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Micron Media installeert bij Drukkerij van Esch een nieuwe Cron plaatbelichter 

 

 
Frank van Deursen van Micron Media (links) en Arie van Esch van Drukkerij van Esch. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Drukkerij van Esch in Waardenburg heeft onlangs een nieuwe Cron plaatbelichter aangeschaft. ‘Die 

investering hebben we gedaan om concurrerend te kunnen blijven’, zegt eigenaar Arie van Esch. ‘Wij 

drukken hier vrijwel uitsluitend PMS kleuren voor collega’s. De opdrachten komen veelal via onze 

website www.steunkleuren.nl binnen. Ook in dat segment staan – net als overal in de grafische 

branche – de prijzen onder druk. Daarom zijn we ons gaan oriënteren op het nog efficiënter inrichten 

van onze bedrijfsprocessen. Deze nieuwe investering past perfect in dat plaatje. Het is de Cron 

plaatbelichter geworden vanwege de prijs/prestatie verhouding, het bedieningsgemak en de 

compacte uitvoering. Binnen een klein team moet iedereen alles kunnen van drukken en afwerken 

tot en met het belichten van platen. Dat gaat perfect op de nieuwe Cron. Wij werken hier met 

offsetplaten van het merk Blackwood. Die platen zijn 30 tot 40% goedkoper dan de offsetplaten van 

bekende merken. De Blackwoord platen overtreffen onze verwachtingen en beantwoorden 

ruimschoots aan de kwaliteit die onze klanten, grotendeels drukkers, vragen. Dat zegt genoeg. Het 

model dat hier geïnstalleerd is nieuw en zeer compact. Het is zelfs de eerste plaatsing van het nieuwe 

type in Europa. We hebben hier in Waardenburg dus een Europese Cron primeur.’ 

  

http://www.steunkleuren.nl/


Over Micron Media 

 

Micron Media is in 2014 opgericht vanuit de visie dat er het veranderende grafische landschap en de 

toenemende prijsdruk ook kansen biedt. Mede oprichter Frank van Deursen: ‘Leveranciers moeten 

daarin vooroplopen met goede service, flexibiliteit, korte lijnen en voor al het leveren 

kwaliteitsproducten en oplossingen tegen scherpe prijzen.’ Micron Media heeft in Nederland de 

exclusieve verkooprechten van Cron CTP oplossingen en Blackwood offsetplaten. Daarnaast is 

Micron Media hoofddealer van Mitsubitshi offsetplaten en totaalleverancier van grafische 

gebruiksmaterialen zoals rubberdoeken, drukinkten, wasdoekrollen en perschemicaliën. 

 

Meer informatie: http://micronmedia.nl/ 
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