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Wihabo bestelt bij AtéCé een Scodix digitale drukwerkveredelingspers 

 

 
(vlnr) Joris Bosch (Wihabo), Stijn Simoens (Scodix), Willy Bosch (Wihabo), Patrick Kleijer (AtéCé) en 

Ruud Bosch (Wihabo). Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Wihabo uit Geffen heeft bij AtéCé Graphic Products een nieuwe Scodix Ultra2 Pro with Foil digitale 

drukwerkveredelingspers, de eerste in Nederland, besteld. Directeur Ruud Bosch: ‘We willen voorop 

blijven lopen met de nieuwste digitale drukwerktechnologieën. Met deze digitale 

veredelingsmachine kunnen we spot-UV en foliedruk variabel per vel aanbrengen. Broer Joris Bosch, 

verantwoordelijk voor de techniek, vult aan: ‘Met de Scodix kunnen wij spotvernis, foliedruk en zelfs 

brailledruk of holografische effecten aanbrengen. Dit gaat geheel digitaal, dus zonder clichés, 

opstarttijd en afval. Door het gebruik van een vloeibaar transparant polymeer (PolySENSE) zijn alle 

soorten halfreliëf en densiteit mogelijk. De Scodix kan tal van papiersoorten tot 530 x 750 mm 

bewerken, van 135 tot 675 grams, inclusief laminaten.’ 

 

De investering past bij de ambitie van het familiebedrijf om de meest complete digitale 

drukwerkspecialist van Nederland te zijn. Vorig jaar breidde Wihabo haar digitale drukwerkafdeling al 

uit met de aanschaf van een Highcon Euclid III, de eerste volledig digitale ril- en stansmachine en de 

KAMA ProFold 74 vouw-plakmachine. Ruud Bosch: ‘Er staat een uniek machinepark bij Wihabo voor 

bijzondere digitale producties, al dan niet gepersonaliseerd. In combinatie met onze web-to-print 

oplossingen en digitale drukwerkprocessen kunnen wij onze klanten nog meer toegevoegde waarde 

bieden.’  



Over AtéCé Graphic Products 

 

AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis én onafhankelijk producent van grafische 

chemie, coatings, dispersie- & UV lakken, rubberdoeken en wasdoekrollen. Met de 

handelsactiviteiten richt AtéCé zich als totaalleverancier op de Nederlandse grafische industrie. 

AtéCé levert nagenoeg alles voor prepress en press. Het productportfolio bevat – naast grafische 

verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert – merken waarvan AtéCé de vertegenwoordiging 

heeft. AtéCé is in Nederland onder andere exclusief vertegenwoordiger van Komori drukpersen, 

Scodix digitale drukwerkveredelingspersen en de dealer van het complete programma grafische 

producten, workflow en apparatuur van Kodak. Meer informatie: www.atece.nl. 
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