
Een uitgave van AtéCé Graphic Products

AtéCé Graphic Products heeft een nieuwe serie vochtwater 
toevoegmiddelen ontwikkeld, die onder de merknaam 
Galaxy Greenline op de markt gebracht worden. Met 
deze nieuwe toevoegmiddelen is het mogelijk om zonder 
alcohol of met een sterk gereduceerd percentage isopropyl 
alcohol (IPA) te drukken. Een aantal van deze vochtwater 
toevoegmiddelen is zelfs vrij van het IPA vervangingsmiddel 
butyl glycol (BG), dat vanaf 1 januari 2021 niet meer 
gebruikt mag worden.

De nieuwe Galaxy Greenline vochtwater toevoegmiddelen 
dragen bij aan milieuvriendelijke(re) drukwerkproducties 
en minimaliseren maximaal nadelige gezondheidseffecten. 
Het gebruik van de nieuwe toevoegmiddelen levert ook 
kostenbesparing op in onderhoud en service. Maar bovenal 
is het mogelijk om met de nieuwe Galaxy Greenline 
producten een stabiel drukproces met een consistent 
hoge kwaliteit en productiviteit te realiseren.

Kampert-Nauta in Oss heeft drie nieuwe CRON 
plaatbelichters met Krause palletloaders geïnstalleerd. 
‘Wij wilden bij de herinrichting van onze CTP afdeling 
het plaatbelichtingsproces automatiseren’, zegt technisch 
directeur Charles van Elst. ‘Wij zijn, nadat we goed op de 
markt gekeken hebben naar welke oplossingen daarvoor 
zijn en verschillende collega bedrijven hebben bezocht, 
uitgekomen bij AtéCé.’

‘Die hebben bij ons het plaatbelichtingsproces 
geautomatiseerd. Er komen nu bij dit proces geen 
mensenhanden meer aan te pas. De platen worden 
vanuit de palletloaders automatisch in de belichters 
ingevoerd en van daaruit, na belichten en ontwikkelen, 
met transportkarren naar de drukpersen gereden. 
Dat is nog de enige menselijke handeling.’

‘De prepress specialisten van AtéCé hebben niet alleen 
de nieuwe CRON belichters geïnstalleerd, maar het totale 
nieuwe systeem zeer professioneel voor ons ingericht! 
De plaatproductie draait hier optimaal. Dat was nodig, 
omdat wij hier in twee jaar tijd vijf keer zoveel platen 
zijn gaan gebruiken’.

Het was weer druk tijdens de Vakdag Print & Sign op de 
AtéCé stand. Het is inmiddels een traditie geworden om 
tijdens dit evenement champagnefl essen te ontkurken. 
Dit keer werd er getoost op de keuze van NPN Drukkers
in Breda voor een nieuwe Komori GL 540 LED UV 
offsetpers. Dat gebeurde ook met De Lithografen uit 
Haarlem. Zij hebben bij AtéCé het nieuwste model 
JWEI grootformaat snijplotter gekocht.

Inmiddels is de wereld door het coronavirus compleet 
veranderd. Iedereen individueel en ook bedrijven zijn 
daardoor getroffen. In de grafi sche sector is dat helaas 
niet anders en zijn de klappen mogelijk nog harder. Waar 
het eindigt en wanneer het virus onder controle is, weet 
nog niemand. Wel wordt voorzichtig de economie weer 
opgestart. De mensen staan te popelen om weer ‘gewoon’ 
aan de slag te gaan. ‘Ook onze mensen staan in de 
startblokken om – op gepaste 1,5 meter afstand – onze 
klanten weer van dienst te zijn. Niet alleen in goede, 
maar ook in tijden zoals deze, kunt u op ons rekenen. 
Zoals altijd: AtéCé at your service.’

Kampert-Nauta kiest
     voor CRON + KrauseGalaxy Greenline

De AtéCé stand tijdens de Vakdag Print & Sign Drie nieuwe CRON plaatbelichters met Krause palletloaders 
bij Kampert-Nauta

Drukken zonder alcohol of met een sterk gereduceerd 
percentage isopropyl alcohol (IPA)

De mensen van AtéCé staan in de startblokken 
om – op gepaste 1,5 meter afstand – onze 
klanten weer van dienst te zijn‘’

De prepress specialisten van AtéCé 
hebben het nieuwe systeem zeer 
professioneel voor ons ingericht‘’ 1

At your service

Lees verder op pagina 2
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Met de nieuwe Galaxy Greenline 
vochtwater toevoegmiddelen wordt 
een stabiel drukproces gerealiseerd‘’

samen sterkersterker samen

Lees alles over de unieke samenwerking 
op de BeLux markt op pagina 7

20 tot en met 30 april 2021

www.drupa.nl
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Met de Galaxy Greenline vochtwater toevoegmiddelen kan zonder alcohol of met een 
sterk gereduceerd percentage isopropyl alcohol (IPA) gedrukt worden. De nieuwe 
vochtwater toevoegmiddelen zijn geschikt voor vellenoffsetdruk, verpakkingsdrukwerk, 
heat- en coldset rotatie en smalbaan rotatiedruk. Drukken met de 
nieuwe Galaxy Greenline toevoegmiddelen is beter voor het milieu, de 
afdrukkwaliteit, de gezondheid en de portemonnee.

