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AtéCé Dortland Open
(Foto: Giuseppe Toppers, Danto)

weer goed, sfeer goed!

Uitbreiding

leveringsprogramma
Camilo Kleinekoort van Bek – tevreden Kodak Magnus 800
gebruiker - slaat met een perfect uitgevoerde swing af.

(vlnr) Marcel Bos (AtéCé), Cleo Nomikos (Siegwerk), Bert
Schelhaas (AtéCé), Björn Torfs (Siegwerk) en Bernard van
Stegeren (AtéCé) bekrachtigen de samenwerking.

Altijd de

juiste inkt

Gezelligheid

kent geen tijd

De organisatie van het AtéCé Dortland Open heeft
patent op goed golfweer. Ook de bij zesde editie
was het weer, weer ideaal voor een 18 holes rondje
over De Hooge Rotterdamse. Dat het AtéCé Dortland
Open – voor relaties van enveloppenspecialist
Dortland & Van Beem en AtéCé – onder golfende
graﬁsche ondernemers populair is, bleek ook nu
weer. Het toernooi was in no time volgeboekt.
Het gaat bij het AtéCé Dortland Open vooral om de
gezelligheid. Maar eenmaal in de baan wil niemand
voor elkaar onder doen. De sportieve ambities
krijgen een vervolg op de negentiende hole waar het
toernooi sfeervol wordt afgesloten met een BBQ.
Dat gezelligheid geen tijd kent, blijkt iedere keer,
want het duurde nog wel even voordat iedereen
moe, maar voldaan huiswaarts keerde.

AtéCé Graphic Products is in Nederland de nieuwe,
exclusieve distributeur van Siegwerk UV, H-UV
en LED UV inkt series. Siegwerk is dé specialist
in het produceren van sneldrogende UV inkten
voor alle toonaangevende merken drukpersen.
Met deze uitbreiding van het drukinkten portfolio
kan AtéCé klanten nog meer bieden. Voor alle
toepassingen, of het nu gaat om commercieel
drukwerk, verpakkingsdrukwerk, labels, enveloppen
of smalbaan rotatie, heeft AtéCé altijd de juiste inkt.
De UV inkten van Siegwerk voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen, die aan het drukken met deze
sneldrogende inkten
worden gesteld.

‘’

Siegwerk UV inkten voldoen aan

AtéCé gaat in Nederland exclusief de drukwerkveredelingssystemen van Scodix verkopen en
‘servicen’. Daarmee voegt AtéCé een nieuwe loot
toe aan het uitgebreide leveringsprogramma.
Scodix richt zich met hun veredelingsoplossingen
op commercieel en verpakkingsdrukwerk, zowel
digitaal als conventioneel gedrukt. De belangrijkste
toepassingen zijn spotvernis en foliedruk.
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De opmars van UV inkten

SMG Groep kiest opnieuw
voor Komori

Simian breidt uit met

Kodak plaatbelichter
en platen

(Foto: Giuseppe Toppers, Danto)

Scodix UltraPro
met folieunit

AtéCé exclusief dealer

Scodix digitale
drukwerkveredelingspersen

Jurjen Sleebos (Simian)

Simian het productiebedrijf van Reclameland, Drukland.nl
en Flyerzone, heeft onlangs de capaciteit voor het maken van
offsetplaten verdubbeld. ‘Die uitbreiding was hard nodig om de
groei die wij doormaken aan te kunnen’, zegt directeur/eigenaar
Wouter Haan. ‘We hebben gekozen voor een Kodak Magnus 800
plaatbelichter. Dat heeft alles met betrouwbaarheid van het merk
Kodak te maken. Kodak is internationaal toonaangevend in deze
prepress oplossingen.

De Scodix digitale drukwerkveredelingssystemen zijn een belangrijke aanvulling
op het leveringsprogramma van AtéCé.
Stijn Simoens, binnen Scodix
verantwoordelijk voor EMEA, steekt zijn
enthousiasme over de samenwerking met
AtéCé niet onder stoelen of banken.
‘AtéCé is voor ons de best mogelijke
partner in Nederland. We kennen AtéCé
goed en weten wat we aan elkaar hebben.
Scodix Spotvernis
AtéCé pakt deze voor hen nieuwe tak van
sport – het digitaal veredelen van drukwerk – met twee handen op en is al
begonnen met een serieus trainingsprogramma voor zowel de commerciële alsook
de technische mensen. Daar is een gezonde reden voor, want Drupa was voor
ons extreem succesvol en wij hebben in AtéCé een gerenommeerde partij
gevonden die dat succes in Nederland een vervolg kan geven.’

