de merknaam
PrintCare. AtéCé heeft als één van de grotere spelers op de Europese markt op
het gebied van het converteren van rubberdoeken, stripdoeken en lakplaten,
ook veel kennis over onderlegmaterialen, die bij het gebruik van doeken
en platen altijd nodig zijn. Wij zijn in staat om voor iedere offsetdrukpers –
plano of rotatie – het juiste onderlegmateriaal te adviseren en te leveren.
Daartoe behoort ook PrintCare U-Pack onderlegkarton, gekalibreerd volgens
de originele kwaliteit van het Marks kleurenschema. Daarnaast bevat het
leveringsprogramma diverse soorten (zelfklevende) onderlegfolies, die wij net
als het onderlegkarton, in verschillende formaten en diktes kunnen leveren
in: vellen, mini-rollen en master jumbo-rollen. Daarnaast heeft AtéCé speciale
press-ready rubberdoeken ontwikkeld met geïntegreerd onderlegmateriaal
dat voldoet aan de specificaties van alle toonaangevende persmerken.

Voor meer drukpersen geschikt
De nieuwste generatie Kodak Sonora Xtra procesvrije
offsetplaten zijn sterk verbeterd en voor een aanzienlijk groter
aantal drukpersen en toepassingen geschikt, zonder dat dit
ten koste gaat van de afdrukkwaliteit. Dat zijn niet alleen vellenpersen, maar ook
heatset- en coldsetrotatiepersen, offsetverpakkingsdrukpersen en drukkerijen die
werken met conventionele UV, LED UV of H-UV inkten.
Lange productieruns
Bij Kodak Sonora Xtra offsetplaten is het oplagebereik verhoogd. Het belichten
gaat sneller, waardoor meer offsetplaten per uur geproduceerd kunnen worden.
Sonora Xtra offsetplaten bieden gegarandeerd de beste krasbestendigheid van
alle procesvrije offsetplaten die er op de markt zijn. Kodak Sonora Xtra
offsetplaten zijn geschikt voor lange productieruns tot wel 400.000 afdrukken
op rotatiepersen, 250.000 afdrukken op vellenpersen en 100.000 afdrukken
met UV-inkttoepassingen.

Procesvrij
Thermische offsetplaten
Naast procesvrije offsetplaten van Kodak voeren wij ook thermische offsetplaten
van dit topmerk. Dat zijn onder andere Capricorn XR, Electra XD en Trillians XP.
De verschillende offsetplaten staan bekend om een uitstekende afdrukkwaliteit
op verschillende substraten, duurzaamheid, laag energieverbruik en uitstekende
productiviteit.

Voordelen Kodak Sonora Xtra
• Duurzamer
•
•
•
•
•

Betere prijs-/prestatie
verhouding

ONDERLEGMATERIAAL

Met Sonora heeft Kodak in
de markt een ongeëvenaarde
kwaliteitsstandaard neergezet
voor procesvrije offsetplaten.
Sonora offsetplaten maken
ontwikkelmachines en
chemicaliën overbodig en zijn
daardoor beter voor ons milieu.

o HighPack
o Onderdoeken
- Zelfklevend
- Niet-zelfklevend

Er is een speciale PrintCare
onderlegmateriaal product brochure
samengesteld. De digitale brochure
is te downloaden via www.atece.nl.
De printversie is aan te vragen via
info@atece.nl.

Geen chemicaliën
Geen afvalwater
Geen VOS (vluchtige organische stoffen)
Minder energie- en waterverbruik
Volledig recyclebaar
Hogere productiviteit
Lagere operationele kosten
Snellere beeldverwerking
o
o
o

•
•
•

Hogere AM- en FM-rasters
Hoger contrast
Meer drukmogelijkheden

Voor meer productinformatie zie
www.atece.nl/offsetplaten

AtéCé Graphic Products
Hoofdkantoor / Productie lakken en chemie
Molenwerf 14 • 1911 DB Uitgeest
T +31 251 31 91 09 • info@atece.nl

• Computer to plate
• Workflow
• Digital Printing
• Offsetpersen
• Offsetplaten

Distributiecentrum / Converteren
rubberdoeken en wasdoekrollen
Ivoorstraat 13 • 1812 RE Alkmaar

• Rubberdoeken

Inktlaboratorium en mengservice
Ivoorstraat 4A • 1812 RE Alkmaar

• Dispersie- en UV lakken

• Perschemicaliën
• Drukinkten en vernissen
• Inkt- en vochtrollen
• Wasdoekrollen

