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Deltabach bestelt bij AtéCé een Komori Lithrone G37 H-UVL 

 

 
Marc de Jong op Drupa bij de Komori Lithrone G37 H-UVL waarvan het eerste model in Nederland 

straks bij Deltabach wordt geïnstalleerd. 

 

Deltabach in Nieuw-Vennep heeft bij AtéCé Graphic Products een nieuwe Komori Lithrone G37 H-UVL besteld. 

Dat is de eerste Komori drukpers op het ‘kleinere’ persformaat die in Nederland wordt geïnstalleerd. ‘Deze 

vierkleurenpers op het A1-formaat (64x94 cm) is niet alleen uitgerust met volautomatische plaat- en 

formaatwissels, maar ook met H-UV LED droging. Dat is precies wat we zoeken’, zegt directeur Marc de Jong. 

‘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’. 

  



Over AtéCé Graphic Products 

 

AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis én 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. 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 dealer van het complete programma grafische 

producten, workflow en apparatuur van Kodak.  

 

Daarnaast is AtéCé een onafhankelijk producent van grafische verbruiksartikelen. AtéCé brengt deze 

producten onder eigen merknamen, onder private label en als OEM producten op de internationale markt. 

AtéCé exporteert via een netwerk van distributeurs naar ruim 70 landen. 

 

Meer informatie: www.atece.nl en www.atece.com 
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