Alcoholvrij drukken

De nieuwe Galaxy Greenline vochtwater toevoegmiddelen dragen bij aan 
milieuvriendelijke(re) drukwerkproducties

IPA

Drukken met de nieuwe Galaxy Greenline 
toevoegingsmiddelen is beter voor het milieu, de 
afdrukkwaliteit, de gezondheid en de portemonnee‘’

        

√ Een constante pH-waarde, in lijn met de waterkwaliteit ter plaatse

√  Snelle en stabiele inkt-/waterbalans

√  Goede bevochtiging en snel schoonlopen van de offsetplaat 

√  Bescherming tegen bacteriën 

√  Compatible met verschillende waterhardheden

√ Probleemloos voor meest voorkomende drukinkten en op gevoelige substraten 

√  Geen afzettingen op rollen en in het vochtwatercirculatiesysteem

√  Bevat geen isopropyl alcohol (IPA)

√  Geschikt voor milieuvriendelijke drukwerkproducties

√  Minimaliseert nadelige gezondheidseffecten

√  Geschikt voor drukken met Low-migration inkten

√  Voorkomt machinecorrosie

www.atece.com

IPA

chemicals

FOUNTAIN SOLUTIONS ADDITIVES

The use of isopropyl alcohol (IPA) with Fountain solutions in off set

printing has an adverse eff ect on a number of things:

 • Print Quality    • Health

 • The Environment  • Costs

To overcome these issues AtéCé has developed the  ‘Galaxy Greenline 

Fount Range’ which are perfect for IPA Elimination / Reduction.

Also available in this range are founts which do not contain Butyl 

Glycol, that from January 1, 2021 can no longer be used. 

•  Founts

o Sheetfed

- Alcohol Free

- Alcohol Reduced

 o Heatset

 o Coldset

 o Narrow web

 - Alcohol Free

 - Alcohol Reduced

Er is een speciale Galaxy Greenline
product brochure samengesteld 
met alle ins & outs van de nieuwe 
vochtwater toevoegingsmiddelen. 
De digitale brochure is te downloaden 
via www.atece.nl. De printversie is 
aan te vragen via info@atece.nl.

‘Toen de beslissing genomen was om afscheid van onze rotatiepers te nemen, is er 
hier heel veel veranderd in Oss’, zegt technisch directeur Charles van Elst. ‘Binnen 
onze groep (zie kader) is voldoende offsetrotatiecapaciteit en dat breidt nog steeds 
uit. Kampert-Nauta focust zich op vellenoffset en digitaal drukwerk. Dat vraagt een 
andere aanpak van de markt. De rol van internet is daarin belangrijk. Wij kennen 
binnen Kampert-Nauta drie disciplines. Dat zijn: productie, ICT en marketing. 
Met deze drie-eenheid onderscheiden wij ons in de markt, die voor een belangrijk 
deel in het retaillandschap ligt. Voor veel afnemers bouwen we webportals met 
alles daarin wat een retailer nodig heeft. Het gaat om meer dan drukwerk alleen. 
Wij bouwen en bieden complete marketing concepten aan.’

CTP afdeling
Charles: ‘Natuurlijk draaien onze drukpersen op de drukwerkopdrachten, die veelal 
via de portals binnenkomen. Dat is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. 
Wij beschikken over twee KBA achtkleuren offsetpersen op het formaat 70/100. 
De nieuwste is sinds anderhalf jaar in bedrijf en draait op LED inkten. Vorig jaar 
is onze rotatiepers stopgezet om ruimte te maken voor extra after-press capaciteit. 
Daardoor kwamen we voor een andere inrichting van onze CTP afdeling te staan. 
Die was gevestigd midden in ons bedrijf tussen de rotatie- en vellenpersen. 
Tegenwoordig heeft die een andere plek, dichtbij de achtkleurenpersen.’ 

Plaatbelichtingsproces automatiseren
‘We hebben voor de herinrichting van deze afdeling goed op de markt gekeken 
en verschillende collega bedrijven bezocht’, zegt Charles. ‘Het uitgangspunt was 
om het plaatbelichtingsproces te automatiseren. Er zijn hier drie nieuwe CRON 
plaatbelichters met Krause palletloaders geïnstalleerd. Daarbij hebben we ons laten 
leiden door de prepress kennis en praktijkervaring van AtéCé Graphic Products. 
Die hebben niet alleen de nieuwe CRON belichters geleverd, maar het totale nieuwe 
systeem – van invoer tot en met afl eg – voor ons ingericht. We zijn tegelijkertijd 
overgestapt van thermische naar CTcP platen van het merk Nova.’

Goede en betrouwbare partner
‘Bij ons worden de gemiddelde oplagen kleiner. Het komt zelden voor dat er voor 
één order meer dan 25.000 druks gemaakt worden. We zijn in twee jaar tijd vijf keer 
zoveel platen gaan gebruiken. Dat maakt de plaatprijs een stuk belangrijker dan 
voorheen. Over de Nova platen – het eigen merk van AtéCé – zijn we goed te spreken, 
evenals over de totale technische service en dienstverlening, zowel tijdens het 
inrichten van onze nieuwe CTP afdeling, alsook daarna. Bij Kampert-Nauta 
spreken we niet van leveranciers, maar van partners. AtéCé is voor ons een goede 
en betrouwbare partner’, aldus Charles.

Volledig geautomatiseerd       
     plaatbelichtingsproces

AtéCé prepress kennis en praktijkervaring leidend bij keuze voor CRON / Krause

De geschiedenis van Kampert-Nauta gaat wel 120 jaar terug. 2012 was daarin 
een belangrijk jaar. Toen nam Kampert Drukwerk het eveneens in Oss gevestigde 
Nauta Haagen over. Beide bedrijven werden samengevoegd en gingen onder de 
naam Kampert-Nauta verder. Tegenwoordig maakt Kampert-Nauta, samen met 
Janssen/Pers Rotatie en een aantal in Europa gevestigde drukkerijen onderdeel 
uit van de Koninklijke Em. de Jong Groep. Daarmee behoort Kampert-Nauta tot 
de grootste drukkerijgroep in de Benelux en tot één van de grotere in Europa. 
Kampert-Nauta opereert zelfstandig in de markt. Er werken 130 mensen in vaste 
dienst bij het grafi sche bedrijf in Oss en daarnaast bestaat er ook een poule van 
zo’n 80 oproepkrachten.

