
AtéCé Graphic Products confectioneert in het eigen 
Converting Centre in Alkmaar wasdoekrollen, onder 
de merknaam PressClean. ‘Deze wasdoekrollen zijn 
Fogra gecertificeerd en onlangs is de certificering van 
PressClean Wet, PressClean White IQ en PressClean IQ 
opnieuw voor een periode van drie jaar verlengd’, zegt 
Bernard van Stegeren, senior product manager, trots.

Bernard: ‘Fogra is een onafhankelijk Duits 
keuringsinstituut. De certificering houdt in dat de 
wasdoeken een vrijgave genieten voor het gebruik 
op drukpersen. Het Fogra keurmerk staat hoog 
aangeschreven. Daarmee tonen we aan dat onze 
wasdoekrollen, die we volgens eigen receptuur 
confectioneren, voor alle drukpersen geschikt zijn.’
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PressClean wasdoekrollen 
opnieuw Fogra gecertificeerd

Siegwerk nummer 1 in 
   LED UV / H-UV inkten

Bernard van Stegeren: ‘Het Fogra keurmerk staat hoog 
aangeschreven’

Björn Torfs: ‘Al onze LED UV / H-UV inkten zijn foto-initiator 369 vrij’Martin Stoker (links) en Gert Wiepjes

Afgelopen voorjaar liet Quantes de Ryobi achtkleuren 
ombouwen naar LED UV. Dat ging niet zonder slag 
of stoot. Dat er tijdelijk geen productie kon worden 
gedraaid, daar was rekening mee gehouden.  
Het ombouwen lukte wel, maar daarna lukte het niet  
om met LED UV inkt goede afdrukken te maken.  
Wat we ook deden, we kregen het niet voor elkaar’,  
zegt teamleider drukkerij Rinus den Boer.

De nood werd in Rijswijk zo hoog dat besloten werd om
AtéCé te bellen. ‘Niet veel later stonden Gert Wiepjes
en Pleun Verschuur met de juiste inkten en vochtwater
bij ons op de stoep’, zegt drukker Martin Stoker.  
‘Die hebben hun jassen uitgedaan, de mouwen opgestroopt 
en zijn aan de slag gegaan. Een paar uur later rolden de 
eerste afdrukken van de pers en weer een paar uur later 
was de pers klaar voor productie. Wat waren we blij’.
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Een uitgave van AtéCé Graphic Products
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Quantes weer op gang

AGENDA
Scodix Open Huis bij Wihabo
Woensdag 10 april 2019
Geffen

AtéCé Wielertoertocht
Vrijdag 12 april 2019
Beek (Gld)

AtéCé op Get Smart
Donderdag 13 juni 2019
Affligem (België)

AtéCé Dortland Open
Donderdag 12 september 2019
Nieuwerkerk aan den IJssel

De LED UV en H-UV inkten moeten aan nieuwe, 
strengere Europese wetgeving voldoen. Het gebruik 
van het inktadditief UV absorptiemiddel foto-initiator 
369 is niet langer toegestaan. ‘Dat betekent dat wij 
onze LED UV en H-UV inkten hebben aangepast’,  
zegt Björn Torfs van Siegwerk. ‘Die zijn nu vrij van  
foto-initiatoren. Daarmee is Siegwerk één van de  
eersten, zo niet de eerste fabrikant ter wereld.’

Björn: ‘Siegwerk maakt alleen UV inkten. In die zin zijn 
wij een specialist met meer dan 20 jaar praktijkervaring, 
kennis van de markt en van toepassingen met UV, LED 
UV en H-UV inkten. Wij werken bij de ontwikkeling 
van onze inkten nauw samen met Komori. De Japanse 
drukpersenfabrikant loopt met het drukken met LED UV 
en H-UV inkten duidelijk voorop. Onze inkten die hier op 
de markt verbruikt worden, worden door AtéCé geleverd 
onder onze merknaam Siegwerk of aan Komori gebruikers 
onder de naam K-Supply, het private label voor de 
‘pressroom consumables’ van Komori.’
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Micron Media is in 2014 opgericht vanuit de visie dat het veranderende grafische 
landschap en de toenemende prijsdruk ook kansen biedt. Sinds 2016 maakt  
Micron Media deel uit van AtéCé Graphic Products. Micron Media opereert  
volledig zelfstandig in de markt en is verantwoordelijk voor eigen klantcontacten.  
De backoffice, serviceafdeling en magazijn zijn gevestigd in het logistieke centrum  
van AtéCé in Alkmaar. Voor de verkoopactiviteiten is directeur / mede-oprichter  
Frank van Deursen verantwoordelijk. 

