
Van twee naar één grotere locatie 
       dat werkt natuurlijk veel efficiënter

Het Distributie Centrum en het Converting Center 
van AtéCé Graphic Products in Alkmaar zijn 
verhuisd, van twee locaties naar één. De verhuizing 
naar een groter pand was noodzakelijk om alle 
ontwikkelingen binnen AtéCé in goede banen te 
kunnen blijven leiden. AtéCé beschikte daar over 
twee panden, nu is alles in één bedrijfsruimte van 
circa 5.500 m² samengebracht. Dat werkt natuurlijk 
veel efficiënter. Ook een deel van de productie in 
Uitgeest is naar Alkmaar verhuisd. Daardoor is er in 
onze hoofdvestiging meer ruimte voor de productie 
van onze coatings, perschemicaliën en inkten. 
In Alkmaar confectioneren wij rubberdoeken, 
stripplaten en (geïmpregneerde) wasdoekrollen.

Sauer heeft een nieuwe generatie 
inktrollen ontwikkeld. Deze Duraprint 
rollen zijn geschikt voor zowel 
conventionele als UV inkten en bieden 
tal van voordelen boven traditionele 
rubberinktrollen. Denk aan: sneller 
op kleur komen, minder inschiet papier, minder 
inktverbruik, sneller wassen, minder wasmiddelen 
en ga zo maar door. De belangrijkste winst is 
natuurlijk kostenbesparing, omdat de omsteltijden 
aanmerkelijk korter zijn en het nastellen van de 
inktrollen aan de hand van de drukstreep niet  
meer nodig is.

Voordelen Duraprint inktrollen
• Sneller op kleur
• Minder inschiet papier
• Minder inktverbruik
• Niet meer nastellen drukstreep
• Sneller wassen

Op vrijdag 8 april 2016 organiseert AtéCé in de 
Achterhoek de eerste Wielertoertocht. Relaties 
van AtéCé worden van harte uitgenodigd 
en uitgedaagd om aan deze 120 km lange 
toertocht door een prachtig stukje Nederland 
deel te nemen. De start is om 10.00 uur in 
Beek in de gemeente Montferland. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jurgen 
Bekker (06 22 74 71 17) of jbekker@atece.nl

Distributie en productie grafische      
verbruiksartikelen onder één dak

De verhuizing naar een groter 

pand was noodzakelijk om alle 

ontwikkelingen binnen AtéCé in goede 

banen te kunnen blijven leiden.’
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Nieuw van Sauer:  
Duraprint inktrollen compound
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Deutsche Druckfarben

100ste gebruiker van Kodak 
Sonora procesloze offsetplaten
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betrouwbaarheid

Kodak Sonora Plate Green Leaf 
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Een uitgave van AtéCé Graphic Products

Duraprint inktrollen compound
Nieuw van Sauer:

Minder inschiet papier Minder wasmiddelen

Minder wassen

Het nieuwe pand werd eind 2015 informeel tijdens een 
personeelsbijeenkomst geopend door Bert Schelhaas Sr.

Meer info op www.atece.nl 



AtéCé beschikt over een team van specialisten, dat 
van alle onderdelen in het grafische proces zeer veel 
technische kennis en praktijkervaring heeft. Dat is 
een hele belangrijke toegevoegde waarde die wij 
bieden. Onze technische mensen komen overal en 
kennen de prepress- en drukkerijwereld van binnen 
en van buiten en onze producten door en door.  
Als er problemen zijn, wordt er net zolang gezocht 
tot de oplossing gevonden is. ‘Onze kennis, uw 
kracht’ is het motto naar onze drukkerijklanten. 
Daarmee winnen we nieuwe klanten, want er is in  
de markt nogal wat vakkennis verloren gegaan.

Fogra
Ons sterke punt is dat wij alles leveren en met  
onze service en ondersteuning helpen wij onze 
klanten en zorgen er voor dat het allemaal werkt. 
Ook begeleiden wij drukkerijen naar PSO ISO 
12647-2, dé internationale standaard voor 
voorspelbaar drukresultaat. Namens Fogra zijn 
we zelfs gekwalificeerd om examens af te nemen. 
Dat geeft aan dat het bij AtéCé om meer gaat dan 
producten alleen. Ook kennis is bij AtéCé een 
belangrijk product’.

Drukkerij de Bij in Amsterdam heeft de 2015 Kodak Sonora Plate Green Leaf Award 
gewonnen voor Europa. ‘Het is voor het eerst dat deze prestigieuze prijs naar een 
Nederlandse drukkerij gaat’, weet Kodak director Benelux, Pim Nijenhof. Norbert 
van Schie, eigenaar van Drukkerij de Bij, toonde zich zeer verheugd met het winnen 
van deze Award. ‘Ik had het niet verwacht, dit is zo’n bijzondere erkenning voor ons 
bedrijf’, sprak hij. AtéCé, onze leverancier van Kodak Sonora platen, raadde ons aan 
om mee te dingen naar de prijs. Dat was een goed idee van AtéCé’.

