
AtéCé Graphic Products is opgericht in 1977 en produceert in eigen huis dispersie- 
en UV lakken, perschemicaliën en beschikt over een modern uitgeruste afdeling 
voor het confectioneren van rubberdoeken, lakplaten en stripdoeken en PressClean 
wasdoekrollen. Daarnaast worden drukinkten van het eigen merk Deutsche 
Druckfarben en Nova offsetplaten volgens eigen receptuur en specificaties in 
licentie geproduceerd.

AtéCé is in Nederland onder andere exclusief vertegenwoordiger van Komori 
offsetdrukpersen, Scodix digitale drukwerkveredelingspersen en in de Benelux 
hoofddealer van het complete Kodak programma CTP oplossingen, workflow, 
offsetplaten en de digitale productieprinters Nexpress en Infinity.

Naast het leveren van kwaliteitsproducten onderscheidt AtéCé zich met technische 
kennis en support, die in ruim 40 jaar is opgebouwd. AtéCé beschikt over een 
team van zeer ervaren technische specialisten, die klanten graag met raad en daad 
terzijde staan. ‘Onze kennis, uw kracht’ is daarbij het motto van AtéCé.

• CTP, Workflow en
  Digital printing
• Offsetpersen
• Offsetplaten
• Rubberdoeken en stripplaten
• Perschemicaliën
• Drukinkten en vernissen
• Dispersie en UV lakken
• Inkt- en vochtrollen
• Wasdoekrollen
• Drukkerijmaterialen
• Digitale drukwerkveredeling
• Meetinstrumenten
• Plotters

www.atece.nlwww.atece.nl



OFFSETPLATEN

CTP, WORKFLOW EN DIGITAL PRINTING OFFSETPERSEN

 
o�setplates

vaN

•  Thermische CTP platen
•  Waterloze DI platen
•  Conventionele platen
•  Polyester CTP platen
•  UV CTcP platen
•  Violet CTP platen

•  CTP | computer-to-plate systemen
•  Workflow oplossingen
•  Digital printing
 o  Kodak Nexpress  o  Kodak Nexfinity
•  Technische ondersteuning
•  Service en onderhoud

AtéCé is hoofddealer van het complete
Kodak programma CTP oplossingen, workflow,

offsetplaten en de digitale productieprinters
AtéCé is exclusief dealer 
van Komori offsetpersen

•  Plaatchemie
•  Kodak Sonora
 Procesloze platen

RUBBERDOEKEN EN STRIPPLATEN

•  Rubberdoeken
•  Stripdoeken
•  Stripplaten

•  Zelfklevende doeken
•  Klemlijsten
•  Specials

•  Lithrone G29
•  Lithrone G37
•  Lithrone G40
•  Lithrone GX 40

K-Supply
•  LED / H-UV inkten

PrintCare
blankets & stripping plates

AtéCé is hoofddealer Kodak Electra XD, Trillian SP 
thermische en Sonora X/XP offsetplaten

AtéCé beschikt in Alkmaar over een eigen 
confectiecentrum voor rubberdoeken en stripplaten



DISPERSIE- EN UV LAKKEN

coatings

•  Dispersielakken
•  UV lakken
•  Inktbak lakken
•  Specials

•  Sneller op kleur
•  Sneller wassen
•  Minder inktverbruik
•  Minder inschiet papier

•  Minder wasmiddelen
•  Besparing tot 80%
•  Geschikt voor UV inkten
•  Niet meer nastellen
 drukstreep

DRUKINKTEN EN VERNISSEN

•  Offset inkten
 o  Proceskleuren
 o  Steunkleuren
•  PMS menginkten 
 service
•  Metallic inkten
•  Special inkten

•  LED / H-UV inkten
 o  Proceskleuren
 o  Steunkleuren
•  Low Migration inkten

•  Vernissen

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

INKT- EN VOCHTROLLEN

PERSCHEMICALIËN

chemicals

•  Vochtwater
•  Reinigingsmiddelen
•  Onderhoudsmiddelen

•  Wasmiddelen
•  Siliconen
•  Specials

AtéCé beschikt in Uitgeest over een eigen 
productielocatie voor dispersie- en uv lakken

AtéCé is dealer DuraPrint 4.3 
inkt- en vochtrollen van Sauer

DURAPRINT

Wastijd

Standaard

Deutsche Druckfarben worden volgens eigen 
AtéCé receptuur en in licentie geproduceerd

AtéCé beschikt in Uitgeest over een eigen 
productielocatie voor perschemicaliën

Verbruik wasmiddel

DURAPRINT Standaard

INKT- EN VOCHTROLLEN



DIGITALE DRUKWERKVEREDELING MEETINSTRUMENTEN 

PLOTTERS
 

•  Foliedruk  •  Spotvernis  •  High gloss 
•  Metallic Glitter  •  Braille

•  Holografische effecten (Cast & Cure)