40 platen per uur
Met onze nieuwe aanwinst zijn we in staat volledig
geautomatiseerd 40 platen per uur te maken. Er komen
nauwelijks mensenhanden meer aan te pas, alleen nog om de
platen bij te vullen en de belichte platen naar onze Komori
drukpers te brengen. Onze nieuwe CTP belichter is geleverd en
geïnstalleerd door AtéCé Graphic Products. Die hebben dat in
no-time gedaan. Binnen enkele dagen was het systeem in
productie en waren onze mensen door AtéCé opgeleid, chapeau.

Continu verbeteren
Scodix staat voor digitale drukwerkveredeling in de ruimste zin van het woord.
Scodix is nog een jong bedrijf, opgericht in 2007 en inmiddels uitgegroeid tot
een organisatie met 120 medewerkers, die in de meeste landen van de wereld
vertegenwoordigd is. Scodix is van origine een Israëlische producent en bevindt
zich in een zeer innovatieve ‘graﬁsche’ omgeving. Het continu ontwikkelen en
verbeteren van producten en systemen zit bij Scodix in de genen. Een belangrijk
deel van de omzet wordt geïnvesteerd in Research & Development. Momenteel
zijn er wereldwijd zo’n 250 Scodix digitale drukwerkveredelingssystemen
geïnstalleerd.

Geschikt voor H-UV inkten
CTP- en indeelspecialist Jurjen Sleebos is zeer goed te spreken
over de Kodak Magnus 800 en ook over de Kodak Trillian
offsetplaten die Simian tegenwoordig gebruikt. Sleebos: ‘Bij
ons moet in zeer korte tijd het drukwerk dat van de pers komt,
kunnen worden nabewerkt. Trillian platen zijn geschikt voor
H-UV inkten en staan garant voor de hoogste kwaliteit. Het zijn
de meest robuuste platen in zijn soort en kennen amper slijtage
door mechanische of chemische invloeden. Bovendien kent de
plaat een extreem lage milieubelasting. Ook dat is voor onze
internetklanten een belangrijk argument’.

Heldere visie
Scodix richt zich met hun veredelingsoplossingen op commercieel en
verpakkingsdrukwerk, zowel digitaal als
conventioneel gedrukt. De belangrijkste
toepassingen zijn spotvernis en foliedruk.
Allemaal digitaal zonder cliché’s, opstarttijd
en –afval. Scodix levert zowel apparatuur
alsook de supplies voor het veredelen van
Scodix Foliedruk
drukwerk. Het Scodix veredelingsprocedé
voldoet aan de strengste milieueisen. Het veredelde drukwerk is dan ook
recyclebaar en niet toxisch. Scodix heeft een heldere visie op het veredelen van
drukwerk. Scodix wil drukwerkverdeling gemakkelijker en toegankelijker maken
voor drukkerijen – ongeacht de omvang – en toegevoegde waarde creëren door
drukwerk opvallender,
krachtiger en ’n tikkeltje
sexyer te maken.

In Graﬁcus staat een uitgebreid artikel
waarin Simian openhartig vertelt over de
praktijkervaringen met de investeringen in Kodak en Komori.

‘’

Binnen enkele dagen was het systeem in productie en
waren onze mensen door AtéCé opgeleid, chapeau
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AtéCé Leveringsprogramma

Quality

ISO 9001

cer t i f i ed

ISO 9001
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Computer to plate
Workflow
Digital Printing
Offsetpersen
Offsetplaten
Rubberdoeken
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Perschemicaliën
Drukinkten
Dispersie en UV lakken
Inktrollen
Wasdoekrollen
Drukkerij materialen

De Scodix
veredelingstechnieken
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Foliedruk
Spotvernis
High gloss
Metallic
Glitter
Braille

(Foto: Giuseppe Toppers, Danto)

Sneller op kleur
Bij Zalsman in Groningen zijn onlangs op de vierkleurenpers Duraprint 4.3
inkt- en vochtrollen van Sauer geïnstalleerd. ‘Het overstappen van conventionele
rubberrollen naar deze nieuwe inkt- en vochtrollen is natuurlijk een grote
verandering’, zegt offsetdrukker René Tent. ‘Maar nu al ervaren we grote
voordelen van deze nieuwe generatie Duraprint 4.3 inkt- en vochtrollen.
Denk aan het sneller op kleur brengen van de pers en minder inschiet van papier.
We hoeven bij deze rollen niet iedere keer ‘de drukstreep’ na te stellen. Ook gaat
het wassen aanzienlijk sneller en we verbruiken minder wasmiddelen. Een ander
voordeel dat telt, is dat wij op de pers met de nieuwe drukrollen niet alleen met
normale inkten, maar ook
met UV inkten kunnen
drukken. Bovendien is
Het wassen gaat aanzienlijk sneller en
drukkwaliteit door de hele
verbruiken we minder wasmiddelen
oplage zeer constant’.