Vervolg van pagina 1
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        Eigenschappen Galaxy
        vochtwater toevoegmiddelen

We zijn in twee jaar tijd vijf keer 
zoveel platen gaan gebruiken‘’ www.atece.nl
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Drukken met LED UV inkten
‘Daarnaast gaan we op de nieuwe drukpers met LED UV inkten drukken’, vervolgt  
Ron Baartman. ‘Ook dat is nieuw voor ons. Dat hebben we natuurlijk goed getest. 
LED-UV verbruikt tot tachtig procent minder energie en veroorzaakt zestig procent 
minder CO2 dan conventionele UV-lampen. Maar het is toch krachtiger. De LED-units 
produceren geen ozon en warmte, dus de noodzakelijke afzuiging die je bij UV-lampen 
hebt, hoeft ook niet. Al met al dus beter voor het milieu.’ 

Groter scala aan substraten
‘Er vindt dus geen droging via verdamping van oplosmiddelen of wegslag plaats, zoals 
bij conventionele offset-inkten wel het geval is. Daardoor kan er ook op een groter scala 
aan substraten worden gedrukt, waaronder kunststoffen. Bij LED UV-droging is de inkt 
onmiddellijk volledig droog, waardoor het drukwerk direct verder verwerkt kan worden. 
Dat levert ons een enorme flexibiliteit en meer snelheid op en dat heeft dan weer een 
gunstig effect op onze doorlooptijden. Een bijkomend voordeel is dat het gebruik van 
antismetpoeder niet meer nodig is. De pers en het geproduceerde drukwerk blijft veel 
schoner. Kortom, laat de nieuwe Komori GL 540 maar komen.’

NPN Drukkers in Breda heeft bij AtéCé een nieuwe Komori GL 540 LED UV 
drukpers op 72 x 102 formaat besteld. ‘Die wordt begin juli geïnstalleerd’, zegt 
directeur Erik de Lorme. ‘Wat ons betreft kan de nieuwe drukpers niet snel 
genoeg komen, want we hebben meer capaciteit nodig. De komst van onze nieuwe 
pers is een onderdeel van onze investeringsplannen. De Komori vervangt twee 
huidige offsetpersen. Door de volledige persautomatisering en automatische 
kwaliteitscontrole tijdens het drukproces, wordt onze drukcapaciteit aanzienlijk 
vergroot. Dat is voor ons een belangrijke beweegreden geweest om onze twee eerdere 
generatie drukpersen te vervangen door één nieuwe drukpers. De drukpersen die 
vervangen worden hebben overigens prima hun diensten bewezen.’

Zeer uitgebreid getest
Ron Baartman, technisch bedrijfsleider: ‘De keuze voor Komori betekent voor ons 
wel een nieuw merk. Voorheen drukten we hier op Heidelberg persen, daar waren 
onze drukkers aan gewend. De keuze voor Komori is uiterst zorgvuldig en in goed 
overleg met hen gemaakt. We hebben meerdere drukkerijen bezocht die ervaring 
met Komori hebben en ook zeer uitgebreid getest in het Graphic Center Europa van 
Komori in Utrecht. Iedereen was onder de indruk van de afdrukkwaliteit en de kennis 
die Komori en AtéCé op 
dit gebied inbrengen. Dat 
is belangrijk geweest voor 
onze keuze.’

Nieuwe Komori GL 540 LED UV 
offsetpers voor NPN Drukkers

NPN Drukkers gaat op de nieuwe drukpers met LED UV inkten drukken

De keuze voor Komori is uiterst zorgvuldig en 
in goed overleg met onze drukkers gemaakt‘’

Bespaart een hele afvalberg 
aan lege inktblikken‘’

(vlnr) Jeroen Hulshoff (Komori), Perry de Jong en Erik de Lorme (NPN Drukkers), 
Remco Smit (AtéCé), Gert Muller (Komori), Ron Baartman (NPN Drukkers) en 
Harry Vlasveld (AtéCé)

AtéCé vertegenwoordigt in de Benelux het merk Betz, de nummer één in inktpompensystemen. 
‘Wij hebben deze systemen al bij een aantal grote drukkerijen in Nederland geïnstalleerd en die 
draaien er perfect mee’, zegt accountmanager en product specialist Jurgen Bekker.

‘De installatie van een Betz inktpompensysteem is een enorme efficiencyslag. 
Het systeem zorgt er voor dat de inkten – conventioneel of LED UV / H-UV – vanuit 200 kg 
drums via leidingen in de inktbakken van de drukpersen worden gepompt. De inktbakvulling voor 
conventionele en LED UV / H-UV inkten gebeurt volledig automatisch. Daar hebben de drukkers 
geen omkijken meer naar. Zij hoeven alleen nog maar het vat te wisselen als de inkt op is. 
De inktbakken kunnen worden uitgerust met een roersysteem om de viscositeit constant te 
houden en aandroging te voorkomen. Voor LED UV / H-UV is dit wel een pre.’

Milieu verantwoord drukken
‘Bij gebruik van inktpompen is het ook 
mogelijk om inktbakken handmatig 
te vullen met een inktpistool. In de 
praktijk zie je dat kleinere drukpersen 
op die manier ook op het pompnetwerk 
worden aangesloten. In alle gevallen 
wordt de productiviteit aanzienlijk groter. 
Daarnaast is er nog een ander belangrijk 
winstpunt: milieu verantwoord drukken. Dat weegt 
steeds zwaarder. Het inktpompensysteem bespaart op 
jaarbasis een hele afvalberg aan lege inktblikken of -kokers.’ 

In Nederland heeft AtéCé inmiddels Betz inktpompensystemen geïnstalleerd bij 
Zalsman in Zwolle, Veldhuis Media in Raalte en Control Media in Etten-Leur.

