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Terugkijkend op het eerste halfjaar stel ik vast
dat er onder onze lezers steeds meer bedrijven
zijn die zich naast hun signactiviteiten ook met
interieurdecoratie bezig houden. Dankzij de
digitale techniek kunnen we eenvoudig elke
ruimte een unieke aankleding meegeven. We
schrijven er dan ook steeds vaker over in dit
blad.
De omzet in interieurdecoratie is bij de individuele bedrijven niet altijd even groot, maar groeit
wel. Voor een aantal bedrijven geldt dat
interieurdecoratie steeds meer hoofdzaak
wordt. Hun signactiviteiten, met zaken als
bewegwijzering en huisstijl aankleding loopt
naadloos over in interieurdecoratie. Deze
categorie bedrijven, waarvan je de werkzaamheden niet meer alleen onder signing kunt
classificeren, loopt soms nog wel tegen
obstakels aan. Een ervan is de vindbaarheid
voor de nieuwe categorie opdrachtgevers.
Gebouweigenaren en -beheerders, architecten,
interieurdesigners, maar ook bouwbedrijven en
schilder- en timmerbedrijven weten niet altijd
welke mogelijkheden deze signbedrijven in huis
hebben. Die mogelijkheden gaan veel verder
dan alleen het plakken van fotowanden. In
grotere gebouwen worden interieurdecoratie,
huisstijl en bewegwijzering steeds meer één
geheel, waar verschillende materialen voor
worden ingezet.
Leveranciers in onze sector spelen daar op in
door hun aanbod aan substraten in die richting
uit te breiden waardoor het ook eenvoudiger
wordt om je in die markt te begeven.
De volgende uitdagingen staan al klaar. Tot nu
toe zijn signbedrijven vooral betrokken bij het
leveren van muurbekleding of het verwerken
van interieurfolies. Leveren van textiel voor
meubelbekleding of gordijnen gebeurt nog
nauwelijks. Ook de opties om meubelstukken
samen te stellen uit plaatmaterialen die in eigen
huis worden bedrukt, gefreesd, gemonteerd en
verlijmd worden nauwelijks benut als het gaat
om interieurtoepassingen. Waar signbedrijven
nu vaak onderaannemer zijn bij de inrichting
kunnen ze een plaatsje opschuiven in de
rangorde door een completer aanbod samen
te stellen en waar nodig capaciteit en kennis in
te huren. Het zorgt er ook voor dat ze tijdig bij
projecten worden betrokken. De grootste
uitdaging om hier succesvol mee te worden zit
evenwel niet in de techniek, al is die er zeker,
maar in de manier van organiseren. De

complexiteit van zulke opdrachten waarbij
moet worden samengewerkt met verschillende
partijen kan behoorlijk oplopen. Zowel medewerkers als softwaregereedschappen moeten
er op worden aangepast. Helemaal alleen
staan signbedrijven niet in de interesse voor het
leveren van op maat gemaakt interieurdecoratie. Bedrijven die in andere segmenten van de
interieurmarkt opereren hebben interesse om
meer custom interieurs op te leveren en
investeren in eigen digitale print- en finishing
uitrusting of kopen de productie daarvoor in. Er
ontstaat langzamerhand een nieuw speelveld.
Ook in dit nummer komt interieurdecoratie in
verschillende artikelen voorbij. Maar we laten
ook zien dat traditioneel handgeschilderd
behang tot unieke resultaten leidt. Zelfklevende
folie waarmee de overgang van reclameschilderen naar signmaker werd ingezet is ook nog
steeds aan ontwikkeling onderhevig en maakt
het voor signmakers mogelijk nieuwe toepassingen aan te bieden, waarvoor dit keer
aandacht in onze serie Trends (pag. 17).
De verbreding van activiteiten bij onze lezers
was en is ook voor de redactie een bron van
inspiratie om ondernemers aan het woord te
laten over de ontwikkelingen in hun bedrijf.

Herman Hartman,
hoofdredacteur SignPro Benelux
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In beeld

Wrap My Bike,
inpakken met passie
Tekst Herman Hartman, foto's Henk Rougoor

Renzo Bot.

langetermijn doelstellingen wilt halen.”
Hun deelname eerder dit jaar aan de beurs
Bikemotion Benelux leverde zoveel aandacht
op dat het bedrijf sindsdien zonder verdere
promotie goed in de opdrachten zit. Ook vanuit
België krijgt het bedrijf opdrachtgevers over de
vloer.
Inmiddels is er ook al een hulpkracht en vanaf
september nog een stagiaire van het Horizon
College. Daar hebben ze hun visitekaartje
afgegeven door een aantal trainingen over het
wrappen van fietsen te verzorgen.
Bij Wrap my Bike kunnen klanten terecht voor
een wrap met de wrapfolies van Avery en 3M,
maar ook voor een full color wrap. De ontwerpen voor hun wraps worden in eigen huis
gemaakt. Daarnaast biedt Wrap my Bike de
mogelijkheid om het fietsframe te beschermen
tegen lakschade doormiddel van protectiefolie.
Omdat de protectiefolie beperkingen heeft als
het gaat om het aanbrengen daarvan wordt die
toegepast op die onderdelen waar schade te
verwachten is. •

Jesse springt in bij grote drukte. Jesse heeft een signopleiding gevolgd.