‘’

Bij Deltabach in Nieuw-Vennep is een nieuwe Komori Lithrone G37
H-UVL geïnstalleerd. Dat is de eerste Komori drukpers op het ‘kleinere’
persformaat in Nederland. Deze vierkleurenpers op het A1-formaat
(64x94 cm) is niet alleen uitgerust met volautomatische plaat- en
formaatwissels, maar ook met H-UV LED droging.

Kleiner persformaat
Directeur Marc de Jong: ‘Dat is precies wat we zochten. De Komori
Lithrone G37 vergroot onze capaciteit en flexibiliteit, tegen een
aantrekkelijke prijs/prestatie verhouding. Vanwege het ‘kleinere’
persformaat is de totale investering namelijk lager. Bovendien vallen
de kosten voor verbruiksmaterialen als papier en offsetplaten ook lager
uit dan bij een traditionele B1-formaat pers. De persautomatisering
verhoogt onze productiviteit en zorgt voor veel minder inschietverbruik
bij orderwissels. De speciale H-UV LED droging stelt ons bovendien in
staat sneller te schakelen: de drukvellen zijn direct droog. We hoeven
niet te poederen en we kunnen direct de achterzijde bedrukken om het
drukwerk daarna meteen verder te verwerken. Met die snelheid maken
wij straks het verschil’.

‘’

De speciale H-UV LED droging stelt ons in staat
sneller te schakelen: de drukvellen zijn direct droog

Groenste drukkerij
ter wereld

(Foto: Chris Downing Photography)

De opmars van UV inkten
De nieuwe generatie H-UV en LED UV inkten hebben één zeer belangrijk
voordeel ten opzichte van de conventionele UV inkten: ‘Er komt geen ozon vrij’
en zijn dus aanzienlijk minder milieubelastend. Mede daardoor zijn deze nieuwe
UV inkten in opmars en hebben toekomst.

Marc de Jong (Deltabach)

Drukker René Tent bij de eerste van de vier druktorens met de Duraprint inkt- en
vochtrollen van Sauer.

Lithrone G37 H-UVL
voor Deltabach

Direct droog
Er zijn twee nieuwe UV inkttechnologieën: H-UV en LED UV. Er zijn uiteraard
verschillen. Een belangrijk winstpunt is dat H-UV en LED UV inkten direct
droog zijn en het drukwerk meteen afgewerkt kan worden. Dat is pure tijdswinst
en dat luistert vandaag de dag met de steeds snellere levertijden heel nauw.
Ook kunnen er met H-UV en LED UV inkten verschillende materialen bedrukt
worden, die met conventionele inkten niet te drukken zijn. We zien dan ook een
sterke opmars van het gebruik van H-UV en LED UV inkten.

Exclusief vertegenwoordiger
AtéCé heeft op dit gebied de allerbeste inkten ter wereld, die van Siegwerk.
Siegwerk ontwikkelt met en voor alle toonaangevende merken drukpersen de
H-UV en LED UV inkten en brengt die onder eigen merknaam op de markt.
In Nederland is AtéCé exclusief vertegenwoordiger van Siegwerk.
Siegwerk maakt uiteraard ook voor Komori de H-UV inkten. Deze worden
wereldwijd onder de eigen merknaam
K-supply verkocht en in Nederland aan
Komori gebruikers door AtéCé geleverd.

Drukkerij de Bij uit Amsterdam mag zich van Kodak de groenste
drukkerij van de wereld noemen. Eind vorig jaar won Drukkerij de Bij
als eerste drukkerij in de Benelux de Kodak Sonora Plate Green Leaf
Award voor Europa. Per werelddeel wordt zo’n Award toegekend. Uit
alle winnaars wordt de wereldkampioen ‘Duurzaam drukken’ gekozen.
Die eer viel opnieuw De Bij te beurt, die daarvoor op Drupa werd
beloond met een cheque van € 5000,- voor Suus & Abel Sustainable,
een liefdadigheidsorganisatie die is opgericht in samenwerking met
Drukkerij de Bij en als doel heeft om kinderen bewust te maken van
een duurzame toekomst.
Beeld: (vlnr) Patrick Hoeve (AtéCé), Pim Nijenhof (Kodak), Norbert van
Schie (Drukkerij de Bij), Robert C. Price en Niek Holtus (Kodak).

