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Koopmans’ drukkerij bestelt bij AtéCé nieuwe Komori drukpers 
 

 
(vlnr) Mario Smit, Remco Smit van AtéCé en Marco Velseboer. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 
Koopmans’ drukkerij uit Zwaag heeft bij AtéCé Graphic Products een nieuwe Komori Lithrone S29 vijf 
kleuren drukpers met lakunit op het formaat 53 x 75 cm besteld. ‘Het wordt onze tweede Komori’, 
zegt directeur Marco Velseboer. ‘De nieuwe Komori pers is een vervanging van onze Heidelberg 
Speedmaster 74, die meer dan 10 jaar trouw dienst heeft gedaan. Het voordeel van onze investering 
in een nieuwe generatie drukpers is, dat wij weer helemaal up-to-date geoutilleerd zijn. Vooral de 
automatisering heeft niet stilgestaan en biedt veel meer mogelijkheden dan voorheen om nog 
efficiënter drukwerk te produceren. De omsteltijden zijn extreem kort en ook de inschiet is 
verwaarloosbaar. Dat maakt de nieuwe Komori ook geschikt voor kleinere oplagen, een trend die 
vandaag de dag ook bij ons goed merkbaar is’. Collega directeur Mario Smit vult aan: ‘Voor de 
aanschaf van de nieuwe Komori zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We groeien nog altijd met ons 
totale drukwerk pakket. Digitaal groeit sneller dan offset, maar ook offset groeit gestadig. We 
durfden het wel aan en hebben onszelf voor ons 75 jarig bestaan een mooi cadeau gegeven. 
Voorlopig kunnen we bij Koopmans’ drukkerij met zo’n moderne drukpers weer uit de voeten. Dat 
weten we, want onze eerste 4-kleuren Komori met lakunit kochten we acht jaar geleden en die is nog 
lang niet aan vervanging toe’.  



Over AtéCé Graphic Products 
 
AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis en producent van grafische chemie, coatings 
en , dispersie- en UV lakken, rubberdoeken en wasdoekrollen. Met de handelsactiviteiten richt 
AtéCé zich als een totaalleverancier op de Nederlandse grafische industrie. Het productportfolio 
omvat nagenoeg alles voor prepress en press. Het leveringsprogramma bevat grafische 
verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert of waarvan AtéCé de vertegenwoordiging heeft. In 
alle gevallen zijn dat merkproducten. AtéCé is in Nederland exclusief vertegenwoordiger van 
Komori drukpersen en de exclusieve dealer van het complete programma grafische producten, 
workflow en apparatuur van Kodak. Daarnaast is AtéCé is een onafhankelijk producent van 
grafische verbruiksartikelen. AtéCé brengt deze producten onder eigen merknamen (Galaxy, 
PrintCare en PressClean), onder private label en als OEM producten op de internationale markt. 
AtéCé exporteert via een netwerk van distributeurs naar ruim 65 landen in Europa, Noord en Zuid 
Amerika, het Midden Oosten en Azië. Meer informatie: www.atece.nl en www.atece.com 
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