(vlnr) Remco Smit, Pim Nijenhof (Kodak), Norbert van Schie (Drukkerij de Bij),  
Patrick Hoeve en Niek Holtus (Kodak)

AtéCé begeleidt drukkerijen naar PSO 

ISO 12647-2, dé internationale standaard 

voor voorspelbaar drukresultaat.

Dat was een goed idee van AtéCé.
’

’

uw kracht

voor Drukkerij de Bij

Onze kennis

Kodak Sonora Plate Green Leaf Award
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•	 Computer	to	plate

•	 Workflow

•	 Digital	Printing

•	 Offsetpersen

•	 Offsetplaten

•	 Rubberdoeken

•	 Perschemicaliën

•	 Drukinkten

•	 Dispersie	en	UV	lakken

•	 Inktrollen			 	

•	 Wasdoekrollen

•	 Drukkerij	materialen

Patrick Kleijer AtéCé
versterkt sales team Leveringsprogramma

Het verkoop buitendienst team is uitgebreid 
met Patrick Kleijer. Patrick is opgeleid en  
opgegroeid in de grafische branche en 
beschikt over veel ervaring. Dat komt goed 
van pas om, samen met andere collega’s van 
AtéCé, de recente verkoopsuccessen en groei 
een vervolg te geven.

Meer info op www.atece.nl 

AtéCé maakt onder de naam PressClean in 
eigen huis wasdoekrollen voor alle merken 
drukpersen. De wasdoekrollen zijn leverbaar 
in cassetterollen en op jumborollen van 500 
meter en worden in de eigen converting 
afdeling volgens een geheel eigen unieke 
AtéCé technologie geproduceerd. Dat geldt 
voor zowel de droge alsook geïmpregneerde 
wasdoekrollen. Met de wasdoekproductielijn 
behoort AtéCé qua omvang tot de top drie in 
Europa. De meeste AtéCé wasdoekrollen zijn 
voorzien van het Fogra certificaat.

Unieke wasdoekrollen technologie
AtéCé	in	top	drie	in	Europa

PressClean
washcloths
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AtéCé heeft al jaren de bewezen en beproefde 
drukinkten van Deutsche Druckfarben in het 
programma. Deze inkten zijn samengesteld op 
basis van onze eigen recepturen en voldoen aan de 
steeds hoger wordende eisen. Denk aan de hoge 
druksnelheden en korte droogtijden. Dat bijt elkaar, 
maar Deutsche Druckfarben heeft daar standaard 
oplossingen voor of anders maakt AtéCé die.  
Want wij beschikken over een optimaal geoutilleerd 
laboratorium waar wij inkten op maat kunnen maken 
en waar wij continu aan productverbeteringen 
werken. We zien dan ook steeds meer klanten 
overstappen op Deutsche Druckfarben.

Rutgers Printing & Packaging Solutions is de 100ste gebruiker van Kodak Sonora 
offsetplaten in Nederland. ‘Het is een logische stap en past in ons MVO beleid’, zegt 
directeur Oscar Pepermans. ‘De overstap naar de procesloze Sonora platen is soepel 
gegaan. AtéCé heeft ons daar goed bij geholpen. Binnen een dag draaiden we met de 
nieuwe Sonora platen’.

Belangrijk pluspunt
Productieleider Mike Verbeek: ‘Onze drukkers waren snel aan de nieuwe platen gewend 
en zagen de winst voor het milieu als belangrijk pluspunt. Immers de Sonora offsetplaten 
worden direct op de plaatbelichter belicht en hoeven niet ontwikkeld te worden.  
We hebben geen ontwikkelmachine en -chemicaliën meer nodig, verbruiken geen water  
en behoorlijk minder energie. Bovendien zijn Kodak Sonora platen volledig recyclebaar. 
Het drukresultaat met de Sonora platen is hetzelfde’.

Goed teken
Oscar Pepermans: ‘Bij de overgang zijn we getraind door specialisten van AtéCé. Dat is 
allemaal goed gegaan. Onze klanten hebben er niets van gemerkt dat wij zijn overgestapt 
op nieuwe procesloze offsetplaten. Dat is een goed teken, toch?’

Voordelen die tellen

• Duurzamer: geen chemicaliën, geen afvalwater en geen VOS  
(vluchtige organische stoffen)

• Geen water- en minder energieverbruik
• Volledig recyclebaar
• Hogere productiviteit
• Lagere operationele kosten
• Snellere beeldverwerking
• Hogere AM- en FM-rasters
• Scherper contrast van het belichtingsgebied op de plaat
• Meer drukmogelijkheden

(vlnr) Patrick Hoeve, Mike Verbeek, Oscar Pepermans en Niek Holtus (Kodak)

procesloze offsetplaten
100ste gebruiker van Kodak Sonora
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Directeur Oscar Pepermans: ‘Onze klanten hebben er 

niets van gemerkt dat wij zijn overgestapt op Kodak 

Sonora procesloze offsetplaten’.’
Deutsche Druckfarben zijn samengesteld op basis 

van eigen AtéCé recepturen en voldoen aan de 

steeds hoger wordende eisen.’