Voor meer informatie over Betz inktpompensystemen:
Bel of mail Jurgen Bekker
M +31 6 22 74 71 17 • jbekker@atece.nl

Enorme efficiencyslag en
     beter voor het milieu
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De Lithografen uit Haarlem

Printenbind.nl

Dekker Creatieve Media & Druk

Danny de Wilde, directeur van De 
Lithografen uit Haarlem: ‘Onze nieuwe 
JWEI snijplotter verwerkt vellen op 
het grootformaat 800 x 600 mm. 
Daarmee hebben we een all-round 
snij-, ril en slit-oplossing in huis. Ook 
kunnen we nu kleurproeven op het 
juiste formaat en in de uiteindelijke 
uitvoering aanleveren. Met onze 
nieuwe aanwinst kunnen we onze klanten nog meer creatieve toepassingen en 
gepersonaliseerde mogelijkheden bieden. Met de komst van de Jwei snijplotter zijn 
onze afwerkingsfaciliteiten nog veelomvattender en kunnen we nog sneller schakelen. 
Dat past bij ons, dat spreekt ons aan. We zijn dan ook blij met onze nieuwe JWEI.’

Bart van Diepen, directeur van 
Printenbind.nl: ‘Wij waren op zoek 
naar een robotsnijder voor het snijden, 
slitten en rillen van onder andere 
stickers, kaarten en doosjes. Wat ons 
aansprak aan deze nieuwe plotter is 
de feeder. Daarmee kunnen we een 
stapel vellen tot een formaat van 600 
x 400 mm inleggen, die de vellen 
automatisch invoert en uitlegt.’

Bram Dekker, directeur / eigenaar van 
Dekker Creatieve Media & Druk: ‘In 
onze nieuwe JWEI snijplotter worden 
de vellen automatisch ingevoerd en 
uitgelegd. Daar heeft onze operator 
tijdens het proces geen omkijken 
meer naar. De snijplotter is uitermate 
geschikt voor kleine oplagen en dus 
heel fl exibel. Het plotten kan zelfs, door 
de vernuftige camera-registratie, per vel 
verschillend zijn en dat is zeker uniek.’

JWEI gebruikers 
              aan het woord

Voor meer informatie over JWEI snij-oplossingen: 
Bel of mail Bernard van Stegeren
M +31 6 13 92 20 57 • bvanstegeren@atece.nl

JWEI heeft onlangs twee nieuwe modellen volledig automatische snijplotters – op 
de maximale vellenformaten 600 x 400 mm en 800 x 600 mm – op de markt 
gebracht. Van eerstgenoemde snijplotter zijn in de Benelux inmiddels vijf systemen 
geïnstalleerd en van die op het grotere formaat drie.

Zeer geschikt voor kleine oplagen
Bernard van Stegeren: ‘Deze nieuwe JWEI oplossingen zijn geschikt voor het 
snijden, slitten en rillen van onder andere verpakkingen, stickers, kaarten, 
deurhangers en tal van andere materialen en media. De vellen worden automatisch 
ingevoerd en uitgelegd. De operator heeft er tijdens het snijproces geen omkijken 
naar. De nieuwe JWEI snij-oplossingen zijn uitermate fl exibel en zeer geschikt 
voor kleine oplagen. Het plotten kan zelfs per vel verschillend zijn. Dat is uniek.’

Meer afwerkingsfaciliteiten
‘Met deze nieuwe modellen automatische snijplotters richt JWEI zich op alle 
productiebedrijven – van groot tot klein – van drukwerk en speelt in op de 
toenemende vraag om klanten meer afwerkingsfaciliteiten en hogere fl exibiliteit 
te kunnen bieden,’ aldus Bernard.

Exclusief distributeur 
     JWEI snij-oplossingen

JWEI CB03II

JWEI LST-0806

JWEI LST-0604

JWEI TB08II

JWEI CB08II

We zijn blij met onze nieuwe JWEI‘’
Deze JWEI snij-oplossingen zijn geschikt voor het snijden, slitten en 
rillen van onder andere verpakkingen, stickers, kaarten, deurhangers 
en tal van andere materialen en media‘’ PrintCare plotters - made by JWEI

Speciale PrintCare plotters voor het plotten van stripplaten en lakdoeken.

Type Camera * Snijgebied
PrintCare plotter 15C  Ja  1380 x   800 mm
PrintCare plotter 15  Nee  1500 x 1100 mm
PrintCare plotter 20  Nee  2000 x 1250 mm
PrintCare plotter 25  Nee  2500 x 1650 mm
PrintCare plotter CB031816  Ja  1800 x 1600 mm

*) Voor herkenning printmarkering

Voor de snijoplossingen van het merk JWEI is AtéCé Graphic Products door de fabrikant 
aangesteld als exclusief distributeur voor de Benelux en Duitsland. ‘Dit is voor AtéCé een 
mooie uitbreiding van ons productportfolio, waarmee wij ook andere segmenten in de markt 
kunnen bedienen’, zegt senior product manager Bernard van Stegeren. ‘Wij doen al jaren 
zaken met deze fabrikant op het gebied van fl atbed snijtafels voor PrintCare stripplaten 
en lakdoeken. We hebben dan ook een langdurige, zeer goede en betrouwbare relatie met 
Jingwei Systemtechnik Ltd.’

Exclusief distributeur
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Wim van Mastrigt gaat 
helpen om het AtéCé 
inktmerk Deutsche 
Druckfarben verder uit 
te bouwen

Deutsche Druckfarben drukinkten en vernissen worden volgens eigen AtéCé receptuur 
in Europa geproduceerd

Recent is Wim van Mastrigt als business development manager het team komen 
versterken. Hij gaat zich - met al zijn kennis van de drukinkt business - inzetten voor 
de expansie van de volledige range van ons eigen inktmerk Deutsche Druckfarben. 