‘’

Uit alle winnaars wordt de wereldkampioen
‘Duurzaam drukken’ gekozen
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‘Half size, full potential!
Tijdens het succesvolle en goed bezochte tweedaagse Open Huis met als
thema:’Half size, full potential!’ in het Komori Graphic Center in Utrecht was er
een Europese primeur van de Lithrone GL 29 drukpers. De gloednieuwe pers was
al tijdens Drupa te zien, maar is nu leverbaar. De GL 29 heeft een aantal extra’s
zoals inline kleurmeting, is leverbaar voor H-UV, LED UV en conventionele inkten
leverbaar. De GL 29 is energiezuinig, vraagt weinig onderhoud en is uitermate
geschikte voor kleine oplagen door zijn snelle omsteltijden en zeer lage inschiet.
De maximale druksnelheid is 16.500 afdrukken per uur.

SMG Groep kiest
opnieuw voor Komori
De SMG Groep heeft bij AtéCé Graphic Products een nieuwe 8 kleuren
Komori drukpers (formaat 72 x 102) besteld. ‘Met deze investering
breiden we onze capaciteit behoorlijk uit’, zegt commercieel directeur
Marthijn ter Averst. ‘Met onze nieuwe aanwinst kunnen we onze
klanten nog kortere levertijden en drukwerk tegen een nog betere prijskwaliteitsverhouding leveren. Dat komt onder andere door de extreem
korte omsteltijden van de nieuwe pers’.

Bewijzen
Remco Smit, verkoopdirecteur bij AtéCé, is blij dat de SMG Groep
opnieuw voor Komori gekozen heeft. Smit: ‘Ook de 10 kleuren- en
drie 5 kleurenpersen zijn van dit Japanse merk, maar we hebben ons
samen met Komori weer moeten bewijzen om aan SMG deze nieuwe 8
kleuren Komori drukpers te mogen leveren. Een belangrijke reden was
de volledig automatische plaatwisseling, waardoor de pers in no-time
weer gereed is voor de volgende opdracht. Dat is tijdwinst die telt en
waarmee de SMG Groep klanten nog sneller en beter kan ontzorgen’.

Drukken op verschillende substraten
Een ander belangrijk thema tijdens het Komori Open Huis was het drukken op
diverse substraten. Dat werd op verschillende drukpersen ‘live’ gedemonstreerd.
Iedereen kon het drukwerk op het uitgebreide assortiment substraten zelf zien,
voelen, ruiken, enzovoort. Dat werd dan ook
gretig gedaan. Daarnaast was er aandacht
voor de digitale ontwikkelingen binnen
Komori en werd een demonstratie gegeven
op de nieuwe inkjet drukpers, de Impremia
IS 29, die reeds leverbaar is.

Beeld: (vlnr) Remco Smit (AtéCé), Jeroen Hulshoff (Komori), Wim van Rijswijk
en Marthijn ter Averst (SMG Groep).

‘’

Met onze nieuwe aanwinst kunnen we onze klanten
nog kortere levertijden en drukwerk tegen een nog
betere prijs-/kwaliteitsverhouding leveren

De toekomst van drukken met UV inkten
Het tweede Open Huis van Komori was eveneens succesvol en ging vooral over
de toekomst van UV inkten. Centraal tijdens dit Open Huis stond het drukken
met UV, H-UV en H-UV LED inkten. Het was heel bijzonder dat deze verschillende
drukprocessen met direct drogende inkten op verschillende Komori drukpersen
naast elkaar gedemonstreerd werden. Er werd ook een interessant seminar over
UV printing gegeven. Daar werden praktische vragen beantwoord als: ‘Wat zijn
de verschillen?’, ‘Wat kan je ermee?’ en ‘Hoe ziet de toekomst van drukken met
UV inkten eruit?’

Meer info op www.atece.nl

Colofon
(Foto: Giuseppe Toppers, Danto)

De AtéCé Béter & Compléter Krant is een idee & initiatief van
Peter Zwetsloot Communicatie (content) en Danto Creatieve
Communicatie (opmaak).
Deze AtéCé Béter & Compléter Krant is gedrukt door Koopmans’
drukkerij in Zwaag op een Komori Lithrone S 29 drukpers.
Deze krant is gedrukt op BalancePure® ongestreken, hoogwit
offsetpapier, gemaakt van 100% gerecycleerde vezels, uit de
collectie van Papyrus.
(vlnr) Patrick Kleijer (AtéCé), Marco Mathlener en Wouter Haan (Simian)
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