Tim Groot.

Folie aangebracht op het stuur.

Renzo aan het wrappen.

De meeste frames worden gedemonteerd aangeleverd, maar als dat niet zo is dan werken ze samen met een lokale
fietsenhandel die de fietsen demonteert en na het wrappen weer monteert.

Voor dit nummer van SignPro reisde onze
fotograaf Henk Rougoor af naar Medemblik waar hij bij de jongens van Wrap My
Bike zag hoe fietsen in wrapfolie worden
ingepakt. Het enthousiasme waarmee ze
dit werk doen wisten ze goed over te brengen op onze fotograaf. Hoe je van uit je
passie een bedrijf kunt starten.

8

Tim Groot en Renzo Bot hebben in november
2018 Wrap My Bike opgericht. Groot bracht
zijn enthousiasme voor het wielrennen mee dat
hij nu deelt met Bot die al vanaf zijn jeugd bezig
is met het ontwerpen en uitvoeren van car
wraps. Ze kennen elkaar van de opleiding Business Studies waar ze allebei de afstudeerrichting Ondernemen hebben gevolgd. Hoewel dit

niet hun afstudeerproject is hebben ze bij de
voorbereiding wel veel gehad aan hun opleiding. Groot: “We hebben vooraf een marktstudie gedaan en vastgesteld dat er in Europa
geen fiets wrap specialisten zijn. Door de
contacten in de wereld van het wielrennen
wisten we dat er potentieel was onder zowel
liefhebbers als profs.”
Het businessplan dat ze schreven bevat zowel
korte- als langetermijn doelstellingen. Hoewel
Bot zich eerder richtte op het uitvoeren van
carwarps besloten ze zich alleen met fiets
wraps bezig te houden in hun bedrijf. Elk type
fiets kan onderhanden worden genomen, of
het nu een racefiets, crossfiets, moutainbike of
strandfiets betreft. Motorfietsen vallen echter
buiten hun scope. Groot: “Focus, leerden we
tijdens onze studie, is belangrijk als je je

Om lakschade te voorkomen wordt soms gebruik
gemaakt van een snijdraad.

Bedrijfslogo, eigen ontwerp.

Cover, de mannen van Wrap My Bike.

Gewrapte frames aan de muur.

Deze folie lijkt paars, maar afhankelijk van lichtinval en kijkrichting verandert het van kleur.

In beeld
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PLAK!
“onze folies met gemak”

Productnieuws

Agenda 2019

Interior design films van Maegis

2019

Maegis presenteert haar 'Maegis interior design
films' waarmee bijna elke ondergrond of
oppervlakte snel en eenvoudig in een totaal
nieuw design onder te dompelen is. Er is keuze
uit bijna 200 verschillende motieven en kleuren
en door de oppervlakestructuur van de folie is er
sprake van een look & feel gevoel, aldus Maegis.
Bovendien zouden de luchtkanalen en foliediktes het plakken vereenvoudigen.
Enkele voorbeelden zijn:
Wood:	met een keuze uit meer dan 60
'houtsoorten'.
Marble: 	een sjieke uitstraling door de
marmeren look.
Metallic: 	voor een industriële look.
En nog andere folies waaronder Natural Stone,
Glitter en Leather.

19 september
Prindustry Connect Event
Evenementenhal Gorinchem

Wij staan voor een persoonlijke benadering en luisteren graag naar jouw ideeën en
plannen. Samen zoeken naar de juiste productoplossing, dat is onze invulling van een
persoonlijke relatie met onze klanten.

Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

24 t/m 27 september
Labelexpo Europe
Brussels Expo, Brussel
25 t/m 26 september
Kunststoffenbeurs
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven

High res sublimatieprints op
geschenken en promotieartikelen
Epson introduceert de SC-F500, een 24-inch
dye-sublimatieprinter, speciaal ontwikkeld voor
promotiebureaus, fotolabs, kledingproducenten
en copyshops, die hun klanten meer keuze
willen bieden dankzij een flexibel en hoogwaardig printproces. Volgens Epson biedt de
SC-F500 snelle doorlooptijden, betrouwbaarheid en lage eigendomskosten voor kleine
bedrijven die bijvoorbeeld telefoonhoesjes,
mokken, muismatten en t-shirts leveren. De
printer zou ook geen specialistische kennis
vereisen. De SureColor SC-F500 is verkrijgbaar
vanaf oktober 2019.