Bert Schelhaas: ‘Wim is gepokt en gemazeld in offsetinkten. Wij zijn blij dat hij zijn 
carrière voortzet bij AtéCé. Wim gaat ons beslist verder helpen met ons eigen merk 
Deutsche Druckfarben. Daar zien we – ondanks dat offsetinkt geen groeimarkt is – 
voldoende mogelijkheden in. In eigen land gaan we Wim z’n kennis van de markt 
inzetten om in het segment verpakkingsdrukwerk en UV een betere marktpositie 
te bereiken. Internationaal zal Wim zich samen met onze collega’s richten op 
distributeurs. In Duitsland hebben we met Deutsche Druckfarben al een behoorlijk 
volume, maar ook daar is verder groeien onze ambitie.’

Wim van Mastrigt: ‘De keuze voor de nieuwe uitdaging bij AtéCé was voor mij niet zo 
moeilijk. Ik ken Bert Schelhaas al een groot deel van mijn werkzame leven in de inkt 
business. Dat is al meer dan 25 jaar. Toen deze mogelijkheid bij AtéCé voorbij kwam, 
hoefde ik niet lang na te denken. AtéCé weet ondanks alles, jaar in, jaar uit,  
te groeien. Daar is de strategie van AtéCé opgericht en dat werpt z’n vruchten af.  
Ik zie het als een uitdaging om ook m’n steentje aan die groeistrategie bij te dragen. 
Samen met de zeer ter zake kundige professionals die AtéCé aan boord heeft. Want 
met de kennis van inkten en andere verbruiksmaterialen zit het wel goed bij AtéCé.’

Gepokt en gemazeld 
       in offsetinkten

Wim van Mastrigt was tot voor kort algemeen directeur bij zowel het 
offset - als flexo bedrijf van Van Son drukinkten in Hilversum, waar hij 
in 1995 in dienst kwam als Export Area Manager. Beide bedrijven zijn 
in 2017 door de eigenaar verkocht aan respectievelijk het Japanse T&K 
Toka en de Duitse drukinktfabrikant Siegwerk. 

Deutsche Druckfarben is het eigen merk drukinkten en vernissen 
van AtéCé. Deze inkten worden volgens eigen receptuur in Europa 
geproduceerd. Deutsche Druckfarben heeft een compleet programma 
‘high quality’ inkten, geschikt voor plano- en rotatiedruk. Binnen het 
productportfolio van Deutsche Druckfarben zijn onder andere leverbaar: 
inkten voor proceskleuren, PMS kleuren, LED UV / H-UV / LE UV /  
HR-UV, low migration en speciale inkten.

Met de kennis van inkten en andere 
verbruiksmaterialen zit het wel goed bij AtéCé‘’

AtéCé Graphic Products levert het complete Kodak programma: 
offsetplaten, workflow oplossingen, CTP apparatuur en de digitale 
drukpersen NexPress en Nexfinity. ‘We zijn al veel jaren Kodak dealer 
en uitgegroeid tot de grootste in de Benelux’, zegt verkoopdirecteur 
Remco Smit. ‘Dat komt mede door het uitstekende partnership dat 
wij met Kodak hebben. We vullen elkaar naadloos aan.’

Niek Holtus, als Channel Account Manager in de Benelux verantwoordelijk voor 
verkoop via Kodak dealers, bevestigt dat. ‘De specialisten bij AtéCé beschikken over 
een grote dosis prepress kennis en ervaring. Daarmee onderscheidt AtéCé zich in de 
markt en is voor ons, wat wij noemen, een ‘Value Added Kodak Dealer.’

Offsetplaten
De offsetplaten van Kodak zijn bij AtéCé 
de meest verkochte. Waarom? Omdat alle 
platen van topkwaliteit en betrouwbaar 
zijn. De thermische platen Electra XD en 
Trillian SP kenmerken zich door een laag 
chemicaliënverbruik en lage gebruikskosten. 
Daarnaast levert AtéCé ook de Sonora X 
offsetplaten. Bij deze procesloze platen 
worden geen chemicaliën gebruikt. Daarom 
stappen steeds meer drukkerijen, die 
groener en economischer willen drukken,  
over op deze procesloze offsetplaten van Kodak.

Offsetplaatbelichters
Vanzelfsprekend levert AtéCé naast 
offsetplaten ook de offsetplaatbelichters 
van Kodak. Ook daarmee onderscheidt 
Kodak zich met de gepatenteerde unieke 
‘Square Spot’ technologie van andere 
aanbieders en mag zich de nummer één in 
dit marktsegment noemen. Ook hier zijn 
betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid de 
kernwoorden. AtéCé levert zowel de Kodak 
Magnus alsook de Trendsetter 400/800 lijn.

Workflow
Een andere tak van sport binnen Kodak zijn 
de workflow oplossingen. Ook daarin heeft 
Kodak – met meer dan 20 jaar ervaring – 
een stevig positie weten op te bouwen. Met 
die kennis en ervaring én de geavanceerde 
Kodak Prinergy workflowoplossingen is het 
mogelijk om bedrijfsprocessen nog efficiënter 
te maken. Wilt u weten hoe? Neem gerust 
contact op en onze workflow experts rekenen 
u met behulp van een nauwkeurige analyse 
helder voor, wat u met een investering in 
Kodak Prinergy workflow oplossingen kan 
besparen.

Digital printing
Als het om digital printing gaat behoort Kodak tot één van de pioniers. De Kodak 
Nexpress was één van de eerste digitale offsetpersen. De ontwikkelingen hebben niet 
stil gestaan, integendeel. Kodak heeft continu geïnvesteerd in verbetering van onder 
andere de afdrukkwaliteit en optimalisatie van het kleurbeeld en is daarin met verve 
geslaagd. Van zowel de Kodak Nexpress, alsook de nieuwste generatie Kodak Nexfinity 
komen topkwaliteit 
afdrukken, die 
zonder enige 
terughoudendheid 
tot de allerbeste 
gerekend mogen 
worden.

