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Marne Drukkers bestelt bij AtéCé een nieuwe Komori Lithrone drukpers 
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Marne Drukkers uit Leens heeft bij AtéCé Graphic Products een nieuwe achtkleuren Komori Lithrone 

LS829P drukpers op het formaat 50 x 70 besteld. ‘Dat is een weloverwogen beslissing geweest, 

waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan’, zegt directeur Guus Sligter. ‘Wij ontwikkelen ons in 

verschillende grafische disciplines, maar onze core business is drukken in offset. Wij vinden het 

belangrijk om dat in eigen huis te doen en belangrijker nog, een aantal grote klanten vindt dat ook. 

Dat noodzaakte ons wel tot vervangingen binnen ons bestaande machinepark. Het voordeel van zo’n 

modernisering betekent een nog betere kwaliteit tegen een scherpere kostprijs. Het betekent ook 

dat onze nieuwe Komori Lithrone LS829P, onze twee 50 x 70 drukpersen vervangt zonder dat dit ten 

koste gaat van onze capaciteit. Hoe dat kan? Onze nieuwe drukpers heeft een kortere insteltijd en 

minder inschiet. Dat scheelt al gauw de helft, terwijl het drukken bijna twee keer zo snel gaat. Het 

gevolg van die keuze is dat wij gaan drukken met LED UV inkten. Bij onze zoektocht werd duidelijk 

dat Komori op dit gebied ver voorop loopt. We hebben het allemaal uitgebreid getest, voordat we de 

knoop hebben doorgehakt. We zijn ervan overtuigd dat we met onze nieuwe aanwinst de komende 

jaren als offsetdrukkers onze klanten kunnen blijven bedienen met kwaliteitsdrukwerk. Want dat is 

en blijft voorlopig onze core business.’  



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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