Esko, wereldwijde speler op het gebied van
onder meer hardware- en softwaretoepassingen in de labelindustrie, is present op Labelexpo Europe 2019.
Esko kondigt in dat verband een wereldpremiere aan, de Esko CDI Crystal 4835 XPS flexo
imager. Vanwege haar positie in de labelindustrie is Esko er alles aan gelegen om haar beste
workflows voor de label- en verpakkingsindustrie te laten zien tijdens Labelexpo, in hal 3,
stand C60.

Neschen Coating introduceert UVprint ‘n’ walk
power-tack met een uitstekende hechting op
elk mogelijk oppervlak. De nieuwe vloersticker
folie is een allrounder als het gaat om toepassingsoppervlakken zoals beton, hout, tapijt of
tegels vanwege de zeer hoge kleefkracht. Dit

26 september
PINT(e) festival 2019
Brouwerij Van Honsebrouck, Emelgem (België)
27 september
Blomsma 40 jaar – Open Huis
13.00 - 18.00 Storkstraat 1-3, Zoetermeer
10 t/m 12 oktober
Viscom Italia 2019
Fiera Milano, Rho, Milaan
28 en 29 oktober
The Inkjet Conference
Crown Plaza, Düsseldorf-Neuss
8 t/m 10 november
Fespa China
Canton Fair Complex, Guangzhou, China
12 t/m 14 november
InPrint Munich
Munich Trade Fair Centre, Duitsland
14 t/m 17 november
APPEXPO Thailand
Bangkok, Thailand
20 t/m 22 november
InPrint Italy
Mico, Milaan, Italië

Esko op Labelexpo

Vloersticker met
extreme kleefkracht

MAEGIS: wij leveren, jij creëert.

19 t/m 22 september
Sign Istanbul
Tüyap, Istanbul, Turkije

2020
7 t/m 9 januari 2020
Viscom 2020
Messe Düsseldorf, Duitsland
7 t/m 9 januari 2020
PromoTex Expo
Messe Düsseldorf, Duitsland
12 t/m 14 januari 2020
SGI Dubai 2020
Messe Düsseldorf, Duitsland

maakt de nieuwe UVprint 'n' walk power-tack
een ideale aanvulling op het bestaande print
'n' walk-assortiment aan vloersticker folies. De
folies zijn volgens Neschen ideaal voor
reclamecampagnes, beurzen en showrooms.
Terwijl vergelijkbare folies nog moeten worden
gelamineerd om een anti-slip oppervlak te
verkrijgen, is de Neschen high-tack folie direct
klaar voor gebruik. Na het printen met
UV-inkten biedt UVprint ‘n’ walk power-tack
een R9 gecertificeerd anti-slip oppervlak en
kan het worden gebruikt voor toepassingen
tot 3 maanden. De brandwerendheid is
gecertificeerd volgens EN-13501-1, wanneer
bedrukt met UV-inkten. De folie is verkrijgbaar
in een afmeting van 30 m x 160 cm.
UVprint ‘n’ walk power-tack is verkrijgbaar bij
Filmolux Benelux, de directe verkooporganisatie van Neschen Coating GmbH in de
Benelux.

5 februari 2020
Vakdag Print & Sign
NBC, Nieuwegein
11 t/m 14 februari 2020
ISE 2020
Amsterdam, RAI
16 t/m 20 februari 2020
Euroshop
Messe Düsseldorf, Duitsland
11 en 12 maart 2020
Sign & Print Festival
Evenementenhal Gorinchem
24 t/m 27 maart 2020
Fespa Global Expo 2020
Messe Düsseldorf, Duitsland
27 t/m 30 mei 2020
photokina
Keulen, Duitsland
16 t/m 26 juni 2020
drupa 2020
Messe Düsseldorf, Duitsland
Kijk voor een volledig overzicht, inclusief links naar
de websites van de evenementen op signpro.nl
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Nieuwe car wrap folies 3M
Voortbordurend op de 3M 1080 en 1380 Car
Wrap Folie Serie introduceert 3M een primeur
in de carwrapfolie-industrie: de 3M™ 2080 Car
Wrap Glansfolie-serie, voorzien van een
ultradunne beschermlaag. Deze nieuwe
folie-serie is gemakkelijk vervormbaar en zorgt
daardoor voor snelle en eenvoudige montage
en heeft daarnaast een langere garantie. De
beschermende dunne film-toplaag voorkomt
krassen en eventuele beschadiging van de
glansfolie bij het aanbrengen van de folie op
het voertuig. Deze toplaag wordt pas verwij-

derd na het aanbregen van de folie, voor een
'schadevrij' eindresultaat; zowel de autoeigenaar
als de installateur hoeven zich volgens 3M geen
zorgen te maken over eventuele krasjes op de
folie die het eindresultaat zouden kunnen
bederven. De beschermende filmlaag zorgt
tevens voor een lagere wrijving van de rakel en
de folie kan ook prima gesneden worden met de
3M Knifeless tape. Meer info over deze nieuwe
folie 3M.nl/2080 of 3M.be/2080.