Value Added Kodak Dealer

Voor meer informatie over het complete 
Kodak programma: Bel of mail Patrick Hoeve
M +31 6 22 78 19 47 • phoeve@atece.nl
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AtéCé heeft geïnvesteerd in een nieuwe productielijn voor het op maat snijden van 
onderlegkarton en -folie. ‘Dit sluit goed aan op het converteren van rubberdoeken, 
stripdoeken en lakplaten, waarmee wij binnen Europa – in alle bescheidenheid – 
zijn uitgegroeid tot één van de grotere spelers’, zegt senior product manager 
Bernard van Stegeren. ‘De reden om deze producten onder onze merknaam PrintCare 
op de markt te brengen, is dat wij onze afnemers een totaalpakket willen bieden.’ AtéCé Graphic Products introduceert op de Benelux markt een nieuwe Galaxy Lock 3 

dispersielak, dat drukwerk bescherming biedt tegen bacteriën, virussen, schimmels 
en sporen. De nieuwe Galaxy Lock 3 dispersielak is – zeker in dit door het coronavirus 
geteisterde tijdperk – uitermate geschikt voor het veredelen van drukwerk dat door 
veel verschillende mensenhanden gaat. Of het nu gaat om tijdschriften, boeken, 
omslagen, menukaarten, verpakkingen of noem maar op. Dit drukwerk is een drager 
van een groot aantal schadelijke virussen, schimmels en bacteriën en vormt dus een 
risico voor de gezondheid.

Kiemreductie kan oplopen tot 99,5%
De nieuwe antimicrobiële lak is ontwikkeld door Varcotec 
in samenwerking met de Universiteit van Regensburg 
(Duitsland) en getest volgens DIN ISO 22196 (mod.) door 
het onafhankelijke Fraunhofer Instituut IVV in München. 
Volgens de testresultaten kan de kiemreductie oplopen tot 
99,5%. Het werkingsprincipe is klinisch getest en toont 
een langdurig effect aan. Dit antimicrobiële effect wordt 
geactiveerd door zichtbaar licht en zuurstof, waardoor 
ziektekiemen geïnactiveerd en hygiëne hiaten permanent 
afgesloten worden.

Nieuwe snijproductielijn
     PrintCare onderlegkarton 
         en -folie

Beschermt tegen
     bacteriën en virussen

De nieuwe, innovatieve, 
gepatenteerde Galaxy Lock 3 
dispersielak biedt drukwerk 
bescherming tegen bacteriën, 
virussen, schimmels en sporen
‘’Met onze nieuwe productiefaciliteiten 

is AtéCé in staat om voor iedere 
offsetdrukpers – plano of rotatie – 
het juiste onderlegmateriaal op maat 
te snijden en te leveren
‘’

Voor meer informatie over PrintCare onderlegmateriaal: 
Bel of mail Bernard van Stegeren
M +31 6 13 92 20 57 • bvanstegeren@atece.nl

AtéCé Graphic Products beschikt over een zeer moderne productieomgeving 
voor het op maat snijden van onderlegkarton, onderlegfolies en andere 
onderlegmaterialen. Dat verkopen wij over de hele wereld onder de merknaam 
PrintCare. AtéCé heeft als één van de grotere spelers op de Europese markt op 
het gebied van het converteren van rubberdoeken, stripdoeken en lakplaten, 
ook veel kennis over onderlegmaterialen, die bij het gebruik van doeken 
en platen altijd nodig zijn. Wij zijn in staat om voor iedere off setdrukpers – 
plano of rotatie – het juiste onderlegmateriaal te adviseren en te leveren. 
Daartoe behoort ook PrintCare U-Pack onderlegkarton, gekalibreerd volgens 
de originele kwaliteit van het Marks kleurenschema. Daarnaast bevat het 
leveringsprogramma diverse soorten (zelfklevende) onderlegfolies, die wij net 
als het onderlegkarton, in verschillende formaten en diktes kunnen leveren 
in: vellen, mini-rollen en master jumbo-rollen. Daarnaast heeft AtéCé speciale 
press-ready rubberdoeken ontwikkeld met geïntegreerd onderlegmateriaal 
dat voldoet aan de specifi caties van alle toonaangevende persmerken.

•  Onderlegmateriaal

o Onderlegkarton

o PolyFoil

- Zelfklevend

- Niet-zelfklevend

o PolyFoil Soft

- Zelfklevend

- Niet-zelfklevend

o HighPack

o Onderdoeken

- Zelfklevend

- Niet-zelfklevend

www.atece.nl

PrintCare
blankets & stripping plates

ONDERLEGMATERIAAL

  

AtéCé Graphic Products heeft in samenwerking met Varcotec een

nieuwe antimicrobiële dispersielak ontwikkeld. Deze Galaxy Lock 3

dispersielak biedt drukwerk bescherming tegen bacteriën, virussen,

schimmels en sporen. De lak is uitermate geschikt voor het veredelen

van drukwerk dat door veel verschillende mensenhanden gaat.

De dispersielak is verder ontwikkeld in samenwerking met de 

Universiteit van Regensburg (Duitsland) en getest volgens 

ISO 22196 (mod.) door het onafhankelijke Fraunhofer Instituut IVV 

in München.

• Efficiënte kiemreductie

 tot 99,5% *

• Effectief tegen bacteriën,

 virussen, schimmels  

 en sporen

• Werkingsprincipe 

 klinisch getest

• Permanent en 

 langdurig effect

• Effectief, zelfs op 

 droge oppervlakten

• Vermijden van 

 giftige Biociden  

 en nano-deeltjes

• Geen ontwikkeling 

 van resistentie

* Getest volgens ISO 22196 (mod.)
 door het Fraunhofer Instituut
 IVV in München

www.atece.nl

coatings

GALAXY LOCK 3 DISPERSIELAK

Hygiënisch
handelen

Overdracht
voorkomen

Er is een speciale PrintCare 
onderlegmateriaal product brochure 
samengesteld. De digitale brochure is 
te downloaden via www.atece.nl. 
De printversie is aan te vragen via 
info@atece.nl.