Exclusieve verkooprechten
Frank van Deursen: ‘Toen Micron Media van start ging was het uitgangspunt dat 
leveranciers voorop moeten lopen met goede service, flexibiliteit, korte lijnen en 
vooral het leveren van kwaliteitsproducten en oplossingen tegen scherpe prijzen.  
In feite is dat nog steeds zo. In de Benelux hebben wij de exclusieve verkooprechten 
van CRON CTP oplossingen en Blackwood offsetplaten. Daarnaast is Micron Media 
hoofddealer van Mitsubishi offsetplaten. Ook verkopen wij in de Benelux de door 
AtéCé geproduceerde grafische verbruiksmaterialen zoals PrintCare rubberdoeken, 
Deutsche Druckfarben drukinkten en vernissen, PressClean wasdoekrollen en  
Galaxy dispersie- en UV-lakken en perschemicaliën.’

Master Distributor voor heel Europa
‘Wij zijn ook in Duitsland actief. Ook daar verkopen wij CRON en Blackwood.  
Voor de twee merken Blackwood en Mitsubishi Digiplate zijn we zelfs aangesteld 
als ‘Master Distributor’ voor heel Europa. In de Benelux opereren AtéCé en Micron 
Media onafhankelijk van elkaar in de markt. In Duitsland opereren wij wel hand in 
hand. Martin Hartmann is voor beide ondernemingen actief. Ook Patrick Kleijer, 
voorheen werkzaam bij Micron Media, ondersteunt ons met zijn kennis van CRON 
CTP systemen in de Duitse markt.’

Automatisering plaatbelichtingsprocessen
In Nederland heeft Micron Media een aantal mooie successen geboekt, de 
automatisering van de plaatbelichtingsprocessen bij Control Media en SMG Groep. 
Dit zijn binnen Europa – en zelfs wereldwijd – de eerste installaties van CRON 
plaatbelichters met Krause palletladers als onderdeel van volledig geautomatiseerde 
plaatbelichting. Er komen bij dit proces geen mensenhanden meer aan te pas.  
De platen worden vanuit de palletlader automatisch in de belichter ingevoerd en van 
daaruit, na belichting, via een rolband naar de transportkarren gevoerd en afgelegd.

   Micron Media automatiseert 
      de plaatbelichtingsprocessen bij
Control Media en SMG Groep

Frank van Deursen: ‘Het gaat vooral om het leveren van kwaliteitsproducten en oplossingen tegen scherpe prijzen’

Volg Micron 
Media op

Meer informatie:
www.micronmedia.eu

www.micronmedia.eu
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230 offsetplaten per uur
Leon van Nunen, directeur / eigenaar van Control Media is heel tevreden over de 
automatisering van de CTP afdeling. ‘We hebben ons laten leiden door de prepress 
kennis en praktijkervaring van Micron Media. Die hebben niet alleen de nieuwe 
CRON belichters geleverd, maar het totale nieuwe systeem – van invoer tot en met 
afleg – voor ons ingericht. We zijn nu in staat om 230 offsetplaten per uur  
te produceren, zodat onze drukpersen nonstop drukwerk kunnen produceren.’

Investering in efficiency en productiever werken
Marthijn ter Avest, commercieel directeur van SMG Groep over de investering in twee 
nieuwe CRON plaatbelichters en een Krause-palletlader. ‘De investering is niet alleen 
een uitbreiding van onze offsetplaat productiecapaciteit, maar ook een investering in 
efficiency en productiever werken. Er wordt een pallet met 1.500 offsetplaten in de 
palletlader gereden. Dat scheelt veel handelingen en bergen verpakkingsmateriaal.’

