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AtéCé verlegt grenzen
AtéCé Graphic Products is vooral gekend als één van 
de grotere grafische handelshuizen in de Benelux. Toch 
komt inmiddels meer dan de helft van de omzet van 
AtéCé van de export van in eigen huis geproduceerde 
grafische verbruiksmaterialen en wordt de internatio-
nale markt steeds belangrijker.

AtéCé heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijke speler op 
de wereldwijde grafische markt. Het bedrijf is autonoom en 
door overnames explosief gegroeid en groeit nog steeds. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Uitgeest. Daarnaast beschikt 
AtéCé over twee vestigingen in Alkmaar, waaronder het dis-
tributiecentrum. AtéCé is sinds de oprichting in 1977 altijd 
een echt familiebedrijf gebleven, zeer toegankelijk en heel 
persoonlijk. Veel medewerkers werken al jaren bij AtéCé en 
staan garant voor continuïteit in kwaliteit en klantcontacten.

Sterke merken
‘AtéCé levert alles voor drukkerijen, behalve papier’, zegt 
Remco Smit, die als verkoopdirecteur verantwoordelijk is 
voor Nederland. ‘Ons leveringsprogramma bevat het com-
plete assortiment materialen die in de prepress en drukkerij 
verbruikt worden. Die produceren wij in de meeste geval-

len zelf of wij hebben er de vertegenwoordiging van. In alle 
gevallen zijn dat kwaliteitsproducten en stuk voor stuk sterke 
merken. Zo zijn wij in Nederland exclusief vertegenwoor-
diger van Komori-drukpersen en dealer van het complete 
programma grafische producten, workflow en apparatuur van 
Kodak.’

Eigen productie
Naast de handelsactiviteiten is de productie van grafische 
verbruiksmaterialen een belangrijke pijler bij AtéCé. Zo wor-
den onder andere dispersie- en uv lakken, perschemicaliën, 
rubberdoeken en wasdoekrollen in eigen huis geproduceerd. 
‘Onze producten worden onder onze eigen merknamen  
Galaxy, PrintCare en PressClean of onder private label en  
als OEM-producten op de internationale markt gebracht’, 

zegt Marcel Bos, verantwoordelijk voor de productie bij 
AtéCé. ‘Wij exporteren via een netwerk van distributeurs 
naar ruim 65 landen wereldwijd. Dit netwerk breidt zich 
sterk uit. Steeds meer distributeurs kiezen voor samenwer-
king met  AtéCé vanwege onze kennis en de kwaliteit van 
onze producten.’

Kennis
Naast eigen productiefaciliteiten beschikt AtéCé over een 
team van specialisten, die van alle onderdelen van het grafi-
sche proces zeer veel technische kennis en praktijkervaring 
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Handelshuis wordt steeds meer ook producent

‘Onze kennis, uw kracht’

Marcel Bos (l) en Remco Smit: ‘Wij exporteren naar ruim 65 landen wereldwijd.’

hebben. Remco Smit: ‘Onze specialisten komen dagelijks bij 
drukkerijen over de vloer en borgen hun opgebouwde know-
how in een Technisch Kennis Centrum. Daarnaast beschik-
ken wij over een speciale afdeling Research & Development 
en een professioneel laboratorium. De belangrijkste bood-
schap is dat onze kennis toegankelijk is voor onze klanten. 
“Onze kennis, uw kracht” zeggen we kort en bondig bij 
AtéCé en daarmee kunnen onze klanten zich onderscheiden 
in de markt.’ ■
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