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AtéCé levert Kodak Magnus Q800 plaatbelichter aan Dobber 
 

 
Erwin Gonggrijp van Dobber (links) en Remco Smit van AtéCé. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Bij Dobber Healthcare Leaflets is sinds kort een nieuwe Magnus Q800 plaatbelichter van Kodak in 

bedrijf. ‘We hebben al veel ervaring met Kodak en weten hoe betrouwbaar de plaatbelichters en ook 

de platen van dit merk zijn’, zegt operationeel directeur Erwin Gonggrijp. ‘Dat vinden we heel 

belangrijk. Bij ons draait alles om foutloos produceren. We maken veel bijsluiters voor de 

farmaceutische industrie en dat moet altijd goed gaan. Onze nieuwe Kodak plaatlichter staat 

opgesteld in onze vestiging in Alkmaar en produceert volledig automatisch 28 platen per uur. Er 

komen nauwelijks mensenhanden meer aan te pas, alleen nog om de platen bij te vullen en de 

belichte platen naar onze drukpersen te brengen. De nieuwe plaatbelichter is uiteraard geïntegreerd 

binnen onze workflow. De platen in Alkmaar worden rechtstreeks belicht via een beveiligde 

verbinding vanuit de prepress-afdeling in Uitgeest. De keuze voor AtéCé Graphic Products om onze 

nieuwe aanwinst te leveren was niet de moeilijkste. Onze eerdere en andere plaatbelichters heeft 

AtéCé ook geïnstalleerd en onze mensen daarop getraind. Daarnaast bestellen we bij AtéCé ook de 

Kodak platen die wij gebruiken voor al onze drukpersen in beide vestigingen. Dat maakt dat de rol 

van AtéCé in onze prepress en press én voor onze gebruiksmaterialen verder gaat dan leverancier 

alleen. AtéCé is een belangrijke partner en aan partners stellen wij nog hogere eisen. Dat maken zij 

dagelijks waar. Op AtéCé kunnen we altijd rekenen is onze ervaring en daar gaat het uiteindelijk om’. 
  



AtéCé Graphic Products 

AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis en producent van grafische chemie, coatings, 

dispersie- en 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 exclusieve dealer van het complete programma grafische producten, 

workflow en apparatuur van Kodak. Daarnaast is AtéCé is een onafhankelijk producent van 

grafische verbruiksartikelen. AtéCé brengt deze producten onder eigen merknamen (Galaxy, 

PrintCare en PressClean), onder private label en als OEM producten op de internationale markt. 

AtéCé exporteert via een netwerk van distributeurs naar ruim 65 landen in Europa, Noord en Zuid 

Amerika, het Midden Oosten en Azië. Meer informatie: www.atece.nl en www.atece.com 
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