Rollifters

UV-druk voor alle oppervlakken

De Colgraphix Group is de Europese distributeur
geworden van Foster rollifters van Foster-On-aRoll. Deze Amerikaanse liftproducent beleverde al
via haar warehouse in Amsterdam diverse locale
Europese distributeurs, maar dat gaat nu dus
via Colgraphix lopen. Het bedrijf heeft de
voorraad in Amsterdam overgenomen en
ondergebracht in een pand, vlakbij de vestiging van
Colgraphix in Goor. "De liften zijn met name
interessant voor signbedrijven die in grootformaat printen en die met grote
zware plotter- en jumborollen te maken hebben", zegt Wouter Harteveld van
Colgraphix. "Maar ook voor bedrijven in de tapijtindustrie bijvoorbeeld. Dus we
richten ons hiermee niet alleen op de signmarkt." Gebruikers kunnen met de
lichtste variant al rollen heffen tot 90 kg maar er zijn ook lifters die tot 450 kg
kunnen torsen. Prijzen liggen grofweg tussen de 1500 en 3000 euro per lift,
afhankelijk van de eisen en gewenste specificaties van de klant.

KBA-Metronic zegt met haar moderne UV-druktechnologie de beste manier
in huis te hebben om speciale oppervlakken te drukken. Het bedrukken van
kunststoffen of verfijnde oppervlakken is vaak een uitdaging, weet het
bedrijf. Kleuren, belettering of logo's moeten immers lang meegaan en niet
direct na het eerste gebruik afbladderen.
KBA’s methode zou ideaal zijn om bijvoorbeeld technische gadgets en
giveaways te bedrukken. Het
unieke aan deze methode is dat de
inkt niet volledig wordt geabsorbeerd door het materiaal. In plaats
daarvan ligt de inkt óp het
betreffende productoppervlak. Omdat het niet op deze manier droogt,
wordt het dan uitgehard onder
UV-blootstelling.
Fotobijschrift: Afbeelding: ©Von Sergey
Ryzhov / Shutterstock

Inzake
swissQprint opent inktlaboratorium

Grootformaat printfabrikant swissQprint heeft sinds kort een
inktlaboratorium, waarvoor tegelijkertijd de nodige specialisten zijn
aangetrokken. Hiermee beoogt de fabrikant een totaalpakket te
kunnen bieden aan haar klanten. Het lab moet de hoge kwaliteit van
de inkten en de toepassingen daarmee waarborgen.
Het gerecruteerde Zwitserse specialistenteam communiceert één op
één met de verschillende inktenleveranciers. En productmanagers en
technici die betrokken zijn bij de printers, controlesystemen en software zitten allemaal bij elkaar,
hooguit een deur of twee verder in het gebouw. Deze concentratie aan kennis en de flexibiliteit om in te
spelen op ontwikkelingen in de markt is de kracht van het bedrijf, aldus swissQprint.
Bij swissQprint in Zwitserland werken meer dan 100 mensen. De buitenlandse nevenvestigingen geven
emplooi aan nog eens 40 werknemers voor met name verkoop en service.

FESPA 2020 awards

Pakketten met jouw logo zijn snel gespot
In onze webapp bestel je vliegensvlug print, sign en large format. Exclusief voor frequent flyers;
de creatieve vormgever, wederverkoper en inhouse marketeer. De bestellingen worden verzonden in
een witte doos (blanco óf met jouw logo), opgevuld met gerecyclede luchtkussentjes en dichtgeplakt
met stevig krafttape. Kies zelf welke bezorgdienst jouw pakket aflevert. Grote pakketten versturen
wij standaard per koerier, uiteraard incognito. Meer weten over de first class features van Print.com?
Meld je aan op www.print.com/firstclass.

Print providers en signbedrijven kunnen zich inschrijven
voor de FESPA Awards 2020.
FESPA heet 4 nieuwe categorieën toegevoegd,
waaronder een Printeriors Award om de groei in dit
marksegment (interieurdecoratie) te onderstrepen. De
andere 3 zijn printtoepassingen op papieren en
kartonnen verpakkingen, op verpakkingen van plastic en
als vierde wrapping op vervoermiddelen, meubels en
accessoires. De andere, reeds bestaande categorieën
vindt u op fespaawards.com. Er is ook nog een Young Star Award (16-25 jr) die voor alle bovengenoemde categorieën geldt. En dan zijn er nog drie aanvullende awards: -The People’s Choice Award. Hier kan
men online stemmen, vanaf 8 november t/m 9 december.
-The Best in Show Award. Gekozen door de FESPA Awards juryleden.
-En (nieuw) de Judges Award for Innovation voor het meest innovatieve werk, ook weer gekozen door de
FESPA juryleden.
Inschrijven kan tot 1 november 2019. Op 9 december worden de ingezonden projecten middels een
shortlist bekendgemaakt die tijdens de FESPA Global Print Expo 2020 (24-27 maart) een plekje krijgt in
de IFEMA beurshal in Madrid. De winnaars worden op 25 maart 2020 bekendgemaakt tijdens de FESPA
Gala Night in Madrid. Meer info dus op www.fespaawards.com