Leon van Nunen: ‘We hebben ons laten leiden door de prepress kennis en 
praktijkervaring van Micron Media’

Marthijn ter Avest: ‘Het scheelt veel handelingen en bergen verpakkingsmateriaal’
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(vlnr) Wihabo directeuren 
Joris en Ruud Bosch en 
Patrick Kleijer

In 2014 hebben Herbert Bloem en André Grimbergen besloten om hun bedrijven 
samen voort te zetten onder de vlag van de the Qroup. The Qroup bestaat uit een drietal 
bedrijven, Elan, Revon en Quantes. Elan is het reclamebureau, Quantes is het bedrijf 
dat de productie verzorgt van het drukwerk zowel digitaal als in offset en Revon voorziet 
hun relaties in sign.

Herbert Bloem: ‘In de offsetdrukkerij staan naast twee digitale persen ook een Ryobi 
920 PF-8 kleuren, een Shinohara 5 kleuren met lak en een Speedmaster 2 kleuren. 
De Ryobi achtkleuren pers werd in 2016 aangeschaft. Op deze drukpers werd tot dit 
voorjaar gedrukt met conventionele inkten. In april is de pers omgebouwd naar LED UV. 
Dat door zo’n ombouw de productie tijdelijk stil ligt, was ingecalculeerd, maar in dit 
geval duurde de stilstand aanzienlijk langer dan gepland.’

Razendsnel geschakeld
Teamleider drukkerij Rinus den Boer en offsetdrukker Martin Stoker weten dat nog 
precies. ‘Het waren – zachtjes uitgedrukt – spannende tijden. Het ombouwen en de 
Ryobi voorzien van nieuwe combirollen verliep volgens plan. Maar daarna verliep 
het niet meer helemaal volgens planning. Het lukte niet om met LED UV inkt goede 
afdrukken te maken. Wat we ook deden, we kregen het niet voor elkaar. Uiteindelijk 
hebben we besloten om AtéCé – waar we al jaren zaken mee doen – te bellen om 
advies aan hun te vragen. Die hebben razendsnel geschakeld door Siegwerk inkten 
en Galaxy vochtwater af te sturen.’ 

Enorme kick
Martin Stoker: ‘En dat niet alleen. Niet veel later stonden Gert Wiepjes en Pleun 
Verschuur hier in de drukkerij. Dat was op vrijdagmiddag de dertiende, ik weet dat
nog precies. De AtéCé mannen zijn aan de slag gegaan en na ongeveer twee uur 
rolden de eerste LED UV afdrukken van de pers. Die waren al tien keer mooier dan 
de resultaten tot dan toe. Twee uur later was de afdrukkwaliteit acceptabel. 

Nadat Gert en Pleun alles hadden 
nagemeten en gecontroleerd, was 
de Ryobi klaar voor productie. 
De volgende dag ben ik fl uitend 
aan de slag gegaan om de 
productieachterstand in te lopen 
en vanaf maandag konden we weer 
‘volle bak’ productie draaien. 
Dat gaf een enorme kick.’

De juiste afstemming
Rinus de Boer: ‘Wat waren we 
blij dat het de AtéCé mannen 
lukte om onze productie weer op 
gang te brengen. Hoe? Door de 
juiste afstemming tussen inkt- en 
vochtwaterverbruik op onze Ryobi 
voor elkaar te krijgen. Die samenstelling 
hebben we natuurlijk niet 
meer veranderd. We drukken op de Ryobi alleen met LED UV inkten van Siegwerk. Dat 
bevalt prima. Bovendien voldoen die 
LED UV inkten aan de nieuwe, strengere Europese milieunormen. Het vochtwater dat wij 
verbruiken is Galaxy Fount SF 6080. Dat is voor ons de perfecte combinatie waar we met 
de technische kennis en praktijkervaring van AtéCé op vrijdag de dertiende achter zijn 
gekomen. Het heeft zo moeten zijn.’

