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Eerste Komori Impremia IS29 in Nederland voor NetzoDruk 
 

 
(vlnr) Robbert Holscher (Komori), Henry Ipskamp en Martin Damhuis (NetzoDruk). Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

De eerste digitale Komori pers in Nederland, de Impremia IS29, is geïnstalleerd bij Netzodruk in 

Enschede. ‘Wij zijn bij Netzodruk altijd op zoek naar toegevoegde waarde en wij zijn er van overtuigd 

dat de Komori Impremia die gaat bieden’, zegt oprichter/eigenaar Henry Ipskamp. ‘Wij zoeken naar 

de grenzen van de mogelijkheden in kwaliteit en kleurkracht en de klanten die dat op prijs stellen en 

er voor willen betalen. Die mogelijkheden biedt onze nieuwe aanwinst en meer dan dat. Denk ook 

aan het B2 formaat en een ongekend grote hoeveelheid substraten in diverse diktes (van 0,06 mm 

tot 0,6 mm). Daarmee hebben we tools in handen waarmee wij ons kunnen onderscheiden in 

bestaande en nieuwe markten en onze klanten meer toegevoegde waarde kunnen bieden. Daarom 

hebben we voor de Komori Impremia gekozen.’ 
 

Collega Martin Damhuis, directeur en mede-eigenaar vult aan: ‘Bij Netzodruk zijn onze klanten gewend aan de 

afdrukkwaliteit van de HP Indigo. Dat is tot nu toe zeg maar de standaardnorm in digitaal full color drukwerk. 

Onze Komori Impremia is zo ingesteld dat we een veel groter kleurenspectrum kunnen bieden dan we tot nu 

gewend waren. Daarmee willen we de markt en dan met name de creatieve professionals overtuigen. Collega 

drukkers bieden we dan ook graag toegang tot onze platform. Omdat we overtuigd zijn van de klasse en kansen 

van onze Komori hebben we onze nieuwe vlaggenschip een prominente plek in onze productieruimte gegeven. 

Juist om die reden heten wij iedereen van harte welkom in onze inspiratieruimte die op zoek is naar 

bovengenoemde toegevoegde waarden. Die kunnen wij namelijk met de Komori Impremia daadwerkelijk 

bieden.’ 
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