Er is een speciale Galaxy Lock 3 
dispersielak product brochure 
samengesteld met alle ins & 
outs van de nieuwe vochtwater 
toevoegmiddelen.
De digitale brochure is te 
downloaden via www.atece.nl. 
De printversie is aan 
te vragen via info@atece.nl.

Het juiste onderlegmateriaal
‘Met onze nieuwe productiefaciliteiten zijn wij in staat om voor iedere offsetdrukpers – 
plano  of rotatie – het juiste onderlegmateriaal op maat te snijden en te leveren. Daartoe 
hoort ook PrintCare U-Pack, de originele kwaliteit Marks, gekalibreerd onderlegkarton. 
Daarnaast bevat het leveringsprogramma diverse soorten (zelfklevende) onderlegfolies, 
die wij net als het onderlegkarton, in verschillende formaten en diktes kunnen leveren.’

One stop shopping
‘Waarom AtéCé deze producten in eigen huis op 
maat gaat snijden? Wij willen onze relaties een one 
stop shopping oplossing bieden, met alle voordelen 
van dien. Onze doeken en platen worden voor 
talloze toepassingen, zoals commercieel drukwerk, 
verpakkingsdrukwerk, labelprinting, beveiligd 
drukwerk, enveloppen en noem maar op, gebruikt. 
In alle gevallen is er ook onderlegmateriaal nodig. 
Door die producten zelf op maat te snijden, zijn we 
fl exibeler en in staat om deze tegen een nog betere 
prijs-/prestatie verhouding te leveren.’

Galaxy Lock 3 dispersielak lak is uitermate geschikt voor het veredelen van drukwerk 
dat door veel verschillende mensenhanden gaat

Voor meer informatie over Galaxy Lock 3 dispersielak: 
Bel of mail Bernard van Stegeren
M +31 6 13 92 20 57 • bvanstegeren@atece.nl

www.atece.nl
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AtéCé is met Igepa Belux N.V. in Aalter (BE) een samenwerking aangegaan voor 
de levering van grafische verbruiksmaterialen op de Belgische / Luxemburgse 
drukkerijmarkt. 

‘AtéCé is voor ons dé partner die ons op onze lokale BeLux markt verder kan helpen’, 
zegt Serge De Crits, Sales Director Graphical Communication bij Igepa Belux. 
‘Er komt bij het leveren van grafische verbruiksmaterialen meer kijken, dan je in 
eerste instantie zou denken, is onze ervaring. AtéCé beschikt op dat gebied over 
alle productkennis en technische specialisten, die dagelijks bij drukkerijen over de 
vloer komen. Dat zijn belangrijke pijlers in onze samenwerking. Daar kunnen wij 
voor onze klanten volledig een beroep op doen. Bovendien heeft AtéCé een compleet 
productgamma aan grafische verbruiksmaterialen. Dat bevat alles wat nodig is om 
kwaliteitsdrukwerk te maken.’

Technische kennis en support
Remco Smit, verkoopdirecteur Benelux, vervolgt: ‘Dat 
is precies het uitgangspunt om van onze samenwerking 
een succes te maken. Onze kennis en praktijkervaring 
zijn daarin een belangrijke toegevoegde waarde. 
Wij gaan Igepa en haar klanten ondersteunen om 
onze grafische kwaliteitsproducten optimaal in te 
zetten. Dat doen we met een compleet programma 
grafische supplies tegen een optimale prijs-/prestatie 
verhouding én met technische kennis en support. Igepa 
is de marktleider van de Belgische grafische industrie. We gaan onze sterke punten 
combineren met Igepa’s commerciële en logistieke slagkracht.‘

Terug op het oude nest
Het betekent ook dat de rechtstreekse verkoop-
activiteiten van AtéCé zijn overgedragen aan Igepa 
Belux. Uit het Belgische AtéCé team is Frank Nevejans 
teruggekeerd bij zijn voormalige werkgever en weer in 
dienst bij Igepa Belux. Frank: ‘Inhoudelijk is er niet 
veel veranderd. Ik ben als accountmanager terug op het 
oude nest. Ik houd me voor zo’n 80% met de verkoop 
van grafische verbruiksmaterialen en 20% met de 
technische ondersteuning bij drukkerijen in Vlaanderen 
bezig. Daar hoef ik mij niet meer voor te stellen, bij de meesten kom ik al jaren. Ik heb 
nu natuurlijk nog veel meer kennis van AtéCé producten dan voorheen. Ik bewaar mooie 
herinneringen aan een leerzame periode bij de Nederlandse supply producent en aan 
de contacten met de leuke (ex)collega’s die daar werken.’

Spin in het web
Voor Filip Helsen verandert er ook niet zo heel veel. 
Hij blijft wel AtéCé-er en gaat zich bezighouden met 
de technische ondersteuning van Igepa klanten op de 
Belgische / Luxemburgse markt. Hij kent de technische 
kant van het grafische vak vanuit de praktijk. Ook kent hij 
de meeste drukkerijen van binnen. Net als Frank heeft 
hij de producten van AtéCé en de toepassingen ervan 
nog beter leren kennen. Filip was voorheen bij Igepa als 
technisch commercieel medewerker ondersteunend aan de 
buitendienst. In feite is hij dat nu ook weer. Filip is in de nieuwe samenwerking als het 
ware de spin in het web en aanspreekpunt voor de mensen van Igepa én de technische 
mensen van AtéCé. Daarmee beschikt hij over de juiste contacten die nodig zijn, om 
optimaal invulling te geven aan zijn rol in de technische ondersteuning van Igepa klanten.