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

AtéCé verkoopt niet 
alleen alle dispersie- en 
UV lakken onder de 
merknaam Galaxy, AtéCé 
produceert die producten 
ook zelf. Dat betekent dat 
je als handelshuis ook 
een modern geoutilleerde 
productiefaciliteit en 
laboratorium moet hebben. AtéCé heeft dat. Daarnaast – en dat is 
minstens zo belangrijk – beschikken wij over specialisten die met 
hun vakkennis in staat zijn de gebruikers in de praktijk maximale 
ondersteuning te verlenen. Onze specialisten leveren maatwerk en zijn 
in staat om de lakken nog beter af te stemmen op praktijktoepassingen. 
Dat betekent concurrentievoordeel  voor AtéCé klanten. Steeds meer 
klanten ontdekken dat en doen hun voordeel met Galaxy dispersie- en 
UV lakken (Made by AtéCé in Uitgeest).

De Galaxy dispersie- en UV lakken zijn 
door en door getest en goedgekeurd door 
het onafhankelijke instituut Isega.

Made by AtéCé
Dispersie-	en	UV	lakken

coatings

Druckfarben
Deutsche

AtéCé Graphic Products
Molenwerf 14 •	1911 DB Uitgeest •	T +31 (0)251 31 91 09 •	www.atece.nl •	info@atece.nl

ISO 9001  
gecertificeerd

Fogra  
gecertificeerde  producten

Isega  
gecertificeerde producten
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Deze AtéCé Béter & Compléter Krant is gedrukt door Koopmans’ drukkerij 
in Zwaag op een Komori Lithrone S29 vijf kleuren drukpers met lakunit op 

het formaat 50 x 70 cm. Vorig jaar investeerde Koopmans in deze nieuwe 

Komori offsetdrukpers. ‘Dat was een goede zet, we zijn zeer tevreden over 

onze nieuwe aanwinst’, zegt directeur Marco Velseboer.

De directie van 

Koopmans’ drukkerij, 

Marco Velseboer (links) 

en Mario Smit, is 

tevreden over de nieuwe 

Komori Lithrone drukpers

50 x 70

Colofon 
De AtéCé Béter & Compléter Krant 

is een idee & initiatief van Peter 

Zwetsloot Communicatie (content) 

en Danto Creatieve Communicatie 

(opmaak).

 

Deze krant is gedrukt op 

BalancePure®  ongestreken, hoogwit 

offsetpapier, gemaakt van 100% 

gerecycleerde vezels, uit de collectie 

van Papyrus.
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Met	AtéCé	naar	AZ

za 6-2-2016

za 20-2-2016

za 5-3-2016

za 16-4-2016

zo 1-5-2016

19.45

18.30

19.45

19.45

14.30

Graficus publiceerde een artikel over Veldhuis Media waarin de directeuren Oscar Jager en Erwin 
de Lange uitleggen waarom zij in twee jaar tijd investeerden in twee Komori Lithrone G840P 
achtkleuren offsetdrukpersen. Die investering was volgens beide directieleden noodzakelijk om in de 
markt concurrerend te kunnen blijven. De keuze voor Komori heeft alles met positieve ervaringen en 
met ‘liefde’ voor het Japanse merk te maken. ‘We kennen de drukpersen door en door en zijn enorm 
gecharmeerd van de hoge uptime, lage onderhoudskosten en de volledige persautomatisering.  
Daarin loopt Komori voorop!’

Komori loopt voorop
Veldhuis Media investeert in betrouwbaarheid
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Standnummer	AtéCé	>> Hal 9 stand C10

AtéCé heeft op Drupa een eigen stand in hal 9. Die stand hebben 
we ingericht om onze klanten uit binnen- en buitenland gastvrij te 
ontvangen. ‘U bent van harte welkom voor een drankje, een hapje en om 
‘gewoon even uit te rusten’ van het altijd inspannende beursbezoek’. 

Drupa wordt gehouden van 31 mei tot en met 10 juni 2016

Even	uitrusten	op Drupa 
AtéCé is supporter van AZ 
Alkmaar en biedt relaties graag 
de mogelijkheid om een ‘geheel 
verzorgde’ thuiswedstrijd in 
de skybox in het AFAS stadion 
bij te wonen. Hoe? Dit seizoen 
zijn er nog kaarten beschikbaar 
voor de volgende wedstrijden 
(zie hiernaast). Zit er een leuke 
wedstrijd voor je tussen, laat  
het ons weten via az@atece.nl,  
dan verloten wij onder de 
belangstellenden 2 kaarten.

Oscar Jager (links) en Erwin de Lange 