Roland's nieuwe
oplossingen voor kleine
oplages en on-demand
Roland presenteert op Labelexpo Europe
in Brussel haar nieuwste reeks oplossingen
met de focus op kleine oplages en
on-demand productie en afwerking van
etiketten, inclusief productie van verschillende versies en maatwerk. Volgens
Satoko Yoshida, Digital Printing Marketing
Manager bij Roland DG Corporation, groeit
het belang van digitaal drukken voor de
etikettenmarkt naarmate de vraag van klanten verschuift naar steeds kleinere oplages
en een steeds ruimere keuze aan personalisering en maatwerk, wat een steeds
kortere time-to-market vereist. “Onze
oplossingen combineren printen en snijden
in één productiesysteem, ideaal voor
bijvoorbeeld etiketten en vergelijkbare
toepassingen.”
Roland DG heeft stand 9C16 op Labelexpo Europe, dat van 24 tot en met 27
september 2019 plaatsvindt.

Journaal
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InPrint München
Van 12 t/m 14 november vindt de InPrint Munich plaats in (uiteraard)
München. De organisatie afficheert dit evenement als de internationale beurs
op het gebied van printtechnologie voor industriële productie. De beurs
wordt gehouden in het Munich Trade Fair Centre waar ongeveer 120
exposanten uit 15 verschillende landen innovaties presenteren op het gebied
van digital print, inkjet, zeefdruk en andere gespecialiseerde printtechnieken
op verschillende afmetingen en materialen, zoals plastic, hout, folie, textiel,
glas, keramiek en metaal. En uiteraard zijn de hardware, uitrusting en de
daarmee behorende toepassingen live middels demonstraties overal te zien.
Marcus Timson, een van de initiatiefnemers van InPrint belooft bezoekers
interessante ontmoetingen met experts om te discussiëren over hun ideeën
en uitdagingen met betrekking tot hun industriële printprojecten. Hij adviseert
bezoekers dan ook om van de expertise van deze consultans gebruik te
maken. Afspraken met dergelijke consultans zijn al op voorhand te maken
via de website van InPrint. Deze service is gratis voor geregistreerde
bezoekers.
Er is ook een driedaags conferentieprogramma op twee verschillende podia
waar meer dan 60 internationale topsprekers bezoekers bijpraten middels

case studies, technische voordrachten en paneldiscussies. Het complete
programma hieromtrent is te vinden op de website van de beurs.
De beurs, de conferentie theaters en de 'Consultancy Corner' zijn ondergebracht in Hal A6, te bereiken via ingang Oost van de Munich Trade Fair
Centre. De openingstijden zijn alle (3) dagen van 09.00 tot 17.00 uur. De
voorverkoop van kaarten is reeds begonnen op de website, tegen een
speciaal online
tarief. Op de
site beginnen
de prijzen bij 40
euro per dag.
Uiteraard zijn er
ook tijdens de
beurs kaarten
te koop aan de
kassa. Die
prijzen zouden
wat hoger
liggen.

Mensen
Nieuwe redacteur SignPro Benelux
Wilbert Leistra (52 jaar) versterkt sinds kort de redactionele staf van
SignPro Benelux. Leistra schrijft sinds halverwege de jaren negentig van de
vorige eeuw voor meerdere vaktijdschriften, hoofdzakelijk gericht op de
bouwsector. Vanaf 2013 is hij als directeur van LEISTRAtekst werkzaam als
freelance contentmanager van de vakbladen NATUURSTEEN, Vloer
Technisch Magazine en Plafond- en wandinfo.

En nóg een nieuwe aanwinst op de SignPro redactie
Ook Stan Lemmens versterkt sinds kort de redactie van ons magazine, voornamelijk voor de Belgische
markt. Lemmens is al meer dan 35 jaar actief in de grafische markt en sluit dan ook naadloos aan bij de
ruime marktervaring van onze redactionele staf. Sinds 2013 is hij docent Grafische Communicatie en
Multimedia voor de opleiding Communicatiemanagement aan de artveldehogeschool te Gent. Daarnaast geeft hij ook les aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Antwerpen departement Grafisch Ontwerp. Beeld, vorm,
design, grafische, visuele communicatie en technologie vormen zijn DNA.
Lemmens werkte ook als prepress manager bij één
van de grootste pre-media bedrijven in België en Nederland. Nadien als marketing
manager worldwide bij bedrijven die software ontwikkelen voor de grafisch markt.
Daarnaast werkte hij ook als accountmanager bij een grafisch PR bureau.