      De juiste combinatie 
LED UV inkt en vochtwater cruciaal

Ryobi pers met drukker Martin Stoker

Wat waren we blij dat het de AtéCé mannen lukte 
om de juiste afstemming tussen inkt en vochtwater 
verbruik op onze Ryobi voor elkaar te krijgen‘’

Sinds ruim een half jaar draait de eerste Scodix Ultra2 in Nederland. Waar? 
Bij Wihabo in Geffen. ‘Dat gaat qua productie en bezetting boven verwachting’, 
zegt Ruud Bosch. ‘We draaien regelmatig overuren op de Scodix. Met deze nieuwe 
digitale veredelingsmachine kunnen we spot-UV, 3D effecten en foliedruk variabel 
per vel aanbrengen.’ 

The sky is the limit
Joris Bosch: ‘Er is veel belangstelling voor. Ook voor collega-drukkers mogen wij 
regelmatig mooie dingen maken. We ontdekken bijna dagelijks nieuwe toepassingen en 
creaties. ‘The sky is the limit’, zo lijkt het. Daarom organiseren we samen met AtéCé 
op woensdag 10 april 2019 een Scodix Open Huis. Alle drukkers en ontwerpers van 
Nederland en België zijn dan welkom. Wij laten graag zien wat er allemaal mogelijk 
is met onze Scodix en ook wat onze andere fi nishing oplossingen – de Highcon 
Euclid IIIS, digitale ril- en stansmachine en de KAMA ProFold 74, geautomatiseerde 
vouw-plakmachine, kunnen.’

Scodix Open Huis bij Wihabo

AtéCé importeert sinds kort een eigen lijn snijplotters. Die plotters worden 
onder de merknaam PrintCare op de markt gebracht in Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland. Het nieuwste model is een snijplotter voor vellen 
tot het formaat 600 x 400 mm met een automatische invoer en uitleg. 
De PrintCare plotter snijdt, slit en rilt. De opdrachten worden door het 
uitlezen van de QR code verwerkt. Het plotten kan per vel verschillend zijn. 
Dat maakt de PrintCare snijplotter zeer fl exibel en ook voor kleine oplage 
geschikt. De eerste PrintCare snijplotter wordt binnenkort geïnstalleerd 
bij PrintenBind.nl.

PrintCare snijplotters

Noteer in
uw agenda

Woensdag 10 april 2019
Scodix Open Huis | Wihabo te Geffen

Vervolg van pagina 1

Meer info op www.atece.nl 

Marijn Rabelink (links) en Bart van Diepen (rechts) van PrintenBind.nl volgen de 
demonstratie onder leiding van Dave Harms (links) en Jurjen Hobo van het AtéCé 
Service team

Nieuw!
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De sterke opmars van 
het gebruik van LED 
UV / H-UV inkten is 
volgens Björn Torfs wel 
te verklaren. ‘Wij zien 
de laatste jaren dat 
steeds meer drukkerijen 
LED UV / H-UV inkten 
gaan gebruiken. Zeker 
de Benelux loopt daarin 
voorop. In de Benelux 
worden onze nieuwe 
generatie UV inkten 
verkocht door AtéCé Graphic Products. In Nederland hebben we een marktaandeel 
van ruim 80%. Dat is ongekend hoog. Hoe dat komt? In alle bescheidenheid, 
omdat Siegwerk van alle fabrikanten, mede door de samenwerking met Komori,  
het verste is in de ontwikkeling van deze speciale inkten. Dat is wat je in de 
Benelux markt hoort en waarom steeds meer drukkerijen voor LED UV / H-UV 
inkten van Siegwerk / K-Supply kiezen.’

