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Duropanel kiest Anapurna inkjet printer voor
produceren van keukenachterwanden
Bij Duropanel in Lochem is onlangs een nieuwe Anapurna H2500i LED hybride inkjet
printer geïnstalleerd. ‘We hebben onder andere voor deze Agfa grootformaat printer
gekozen vanwege de ‘lange’ doorvoermogelijkheden tot vier meter’, zegt directeur ir.
Maarten Waaijenberg. ‘We printen hier veel keukenachterwanden, die online bij onze
webshop www.PimpYourKitchen.nl besteld worden. Dat is een sterk groeiende business.
Voorheen besteedden wij het printen van die opdrachten uit. Sinds de komst van de
Agfa Anapurna, produceren wij dat specialistische werk in eigen huis. Uiteraard zetten
wij onze nieuwe aanwinst ook in voor andere grootformaat print- en signproducties. De
Agfa is een uitbreiding op onze bestaande printproductiecapaciteit.’

Michael Uijl (Duropanel), Pedro Overmeer (Agfa Graphics), Maarten Waaijenberg (Duropanel),
Joop Jagers (Igepa) and Ruud Nijenkamp (Duropanel).
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Waaijenberg: ‘Bij de keuze voor deze oplossing zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Via
Igepa, onze leverancier van plaatmateriaal en printmedia voor onze sign producties zijn we
bij Agfa terecht gekomen. Naast de genoemde eigenschappen, is bij onze keuze voor de Agfa
Anapurna ook de Asanti workflow software doorslaggevend geweest. Dat sluit naadloos aan
op onze automatisering. Maar minstens zo belangrijk is dat ook onze collega’s kunnen lezen
en schrijven met de Agfa Anapurna printer én de Asanti RIP / workflow software. Het werkt
allemaal zeer gebruikersvriendelijk en daardoor heel productief. Wij printen met LED UV
inkten, waardoor de afdrukken direct droog zijn en de machine snel omstelbaar is voor
volgende jobs. Ook dat werkt efficiency verhogend. Bovendien is er natuurlijk ook nog de
afdrukkwaliteit. Daarover kan ik kort zijn: “Die is top.” Uiteindelijk weet je pas wat je krijgt,
als je het in huis hebt. Met Anapurna H2500i LED hybride inkjet printer – die via onze
leverancier Igepa geleverd is – hebben we een solide en betrouwbare grootformaat printer in
huis. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven. Op basis van de eerste prestaties, durf ik
dat wel zo te stellen.’

Over Duropanel
Duropanel produceert duurzame panelen, die bedrukt worden met foto’s, afbeeldingen en
tekst zodat deze aansluiten bij de stijl van de klant. Panelen van metaal of kunststof kunnen
zo voor verschillende doeleinden worden ingezet. Wat Duropanel samen met haar
opdrachtgevers bedenkt, moet duurzaam mooi zijn én blijven. Daarvoor maakt Duropanel
gebruik van innovatieve en milieuvriendelijke technieken, die worden toegepast voor tal van
opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Van industrie tot architectuur & bouw en van
infrastructuur tot reclame & marketing.
Meer informatie: www.duropanel.nl

Hybrid Anapurna LED series
High-speed 4/6-color + white hybrid UV LED-curable inkjet system with a
printing width from 1.65 to 3.2 m for indoor and outdoor applications.
MEER LEZEN
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