Jacobson nieuwe CEO EFI.
EFI heeft per direct een nieuwe CEO, Jeff
Jacobson. Hij volgt Bill Muir op die om
persoonlijke redenen terugtreedt. Jacobson
behoudt als nieuwe CEO ook zijn taak als
uitvoerend voorzitter van de Raad van
Bestuur binnen EFI.
Jacobson heeft genoeg 'CEO ervaring';
voordat hij bij EFI aan de slag was hij CEO
bij Xerox waar hij in 2012 in dienst trad.
Daarvoor was hij voorzitter, president en
CEO van Presstek, fabrikant van digital
offset printoplossingen. En nog wat verder
gekeken op zijn palmares komen we nog
een CEO functie
tegen, bij de
Eastman
Kodak's
Graphic
Communications Group.

14

Lode Vlayen versterkt Dataline
Lode Vlayen versterkt
sinds kort de
gelederen bij Dataline,
ERP/MIS oplossingen
voor grafische
productiebedrijven.
Vlayen zal de
internationale groei van MultiPress, de MIS/
ERP software van Dataline, verder uitbouwen
in de “Commercial Offset en Digital Printing"
divisie in de DACH regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Vlayen heeft meer dan 35
jaar internationale ervaring in de grafische
industrie. Voor hij Managing Director was van
het VIGC (2014 – 2109) was hij 5 jaar R & D
Manager en Director Benelux bij Hiflex MIS
software. Daarvoor deed hij veel management- en operationele ervaring op bij
verschillende bedrijven.

Aanwinsten bij Hillenaar Outdoor
Hillenaar Outdoor breidt in september uit met
Philip Meijer als Sales Director en Michiel Planthof
als Sales Manager. Beide gelden als zwaargewichten in de out of home branche en stappen
van respectievelijk Clear Channel en Beyond
Outdoor over naar Hillenaar Outdoor. Algemeen
directeur Jeroen Hillenaar: "Ze zijn zeer deskundig. Door hun komst kunnen we adverteerders
voortaan nog beter van dienst zijn.”

Philip Meijer (l) en Michiel Planthof

Stabler leidt joint venture Koenig & Bauer Durst
Durst en Koenig & Bauer zijn in mei van dit jaar een nieuwe joint venture
aangegaan die vanaf 1 augustus aanstaande geleid wordt door Robert
Stabler. De Engelsman heeft wereldwijd ervaring opgedaan bij technologische bedrijven in relatie tot graphic arts en document management,
waaronder Xerox, HP en Agfa.
Koenig & Bauer Durst GmbH zetelt in het Duitse Würzburg en maakt
gebruik van het reeds bestaande wereldwijde netwerk van beide
moederbedrijven.
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Folie, we zijn nog
lang niet uitgeplakt
Tekst Herman Hartman

In de eerste afleveringen over Trends
besteedden we veel aandacht aan de
verschillende digitale printtechnieken
waarmee nieuwe markten binnen bereik
komen, maar dat is zeker niet het hele
verhaal. Ook voor signmakers die zich als
vanouds vooral concentreren op het
verwerken van zelfklevende folies liggen er
mogelijkheden om het werkterrein te
verbreden.

Als het nu eens jarenlang
buiten moet hangen?
Solidsign® 10 jaar UV-bestendig en kleurvast geprint spandoek
 Vanaf € 18,75 m2 inclusief confectie
 PU-gecoate solvent prints
 Sterk 680 grams frontlit doek
 Hoge kleurintensiteit en glansgraad
 Zelfreinigende eigenschappen

T +31 3 4240 5125 of www.solidsign.nl

Printable is leverancier van hoogwaardig
geprint textiel aan signmakers. Ons product
is onderscheidend door een unieke print- en
coating-technologie, die garant staat voor
een lange levensduur. Bied uw klanten een
ongeëvenaarde garantie van 10 jaar op de
uitstraling van de boodschap.

Digitaal printen biedt mogelijkheden die we
voorheen niet hadden om de dienstverlening aan
klanten uit breiden in een nieuwe richting, maar
het is niet de enige richting die je kunt kiezen. Voor
wie vooral met zijn handen wil werken valt er
genoeg te plakken met zelfklevende folie. In deze
aflevering kijken we naar de groeiende mogelijkheden van zelfklevende folies. Natuurlijk valt ook
geprinte folie daaronder maar juist daarbuiten
liggen terreinen braak waar je als signmaker je
voordeel mee kunt doen.
Specialismen
De beschikbaarheid van zelfklevende pvc folie in
toen nog een beperkt aantal kleuren vormde ooit
het vertrekpunt voor de ontwikkeling van
reclameschilder naar signmaker. In combinatie
met de eerste digitale snijplotter kon je vanaf dat
moment teksten en logo’s produceren en plakken.
Daarmee werd de basis gelegd voor het vak van
reclamemonteur/signmaker. Foliemontage is
sindsdien een vakgebied dat zich met de folies
mee ontwikkelde. Niet elke nieuwe folie kon op
dezelfde wijze worden verwerkt, zodat er binnen
dit vakgebied ook weer specialismen ontstonden
me als goed voorbeeld het uitvoeren van
carwraps of het tinten van autoruiten. Ook het
aanbrengen van zon- of warmtewerende folies op
vlak glas vraagt een eigen aanpak.
Groei in aantal aanbieders
Zelfklevende kleurfolie kende bij de start een
beperkt aantal aanbieders. Het aantal fabrikanten
dat zich ook op deze markt begaf groeide
gestaag en er ontstond keuze. Gevestigde
foliefabrikanten wapenden zich door garantieprogramma’s in het leven te roepen die tot op
vandaag doorlopen. Door slimmere lijmtechnieken
wisten fabrikanten de installatietijd van hun folies
terug te brengen, een ontwikkeling die nog steeds