Er komt geen ozon vrij, dus minder milieubelastend
‘‘Deze nieuwe generatie H-UV en LED UV inkten hebben verschillende voordelen 
ten opzichte van de conventionele UV inkten. Zo komt er geen ozon vrij en 
daardoor dus zijn LED UV / H-UV minder milieubelastend. Er zijn twee nieuwe  
UV inkttechnologieën: LED UV en H-UV. Tussen de inkten voor beide technologieën 
zit geen verschil, wel zijn de lampen verschillend. Voor zowel LED UV alsook  
H-UV geldt dat de inkten direct droog zijn en het drukwerk meteen afgewerkt  
kan worden. Dat is pure tijdswinst en dat luistert vandaag de dag heel nauw.  
Ook kunnen er met H-UV en LED UV inkten verschillende materialen bedrukt 
worden, die met conventionele inkten niet te drukken zijn.’

Hogere productiviteit en snelheid en minder faalkosten
‘Of er ook nadelen aan drukken met de nieuwe generatie UV inkten kleven? 
Eigenlijk niet, of het zou het prijsverschil moeten zijn. Want LED UV / H-UV inkten 
zijn duurder dan conventionele inkten, maar daar staan een hogere productiviteit 
en snelheid en minder faalkosten tegenover. Ook is het inktverbruik bij ongestreken 
papiersoorten lager. Bovendien kan zonder anti-smetpoeder worden gedraaid en 
dat scheelt enorm veel onderhoud aan de pers. Dus het prijsverschil verdien je 
eenvoudig terug. Dat is in Europa – met de Benelux in de kopgroep – de ervaring 
van een groeiend aantal offsetdrukkers.’ 

De opmars van
    LED UV / H-UV inkten

Vervolg van pagina 1

Control Media bestelde zo’n beetje alle grafische supplies bij AtéCé, behalve 
de drukinkten. ‘Die bleven uit respect voor de bestaande relatie buiten het 
totaalpakket’, zegt directeur Leon van Nunen. ‘Tot voor kort althans, want de  
LED UV inkten van onze bestaande leveranciers voor inkten voldeden niet helemaal 
aan onze verwachtingen, dus zijn we de markt opgegaan. Natuurlijk kom je dan 
bij het merk Siegwerk uit. Niet voor niets de marktleider in LED UV en H-UV  
inkten en wij begrijpen ook waarom. Het drukken met Siegwerk LED UV inkten  
gaat probleemloos!’

Drukproces veel schoner
Leon: ‘De omschakeling van conventionele inkten naar LED UV waren we al 
een tijdje van plan, maar we hebben daarmee gewacht tot na onze verhuizing 
naar Etten-Leur. De reden voor die omschakeling is dat wij vaak het drukwerk 
op dezelfde dag moeten drukken en afwerken. Dat kan alleen met sneldrogende 
inkten. Een ander voordeel, dat nu blijkt, is dat onze drukpersen door het verbruik 
van LED UV inkten nog productiever zijn. Dat scheelt al gauw zo’n 10%.  
Door LED UV is het drukproces veel schoner. Poederen hoeft niet meer, dat is  
een zeer prettige bijkomstigheid.’

Betz inktpompsystemen
‘Op dit moment worden er inktpompsystemen van Betz geïnstalleerd’, zegt Leon. 
‘Ook dat is een investering in efficiency. Omdat wij met LED UV drukken kunnen 
er maximaal twee drukpersen op één pompinstallatie worden aangesloten. Het 
systeem zorgt er voor dat de Siegwerk inkten vanuit 200 kg drums via leidingen 
in de inktbakken van onze drukpersen komen. Het inktniveau in de bakken wordt 
automatisch geregeld, daar hebben onze drukkers geen omkijken naar. Er zijn dus 
minder handelingen aan de pers en daardoor wordt de productiviteit nog groter. 
Het inktpompsysteem bespaart bovendien op jaarbasis een hele afvalberg aan lege 
inktblikken. En dat is natuurlijk altijd goed en al helemaal van deze tijd.’