DRUKKERIJMATERIALEN

•  Inktbak folie
•  Filters
•  Onderleg karton
•  Onderleg folie
•  Pantone waaiers
•  Meetinstrumenten

•  Anti-smet poeder
•  Handschoenen
•  Schoonmaakdoekjes
•  Anti-Smet materialen
•  Handreinigers

supplies

AtéCé is exclusief dealer van Scodix
digitale drukwerkverdelingspersen

WASDOEKROLLEN

PressClean
washcloths

•  Droge wasdoekrollen
 o  Jumbo rollen
 o  Cassette rollen
•  Wipes

•  Geïmpregneerde 
 wasdoekrollen
 o  Sheetfed 
  (voor alle inktsoorten)

 o  Coldset
 o  Heatset

AtéCé is in het confectioneren van
wasdoekrollen Europees marktleider

AtéCé heeft meer dan 40.000
drukkerijmaterialen in haar assortiment

PrintCare
blankets & stripping plates



AtéCé Graphic Products is een internationaal grafisch 
handelshuis én producent van grafische chemie, coatings en 
verbruiksmaterialen.

AtéCé als handelshuis
Met de handelsactiviteiten is AtéCé totaalleverancier van grafische 
supplies. Het productportfolio omvat nagenoeg alles voor prepress 
en press in drukkerijen. Het leveringsprogramma bevat grafische 
verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert of waarvan  
AtéCé de vertegenwoordiging heeft. In alle gevallen zijn dat 
kwaliteitsproducten en stuk voor stuk sterke merken. Zo is AtéCé 
in de Benelux hoofddealer van het complete programma CTP 
offsetplaten en CTP oplossingen van Kodak.

AtéCé als producent
AtéCé produceert – sinds 1977 – in eigen huis in Uitgeest 
(Nederland) perschemicaliën en dispersie- en UV lakken en 
beschikt in Alkmaar over modern geoutilleerde productiefaciliteiten 
voor het confectioneren van rubberdoeken en wasdoekrollen.  
Met confectioneren is AtéCé één van de grootste spelers op de 
Europese markt. Daarnaast worden drukinkten, vernissen en 
offsetplaten volgens eigen receptuur en specificaties in licentie 
geproduceerd. AtéCé exporteert de ‘eigen’ producten via een 
netwerk van distributeurs naar ruim 75 landen in Europa, Noord  
en Zuid Amerika, het Midden Oosten en Azië.

Technische kennis en support
Naast het leveren van kwaliteitsproducten in grafische supplies 
komt het in toenemende mate op technische kennis en support 
aan. Die know how en praktijkervaring heeft AtéCé in meer dan 
40 jaar in ruime mate opgedaan. AtéCé beschikt over een team  
van zeer ervaren technische specialisten, die de praktijk door en 
door kennen en dagelijks bij drukkerijen over de vloer komen.

‘Onze kennis, uw kracht’
Die kennis en ervaring wordt geborgd in het 
Technisch Kennis Centrum, dat toegankelijk 
is voor alle AtéCé klanten. ‘Onze kennis, uw 
kracht’ is daarbij het motto. Daarmee helpt 
AtéCé drukkerijen om zich te onderscheiden in 
de markt. Daarnaast heeft AtéCé een speciale 
afdeling Research & Development en een 
professioneel laboratorium met eigen Quality 
Center. Op deze afdelingen worden producten 
constant getest en wordt door het technisch 
team, in samenwerking met leveranciers, verder 
aan productverbeteringen gewerkt.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten w
orden ontleend. Versie 19.02

ISO 9001 certified Fogra member

AtéCé levert verschillende grafische verbruiks- 

materialen die zijn goedgekeurd door de  

onafhankelijke keuringsinstituten Fogra en Isega.

Locatie Alkmaar Locatie Uitgeest

Het Fogra instituut staat in 

de grafische sector hoog 

aangeschreven. Fogra keurt 

en certificeert onder andere wasmiddelen, 

vochtwatertoevoegingen en wasdoeken voor 

vrijgave op de drukpersen van Heidelberg,  

KBA en Manroland.

Isega test alle producten 

die gebruikt worden in het 

offsetdrukproces op migratie naar de inhoud van de 

verpakking en voedselveiligheid. Als een product 

na uitgebreide testen geschikt en veilig is voor 

voedselcontact, dan krijgt dit het Isega certificaat.

www.atece.nlwww.atece.nl    T +31 (0)251 31 91 09     info@atece.nl

Vestigingen in: Nederland    België    Duitsland    Servië




