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DWCprint bestelt bij AtéCé een nieuwe Kodak Nexpress 
 

 
Martijn ten Pas van DWCprint (rechts) en Patrick Hoeve van AtéCé. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Bij DWCprint uit Groningen wordt over enkele weken door AtéCé Graphic Products een nieuwe Kodak Nexpress 

geïnstalleerd. ‘Dat is heel bijzonder, want tot nu toe hebben we geen eigen printproductie’, zegt 

oprichter/directeur Martijn ten Pas. ‘We besteden het produceren van drukwerk uit. Het digitale drukwerk 

gaan we binnenkort in eigen huis maken op onze nieuwe Kodak Nexpress. Dat is natuurlijk een weloverwogen 

beslissing geweest. Het is niet alleen een nieuwe uitdaging, maar ook een belangrijke stap om verder te kunnen 

groeien. Uiteraard hebben we de markt grondig verkend. We kochten het digitale drukwerk altijd in, dus 

hadden al een duidelijk beeld van de kwaliteiten en mogelijkheden. Uiteindelijk hebben we er voor de gekozen 

Kodak Nexpress vanwege de hoge afdrukkwaliteit en extra mogelijkheden zoals het kunnen drukken van goud 

en wit. Bovendien kan de Nexpress ook longsheet en een grote hoeveelheid substraten aan. Dat is voor ons 

belangrijk, omdat wij via onze webshop niet alleen maar standaard drukwerk willen verkopen. We willen ons 

juist onderscheiden met deze nieuwe mogelijkheden. We zeggen hier niet voor niets: “DWCprint, als geen 

ander.” 

  



Open Huis 

 

DWCprint verhuist over enkele weken naar een nieuw pand aan het Kattegat 18 in Groningen. Dat wordt 

gevierd met een Open Huis op zaterdag 1 juli 2017. Uiteraard wordt daar de nieuwe Kodak Nexpress ‘live’ 

gedemonstreerd en is er vermaak voor iedereen, van jong tot oud. 

 

Aanmelden via www.dwcprint.nl 

 

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 exclusief vertegenwoordiger 

van Komori drukpersen en de dealer van het complete programma grafische producten, workflow en 

apparatuur van Kodak. 

 

Meer informatie: www.atece.nl. 
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