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SMG Groep kiest voor AtéCé voor certificeringstraject gestandaardiseerd drukken 

 

 
(vlnr) Jos van Kampen van SMG Groep, Frank Bruin van AtéCé, Arend Hartlief en Egon Welling, beiden van SMG Groep. 

 

AtéCé heeft SMG Groep begeleidt bij het behalen van het Fogra PSO ISO 12647-2 certificaat. Dit is 

een certificaat van het onafhankelijke Duitse keuringsinstituut Fogra en wordt internationaal erkend 

als dé standaard voor voorspelbaar drukresultaat. Frank Bruin van AtéCé heeft namens Fogra SMG 

Groep gecertificeerd. ‘Wij zijn al geruime tijd in het bezit van deze norm voor gestandaardiseerd 

drukken’, zegt algemeen directeur Arend Hartlief. ‘Dit keer hebben we er voor gekozen het hele 

traject van begeleiding en opleiding tot en met het certificeren door AtéCé uit te laten voeren. We 

doen al heel lang zaken met elkaar en kennen elkaar door en door. AtéCé levert nagenoeg al onze 

grafische verbruiksmaterialen. Bovendien drukken we hier op Komori drukpersen en ook daar 

hebben we zakelijke contacten. De reden om onze PSO ISO 12647-2 ook bij AtéCé te doen is simpel 

een kwestie van vertrouwen in het vakmanschap. Dat vertrouwen heeft AtéCé in dit traject volledig 

waar gemaakt. Onze specialisten hebben veel geleerd en zijn in staat om nog voorspelbaarder te 

drukken en daar gaat het uiteindelijk om. Bij SMG staan we altijd open voor kwaliteitsverbetering’.  



Over 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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