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AtéCé exclusief distributeur Siegwerk UV inkten 

 

 
(vlnr) Marcel Bos (AtéCé), Cleo Nomikos (Siegwerk), Bert Schelhaas (AtéCé), Björn Torfs (Siegwerk) en  

Bernard van Stegeren (AtéCé) bekrachtigen de samenwerking. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 
 
AtéCé Graphic Products gaat in Nederland exclusief de UV inkten van Siegwerk verkopen. De UV en 

LED UV inkt series worden onder de merknaam Siegwerk op de markt gezet. Siegwerk produceert UV 

inkten voor alle toonaangevende merken drukpersen, zo ook voor Komori. Ook deze UV inkten 

worden door AtéCé, als exclusief Komori dealer, onder de merknaam K-Supply in Nederland 

verkocht. ‘Met deze uitbreiding van ons drukinkten portfolio kunnen we onze klanten meer nog 

bieden’, zegt algemeen directeur Bert Schelhaas. ‘We hebben nu voor alle toepassingen, of het nu 

gaat om commercieel drukwerk, verpakkingsdrukwerk (ook low migration), labels, enveloppen of 

smalbaan rotatie, de juiste inkt. De UV inkten van Siegwerk voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, 

die aan het drukken met deze sneldrogende inkten worden gesteld. In de praktijk zien we het gebruik 

van UV inkten toenemen. Met Siegwerk inkten kunnen we standaard aan deze groeiende vraag 

voldoen. Of als het nodig is in ons eigen inktlaboratorium met Siegwerk UV inkten klantgerichte 

oplossingen ontwikkelen, testen en op maat laten produceren’. 

  



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 een 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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