doorgaat (en als factor voor reductie van de
montagekosten nog wel eens onderschat wordt).
Daarnaast breidden de folieproducenten hun
programma’s uit met steeds meer kwaliteiten en
uitvoeringen; naast monomeer en polymeer
gekalanderde folies kwamen er ook gegoten folies
die zich op 3D objecten laten verwerken. De afzet
van kleurfolie is niet voor elke toepassing meer
vanzelfsprekend en wordt bij een aantal toepassingen vervangen door geprinte en gelamineerde
folies. Daarmee staat een deel van de afzet van
de traditionele kleurfolies onder druk. Doordat we
in de afgelopen jaren een opbloei zagen in de
algehele vraag naar reclameproducten wordt de
terugval in de vraag nog gedempt.
Inmiddels is de kwaliteit van de full color print zo
goed dat signmakers vaker de voorkeur geven
aan het afdrukken van een vlakke tint waaruit
teksten en logo’s gesneden worden. Bij een
meerkleuren klus bespaar je er montagetijd mee
en inmiddels is het benaderen van huisstijlkleuren
op de printer vaak nauwkeuriger dan het kiezen
van een basiskleur uit de reeks kleurenfolies.
Sanering kleuraanbod
Fabrikanten reageren verschillend op de stagnerende of zelfs afnemende vraag. Allereerst zien we
dat grote merkfabrikanten soms een deel van hun

Gegoten folies bieden fabrikanten meer mogelijkheden
een eigen karakter aan hun folies mee te geven.
Moderne gietmachines doen de rest zoals hier bij Hexis.

Een vroege digitale snijplotter van Grafityp.

aanbod niet meer zelf produceren en volledig
elders laten vervaardigen. We zien daarnaast dat
er de afgelopen jaren overnames plaatsvonden
die bedoeld lijken om een groter marktaandeel te
kopen. Inmiddels zien we ook dat foliefabrikanten
sommige kleurseries uit het assortiment halen en
dat in andere series sprake is van terugloop van
het aantal beschikbare kleuren. De A-merk
fabrikanten investeren tegelijkertijd wel in eigen
productie van installatie voor de productie van
gegoten folies. State of the art machines maken
het mogelijk om custom made colors in kleinere
volumes te maken of verschillende eigenschappen te combineren door de folie in verschillende
lagen te gieten.
Prijserosie
De ontwikkelingen bij de fabrikanten vormen een
afspiegeling van de ontwikkeling die de afzetmarkt
door de jaren heen heeft doorgemaakt. Wat
begon als een uniek product, waarvoor hoge
prijzen konden worden gevraagd, nam het aantal
signbedrijven en bedrijven die zich deels op dat
vlak begeven vanuit hun grafische professie toe.
Nieuwkomers gebruiken daarbij inmiddels vaak
prijs als instrument om een plek in de markt te
veroveren.
Het zorgde de afgelopen jaren voor een behoorlijke prijserosie voor reclametoepassingen van
zelfklevende kleurfolie. Ook het internet leverde
een bijdrage aan de prijsdruk die tot op heden
voortduurt. Die prijsdruk is vooral sterk in
segmenten waar al langer met folie wordt gewerkt
en waar je met relatief weinig kennis van het
montagewerk aan de slag kunt. Maar ook bij een
specialisme als carwrapping zien we prijsdruk.
Om zich te handhaven in een markt die te maken
heeft met prijsdruk zagen we de afgelopen jaren
signbedrijven keuzes maken waardoor ze toch
geld kunnen verdienen in deze markt. In de
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meeste toepassingen
voor kleurfolie zijn niet de
materiaalkosten, maar de
arbeidskosten doorslaggevend en loont het om op
zoek te gaan naar de meest
efficiënte werkwijze.
Efficiency
De arbeidskosten laten zich verdelen in het
snijden en montage gereedmaken van de folie in
de werkplaats en het monteren in werkplaats of
op locatie. Het loont om meerdere opdrachten
direct achter elkaar in behandeling te nemen en
de werkzaamheden zoals snijden, pellen en
applicatie gereedmaken voor meerdere opdrachten te bundelen. Het gebruik van een goede
applicatietafel zorgt ervoor dat veel klussen, waar
voorheen soms extra handen nodig waren bij het
voorbereiden, nu door één medewerker kunnen
worden uitgevoerd in een kortere tijd dan
voorheen. Het loont vaak ook om niet de
goedkoopste folie te kiezen, maar te kiezen voor
folies die zich gemakkelijk laten monteren en
corrigeren tijdens het gebruik. Ook dit beperkt de
montagetijd.
Steeds meer bedrijven investeren in een x-y
snijtafel voor het snijden van hun folies. Waar
rolsnijplotters problemen hebben met groter
lengtes die nauwkeurig uitgesneden moeten
worden doen rolsnijtafels dat beter. De winst zit
ook hier in de kortere montagetijden, maar ook in
minder materiaalverlies doordat folies opnieuw
gesneden moeten worden vanwege een te grote
afwijking.
Training is ook een factor waarmee de arbeidstijd
kan worden beperkt. Ook een ervaren foliemonteur moet soms bijgeschoold worden als het gaat
om het toepassen van nieuwe folies.
De verschillende opleiders op dit vlak zien
regelmatig dat juist geroutineerde monteurs nog
wel eens de fout in gaan als er nieuwe folies op