Leon van Nunen en Remco Smit (rechts)

Control Media stapt over op  
      Siegwerk LED UV inkten

Het drukken met Siegwerk LED UV 
inkten gaat probleemloos‘’

  
Vervolg van pagina 1

Bernard van Stegeren: ‘Voor het confectioneren van geïmpregneerde 
wasdoeken hebben we geïnvesteerd in twee nieuwe ultramoderne systemen. 
De impregnatie wordt door een uniek gepatenteerd systeem aangebracht. 
Dat zorgt voor wasdoekrollen die direct klaar voor gebruik zijn en een 
uitstekende waskracht bezitten. Het levert minder afval en een aanzienlijk 
kortere wastijd op. Bovendien worden bij PressClean Wet wasdoekrollen 
geen giftige, vluchtige organische stoffen (V.O.C.’s) gebruikt en zijn ze 
beslist minder milieubelastend.’

EU marktleider
AtéCé Graphic Products is in het confectioneren van wasdoekrollen de 
grootste in Europa en met het merk PressClean in de EU marktleider. In het 
Converting Centre in Alkmaar wordt jaarlijks ruim 30 miljoen vierkante meter 
wasdoekrollen verwerkt. PressClean wasdoekrollen worden als jumborollen 
en cassetterollen – droog en geïmpregneerd – voor het grootste deel 
geëxporteerd naar meer dan 80 landen in de wereld.

PressClean
washcloths

   PressClean wasdoekrollen 
opnieuw Fogra gecertificeerd

In Nederland hebben Siegwerk / K-Supply 
een marktaandeel van ruim 80%.‘’
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Deze merken
voeren wij in

België en Luxemburg:

In 1976 begon Freddy Botteldoorn 
samen met zijn vrouw Marie-France 
De Lepeleere in Etikhove, Oost-
Vlaanderen een offsetdrukkerij. 
In 1999 kwam zoon Gert, na het 
voltooien van de drukkerijschool in 
Gent, in dienst bij het familiebedrijf. 
Na twintig jaar dienst heeft hij per 
1 januari 2019 de drukkerij van zijn 
ouders overgenomen.

Een volgende stap gezet
Om aan de groeiende vraag naar 
kwaliteitsdrukwerk te kunnen blijven 
voldoen werd er in 2004 bij Drukkerij 
Botteldoorn een 70x100 vierkleuren 
drukpers geïnstalleerd. Eveneens werd rond die tijd een volwaardige CTP afdeling ingericht. 
‘Wij werden door monteurs getipt over de Kodak offsetplaten en zijn toen overgestapt 
naar procesloze platen’, weet Gert nog. ‘Inmiddels hebben we een volgende stap gezet en 
drukken we met de nieuwste generatie Kodak Sonora X platen. Een grote verbetering is de 
krasbestendigheid. Verder vraagt de nieuwe procesloze Kodak plaat minder laserenergie, 
wat dan weer een voordeel is voor de levensduur van de laserdiodes. Uiterst snel vrijlopen 
van de plaat, hoog oplagebereik en totaal geen vervuiling op de pers, zijn daarbij zowat de 
belangrijkste troeven van deze plaat. Kortom: allemaal winstpunten, waar we uitermate 
blij mee zijn.’

Vorig jaar is AtéCé Graphic Products gestart met het 
rechtstreeks leveren van grafi sche supplies en CTP 
systemen aan drukkerijen in België en Luxemburg. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat bij het leveren van 
grafi sche verbruiksmaterialen meer komt kijken. ‘Zeg 
maar gerust: “veel meer”, zegt Filip Helsen, die sinds de 
zomer van 2018 samen met collega Frank Nevejans het 
‘Belgisch AtéCé Team’ vormt. Frank en Filip spreken de 
taal van de drukker en begrijpen wat er in de Belgische 
grafi sche markt speelt. Inmiddels zijn zij ruim een half 
jaar onderweg en weten dat er nog veel werk aan de 
winkel is. 

Een stap verder dan verkopen alleen
Filip: ‘In Nederland is AtéCé al meer dan 40 jaar op de 
markt actief en uitgegroeid tot één van de grote spelers 
op de grafi sche markt. Het is voor ons zaak om hier uit 
te leggen dat AtéCé totaalleverancier is en dat er binnen 
AtéCé veel kennis aanwezig is waar drukkerijen in 
België en Luxemburg hun voordeel mee kunnen doen. 
Onze taak gaat duidelijk een stap verder dan verkopen 
alleen. Verkopen noem ik ‘old school’. Wij zijn er ook 
voor technische ondersteuning.’

