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Nieuwe Kodak Trendsetter voor Damen Drukkers 

 

 
Operator Han Schaddelee bij de nieuwe Kodak Trendsetter. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Bij Damen Drukkers in Werkendam is onlangs een nieuwe Kodak Trendsetter plaatbelichter 
geïnstalleerd. Dat betekent een forse uitbreiding van de capaciteit. Dat was hard nodig, volgens Jan 
en Maurice Damen, de directie van het familiebedrijf. Jan Damen: ‘Samen met de Kodak Magnus 
800, die we hier al hebben, zijn we in staat om 100 platen per uur te draaien. Dat komt steeds vaker 
voor. Met beide Kodak plaatbelichters kunnen we dat soort pieken nu probleemloos aan.’ Maurice 
Damen: ‘Naast uitbreiding van onze belichtingscapaciteit geeft het natuurlijk een veilig gevoel dat we 
met onze nieuwe aanwinst een back-up in eigen huis hebben. Want we kunnen het ons niet 
veroorloven om stil te staan, dan staat de hele drukkerij stil. Daar moeten we niet aan denken. Dat 
hoeft ook niet, want we hebben hier twee betrouwbare plaatbelichters. We hebben bewust voor het 
merk Kodak gekozen en er ook voor gekozen om de Trendsetter te bestellen bij AtéCé Graphic 
Products. Zij leveren ons ook de Kodak Electra XD platen en andere grafische supplies. AtéCé is onze 
huisleveranciers en staat altijd voor ons klaar, als we ze nodig hebben. We weten wat we aan elkaar 
hebben en dat werkt prettig.’ 
  



Over AtéCé Graphic Products 

 

AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis én onafhankelijk producent van grafische 

chemie, coatings, dispersie- & UV lakken, rubberdoeken en wasdoekrollen. Met de 

handelsactiviteiten richt AtéCé zich als totaalleverancier op de Nederlandse grafische industrie. 

AtéCé levert nagenoeg alles voor prepress en press. Het productportfolio bevat – naast grafische 

verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert – merken waarvan AtéCé de vertegenwoordiging 

heeft. AtéCé is in Nederland onder andere exclusief vertegenwoordiger van Komori drukpersen en 

de dealer van het complete programma grafische producten, workflow en apparatuur van Kodak. 

Meer informatie: www.atece.nl. 

 

MEER INFORMATIE 

 

AtéCé Graphic Products | Remco Smit | T +31 (0)251 31 91 09 | rsmit@atece.nl 

http://www.atece.nl/
mailto:rsmit@atece.nl