Quality

ISO 9001

• Drukkerij materialen
• Meetinstrumenten
• Digitale drukwerkveredeling

cer t i f i ed

• Snijplotters

www.atece.nl
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AtéCé Wielertoertocht
De AtéCé Wielertoertocht is niet meer weg te denken. Vorig jaar
werden de deelnemers gedwongen ‘de benen stil te houden’ en werd
de wielerklassieker afgeblazen. Op vrijdag 1 oktober 2021 viel in het Gelderse Beek wel het
startschot voor de eerste lustrum editie. Er waren drie routes uitgezet, over 75, 95 en 125
kilometer. De kortste afstand ging door het Montferland en de Achterhoek. Voor de ‘langere’
afstanden gingen de deelnemers de
grens over voor een prachtige tocht door
de vallei van de Rijn met onderweg een
paar pittige kuitenbijters. Moe maar
voldaan kwamen de wielerliefhebbers
weer terug bij Uitspanning ’t Peeske.
Daar lonkte na de sportieve prestatie
een welverdiende douche en de nodige
verfrissingen. Daarna stond er voor de
gasten een uitgebreid buffet klaar.
Zoals ieder jaar was het bij ’t Peeske
allemaal weer top verzorgd!
Alle beelden van de AtéCé
Wielertoertocht zijn te
bezichtigen in een
online fotoalbum
op www.atece.nl

AtéCé Dortland Open
De deelnemers aan het tiende AtéCé Dortland Open werden
getrakteerd op het ideale weer om de baan in te gaan. Zonder
uitzondering had iedereen daar heel veel zin in. De ontvangst
was voor de meeste deelnemers – na twee jaren – een warmhartig weerzien.
Er waren 72 golfliefhebbers naar de ‘thuisbaan’ Golfbaan Hitland in Nieuwerkerk
aan den IJssel afgereisd.

Lol in ‘t spelletje
Bij het AtéCé Dortland Open geldt het Olympische gedachtengoed dat meedoen
belangrijker is dan winnen. Eenmaal in de baan willen de grafische golfvrienden
niet voor elkaar onder doen, zo ook dit keer niet. De flights streden voor wat ze
waard waren en hadden zichtbaar lol in ‘t spelletje, de versnaperingen en de (licht
alcoholhoudende) verfrissingen onderweg. Aangekomen op de negentiende hole
hield het plezier niet op. Integendeel, volop gezelligheid, sterke verhalen, een goed
verzorgd buffet en natuurlijk de prijsuitreiking.

Nog lang gezellig
De kampioensschalen werden uitgereikt aan teamcaptain Patrick Oud (Nic Oud
Direct Mail) en zijn flightgenoten Harry Buisman (Impress-4DMS), Sander Muller
(Muller XXL Printing) en Mike Velleman (Management Media). De winnaars werden –
voor de eregalerij van het AtéCé Dortland Open – traditioneel op de foto vereeuwigd,
samen met de gastheren annex toernooidirecteuren Ben Dortland (Dortland & Van
Beem) en Bernard van Stegeren (AtéCé Graphic Products). Na de prijsuitreiking – en
ook dat hoort bij het AtéCé Dortland Open – bleef het nog lang gezellig op Hitland.
Alle beelden van het AtéCé Dortland Open zijn te bezichtigen
in een online fotoalbum op www.atece.nl

TOUR FOR LIFE 2021

Beeld: Eppo Karsijns Red Pixl Media / wielerbeeld.nl

J UO N ZRE HGE LED ! N

Bardonecchia - Italië
Valkenburg - Nederland

Ten Have

Doetinchem

DANTO
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Jurgen: ‘Ook het fietsen voor het
goede doel, het Daniel den Hoed
Fonds, is zeer geslaagd. In totaal
werd er een bedrag ingezameld
van bijna 1,2 miljoen euro voor
onderzoek naar persoonsgerichte
kankertherapie voor volwassenen.
Geweldig! Ook via mijn sponsorpagina is een mooi bedrag
binnengekomen. Daarvoor wil
ik al mijn sponsors en iedereen
die mij gesponsord heeft,
hartelijk bedanken.’

(vlnr) Patrick Oud, Harry Buisman, Ben Dortland, Mike Velleman, Sander Muller en
Bernard van Stegeren.

www.atece.nl

De AtéCé Béter & Compléter krant is een idee & initiatief van
Peter Zwetsloot Communicatie | PZC en Danto Creatieve Communicatie
De AtéCé Béter & Compléter krant is gedrukt met Siegwerk LED UV
inkten op een Komori GL840P achtkleuren drukpers bij Deltabach
Concept & Content: Peter Zwetsloot | PZC
Opmaak: Giuseppe Toppers | Danto
Eindredactie: Dirk van Harten Communicatie
De beelden zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door Giuseppe Toppers

Colofon

Start: 29 augustus 2021
Finish: 5 september 2021

Onze accountmanager Jurgen
Bekker heeft deze zomer de
achtdaagse Tour for Life toertocht
vanuit Italië naar Nederland
met succes volbracht. Jurgen:
‘Dat was een geweldige ervaring,
maar zwaar. Iedere dag weer
‘vol aan de bak’, maar het ging
eigenlijk heel goed. Gelukkig zat
het weer mee. Dat maakte de
totale beleving extra gaaf.’