Commercieel en technisch georiënteerd
Frank: ‘Het grote pluspunt is dat AtéCé de grafi sche 
verbruiksmaterialen zelf maakt. Dichterbij de bron 
kan niet. Daarmee maken wij het verschil in België en 
Luxemburg. Een ander groot voordeel is het technisch 
team van AtéCé. Grafi sche verbruiksmaterialen verkopen 
is teamwork. Wij kunnen terugvallen op de kennis van 
de specialisten. Regelmatig bezoeken wij met één 
van hen onze klanten om problemen op te lossen of 
verbeteringen in kaart te brengen. Dat proces vraagt om 
een langere adem, maar werkt wel. Ik voel me goed in de 
rol die ik daarin speel. Net als Filip ben ik commercieel 
en technisch georiënteerd in één persoon. Met die 
combinatie van eigenschappen stap ik iedere dag met 
plezier in de fi rmawagen. Om drukkerijen in Vlaanderen 
te helpen om grafi sche processen te verbeteren.’

Drukkerij Haletra werd opgericht in 1948. Vandaag de dag wordt het bedrijf geleid 
door CEO Dirk Mewissen en familiaal aandeelhouder Dieter Paredis, de derde generatie 
in het familiebedrijf. Door optimale service, hoogwaardige drukkwaliteit en vlekkeloze 
afwerking is Haletra uitgegroeid tot één van de grotere drukkers van België en bedient 
vanuit Houthalen-Helchteren meer dan 1.200 klanten in binnen- en buitenland.

Productverbeteringen
Filip Bousmanne werkt al 21 jaar bij Drukkerij Haletra. Walter Dockx ‘nog maar’ 
drie jaar, maar hij zit al wel 40 jaar in het vak. Beide heren hechten veel belang aan 
leveranciers die actief meedenken en doen. De producten moeten goed zijn en ook de 
prijs, maar Haltera staat altijd open voor productverbeteringen.

Nog beter
Walter Dockx: ‘Zo zijn wij onlangs serieus gaan kijken of er voor ons geen betere 
rubberdoeken op de markt zijn. Die zijn er blijkt. Filip Helsen kwam met het voorstel om 
de Day 3000 rubberdoeken te testen. Dat hebben we gedaan. We zijn tot de conclusie 
gekomen dat die een nog betere prijs/kwaliteit bieden, dan de doeken waar wij al 20 jaar 
mee werkten. Voor ons is de Day 3000 een TOP doek!’

Betere puntoverdracht
Filip Bousmanne: ‘Belangrijke verbeterpunten zijn: een betere puntoverdracht en 
grijsbalans. Het eindresultaat is al gauw zo’n 3 à 4% beter. Dat meten we hier 
maandelijks met een testvorm, dat is een vast onderdeel van onze kwaliteitscontrole. 
We hebben dus de stoute schoenen 
aangetrokken en bestellen 
tegenwoordig rubberdoeken 
van Day bij AtéCé.’

Botteldoorn kiest voor 
                 Kodak Sonora X

Belgisch AtéCé Team

Day 3000 rubberdoeken 
          betere prijs/kwaliteit

Voor ons is de Day 3000 
een TOP doek!‘’

De nieuwe Kodak Sonora X procesloze 
offsetplaten verbruiken minder laserenergie‘’

Frank Nevejans
T +32 (0)468 56 89 02
fnevejans@atece.be

Filip Helsen (links)
T +32 (0)468 56 89 03 
fhelsen@atece.be

Noteer in uw agenda

AtéCé op Get Smart
13 juni 2019
De Montil | Affligem

chemicals

supplies

coatings

PressClean
washcloths

PrintCare
blankets & stripping plates

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

o�setplates
vaN

o�setplates
vaN

Gert Botteldoorn: ‘De krasbestendigheid van de 
Kodak Sonora X is echt beter’

Meer info op www.atece.be
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Colofon 

De AtéCé Béter & Compléter krant is een idee & initiatief van 
Peter Zwetsloot Communicatie (content) en Danto Creatieve 
Communicatie (opmaak).