Klanten nog beter bedienen
Serge De Crits: ‘Het uitgangspunt van de samenwerking 
is dat klantcontacten van Igepa en productkennis van 
AtéCé hand in hand gaan. Zodoende maken we optimaal 
gebruik van elkaars sterktes. Daar gaan onze klanten 
gegarandeerd hun voordeel mee doen. Wij zijn er van 
overtuigd dat wij daardoor onze grafische klanten nog 
beter kunnen bedienen. Of zoals wij dat zeggen: “Igepa 
Belux en AtéCé zijn samen sterker en sterker samen!”

Samen sterker, sterker samen

Igepa Belux nv is actief in België en Luxemburg en is een 
gespecialiseerde totaalleverancier van alle producten voor de markt 
van grafische communicatie en VisCom: van kantoorpapier tot 
verpakkingsproducten en hygiëneartikelen. Igepa telt 290 werknemers, 
realiseert een omzet van 160 miljoen euro en behoort tot de Duitse 
Igepa Group, actief in 29 landen. Igepa beheert de totale flow: van 
voorraad in eigen magazijnen, bestellingen, tot en met de levering door 
eigen vrachtwagens. De focus ligt op verkoop met service. www.igepa.be.
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Het uitgangspunt van de samenwerking is dat 
klantcontacten van Igepa en productkennis 
van AtéCé hand in hand gaan‘’

samen

sterker

sterker
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sterker

sterker

samen

Igepa levert op de grafische BeLux markt de volgende AtéCé merken:

PressCleanPrintCare

• Rubberdoeken

• Stripdoeken

• Lakplaten

• Onderlegmateriaal

• Perschemicaliën

• Dispersielakken

• UV lakken

• Supplies

• Wasdoekrollen

• Schoonmaakdoekjes



AtéCé Wielertourtocht
Ook de traditionele AtéCé Wielertourtocht, die in april 
voor de vijfde keer verreden zou worden, is uitgesteld, 
maar niet afgesteld. Het is de bedoeling dat deze 
klassieker dit najaar gereden wordt. Zodra de datum 

bekend is, worden alle wielerliefhebbers – en dat zijn er ieder jaar meer – daarover 
geïnformeerd. Vertrek en aankomst blijven bij Uitspanning ’t Peeske in Beek. 

Colofon 

De AtéCé Béter & Compléter krant is een idee & initiatief van Peter Zwetsloot 
Communicatie (content) en Danto Creatieve Communicatie (opmaak).

Alle beelden, tenzij anders vermeld, zijn gemaakt door 
Giuseppe Toppers, Danto.

De AtéCé Béter & Compléter krant is gedrukt met Siegwerk 
LED UV inkten op een Komori GL840P achtkleuren 
drukpers bij Deltabach.

Deze krant is gedrukt op MultiDesign® Original White, een 
helderwit, houtvrij, ongestreken premium offset papier met 
een mat oppervlak en een rijk papiergevoel, uit de collectie 
van Papyrus.

DANTO
Creatieve Communicatie

Tour for Life verplaatst naar 2021
De coronamaatregelen hebben een streep gehaald door de sportieve ambities 
van onze accountmanager Jurgen Bekker en ook de AtéCé Wielertourtocht
is dit voorjaar niet verreden.

Fit aan de start
Jurgen had zich ingeschreven voor Tour for Life. De start van deze achtdaagse 
wielerkoers is in Bardonecchia in Italië en de fi nish ligt in Sittard in Zuid 
Limburg. Het totale traject is 1.300 kilometer en het aantal hoogtemeters 
is 19.000 meter. De editie van 2020 gaat deze zomer helaas niet door en is 
verplaatst naar 2021. Voor Jurgen betekent het dat hij blijft trainen, want hij 
wil volgend jaar op 29 augustus 2021 fi t aan de start van Tour for Life staan.

Sponsorbedragen blijven staan
Het betekent ook dat alle binnengekomen sponsorbedragen van particulieren 
en zakelijke relaties – net als de logo’s op het wielershirt – voor 2021 blijven 
staan. Relaties die Jurgen willen sponsoren – maar dat nog niet gedaan 
hebben – kunnen dat nog steeds doen en helpen om de opbrengsten voor het 
Daniel den Hoed Fonds nog hoger te maken. Op de MVO pagina op atece.nl
doet Jurgen zijn verhaal waarom hij zich sportief wil inzetten voor dit goede 
doel. Ook is er een speciale sponsorpagina op:
www.tourforlife.nl/jurgen-bekker-tour-for-life-2020.
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AtéCé Graphic Products

Hoofdkantoor / Productie lakken en chemie 
Molenwerf 14 • 1911 DB Uitgeest
T +31 251 31 91 09 • info@atece.nl

Distributiecentrum / Converteren 
rubberdoeken en wasdoekrollen
Ivoorstraat 13 • 1812 RE Alkmaar

cer tified

Quality
ISO 9001

• Computer to plate
• Workflow
• Digital Printing
• Offsetpersen
• Offsetplaten
• Rubberdoeken
• Perschemicaliën
• Drukinkten en vernissen
• Dispersie- en UV lakken
• Inkt- en vochtrollen
• Wasdoekrollen
• Drukkerij materialen
• Meetinstrumenten
• Digitale drukwerkveredeling
• Snijplotters

Onder de merknaam Nova Safety
introduceert AtéCé een complete lijn 
persoonlijke beschermingsproducten, 
zoals reinigings- en desinfectiemiddelen, 
gezichtsbeschermingsmaskers en 
mondkapjes, veiligheidsoveralls, 
temperatuurmeters en meer.

U kunt deze Nova Safety persoonlijke 
beschermingsproducten online 
bestellen op: www.novasafety.nl

Persoonlijke  
      beschermingsproducten

safety
vaN

VEILIGHEIDSKLEDING

TEMPERATUURMETERS

GEZICHTBESCHERMING

REINIGEN EN DESINFECTIE

MASKERS

NIEUW

DANTO
Creatieve Communicatie

www.atece.nl