Alle beelden, tenzij anders vermeld, zijn 
gemaakt door Giuseppe Toppers, Danto.

De AtéCé Béter & Compléter krant is gedrukt 
met Siegwerk LED UV inkten op een Komori 
achtkleuren GL840P drukpers bij Deltabach.

Deze krant is gedrukt op MultiDesign® Original 
White, een helderwit, houtvrij, ongestreken 
premium offset papier met een mat oppervlak 
en een rijk papiergevoel, uit de collectie van 
Papyrus.

DANTO
Creatieve Communicatie

Volg AtéCé Graphic Products op

De vierde editie van AtéCé Wielertoertocht, die wordt gereden op vrijdag 12 april 2019, 
is volgeboekt. Om veiligheidsredenen is het aantal startbewijzen gelimiteerd. Toch staat 
er een recordaantal toerrijders aan het vertrek bij Uitspanning ‘t Peeske in Beek. De 
afstanden zijn 70, 90 en 120 km. Organisator Jurgen Bekker heeft een nieuwe route 
uitgestippeld, waarbij de liefhebbers van klimmen zeker aan hun trekken komen.

AtéCé Dortland Open
    Altijd goed weer,
        altijd goede sfeer

Komori Open House

De organisatie van het AtéCé Dortland Open heeft 
patent op goed golfweer. Ook tijdens deze editie 
– de achtste op rij – was het de hele dag prachtig 
weer om de baan in te gaan. Dat deden maar liefst 
80 relaties van Dortland & van Beem en AtéCé 
Graphic Products. Net als vorig jaar werd er ook dit 
keer op Golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den 
IJssel gegolft. Er deden veel ‘bekende’ gezichten 
uit de grafische industrie mee. Branchegenoten 
die elkaar veelal kenden van vorige edities van 

Het tweedaagse Open Huis, getiteld ‘Start Smart, 
Finish Better!’, in het Komori Graphic Center – 
Europe (KGC) trok meer dan 400 bezoekers. 

het populaire golfevent. Daardoor ontstaat er 
een gezonde rivaliteit. Want hoewel het maar ’n 
spelletje’ is, willen de grafische golfvrienden niet 
voor elkaar onder doen. Bij het AtéCé Dortland 
Open is meedoen echter belangrijker dan winnen. 
Het gaat om golfplezier op de eerste 18 holes en 
gezelligheid daarna op de negentiende. Ook daar 
heeft de organisatie patent op.

De trotse winnaar Dave Leeflang van MarcelisDékavé

13 april 2018 | Start & Finish: Uitspanning ’t Peeske in Beek
75/90/120 km door het Montferland en de vallei van de Neder-Rijn in Duitsland

4.3
DANTO
Creatieve Communicatie

Beeld: G
iuseppe Toppers | D

anto
G

edrukt op een Kodak N
exPress 

Communicatiepartners

AtéCé Wielertoertocht volgeboekt

AtéCé Graphic Products
Hoofdkantoor
Molenwerf 14 • 1911 DB Uitgeest

Distributie- en convertingcentrum
Ivoorstraat 13 • 1812 RE Alkmaar

Nederland
T +31 (0)251 31 91 09 • info@atece.nl

België/Luxemburg
T +32 (0)14 76 23 94 • info@atece.be

Gecertificeerde producten

cer tified

Quality
ISO 9001

• Computer to plate

• Workflow

• Digital Printing

• Offsetpersen

• Offsetplaten

• Rubberdoeken

• Perschemicaliën

• Drukinkten en vernissen

• Dispersie en UV lakken

• Inkt- en vochtrollen

• Wasdoekrollen

• Drukkerij materialen

• Meetinstrumenten

• Digitale drukwerkveredeling

• Snijplotters

Meer info op www.atece.nl 