In de retail worden folies vaker ingezet voor restyling.
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hun pad komen. Vooral bij
het werken met gegoten
folies loopt de beste aanpak
sterk uiteen naar gelang de
folieserie, de dikte ervan en
de lijmeigenschappen die de
fabrikant heeft meegegeven.
Inhuren van externe specialisten
waar het gaat om maximale routine loont
bij grotere projecten. Een andere factor is de
optimale locatie. Bij voertuigreclame kan dat
zomaar een factor 2 schelen. De eigen schone
werkplaats heeft bij voorkeur voldoende ruimte
rondom het voertuig, optimale egale verlichting en
genoeg stroomaansluitpunten als je met meerdere mensen aan de slag gaat. Tegenover een
slechtverlichte garage met obstakels, een
beroerde temperatuurregeling en dito koffie loont
het vaak om het voertuig te verplaatsen naar je
eigen werkplaats (mits die goed is ingericht).
PVC vrij
Als het om kleurfolies gaat staan de fabrikanten
nog voor een aantal uitdagingen de komende
jaren. Allereerst is daar het gebruik van pvc. De
maatschappelijke druk om af te zien van het
gebruik van pvc houdende materialen neemt toe.
Zowel herkomst van de grondstoffen (olie, een
niet hernieuwbare grondstof) en samenstelling
(chloorverbinding ), als het ontbreken van opties
voor hergebruik, maken dat pvc folies niet altijd
gewenst zijn. Echter, alternatieven voor pvc folie
zijn vaak minder lang inzetbaar.
Waar we bij de printfolies inmiddels een aantal
pvc vrije folies zien, naast de reeks pvc folies, blijft
de markt voor kleurfolies achter. Grootste
struikelblok hier is de verwachte levensduur die bij
polymeer pvc kleurfolies vaak al 7 jaar of meer
bedraagt. Monomeer folies, met een levensduur
tot drie jaar, kunnen gemakkelijk worden vervangen. Echter de keuze voor dit type folie wordt nu
juist vooral door prijs bepaald en vooralsnog ligt
de kostprijs van pvc vrije folies (vaak op polyesterbasis) hoger. Er is een segment waar pvc vrije
folies wel vaker worden aangeboden. Folies voor
interieurdecoratie (strikt genomen in de fabriek
bedrukte folies) worden vaker op basis van
polyester of een andere pvc vervanger gemaakt.
Foliefabrikanten moeten de komende jaren
rekening houden met de regelgeving als het gaat
om de gebruikte grondstoffen. De Europese
richtlijnen vastgelegd in REACH worden steeds
weer aangescherpt. Gevolg is dat eerder
toegestane grondstoffen worden uitgebannen.
Eerder leidde het soms tot schaarste van
specifieke kleurstoffen. We zagen de afgelopen
jaren al eerder dat fabrikanten moeite hadden alle
door hen gevoerde kleurfolies op voorraad te
houden, schaarste van wel toegestane kleurstoffen op de grondstoffenmarkt was daarvoor de
oorzaak (een probleem waarmee ook sommige
inktfabrikanten zijn geconfronteerd). De richtlijnen
kunnen bij folies ook gevolgen hebben voor de
samenstelling en werking van de lijmlaag.

Functionele zelfklevende folies
Zoals hiervoor geconstateerd staat de markt van
kleurfolies in uiteenlopende reclametoepassingen
onder druk. Reden waarom fabrikanten zich met
nieuwe folies richten op toepassingen buiten de
reclamemarkt. Functionele folies zien we inmiddels in verschillende gebieden. Het gaat daarbij
niet alleen om kleurfolies maar ook om kleurloze
folies die als laminaat aan kleurfolies worden
toegevoegd of in een meerlaagsfolie verwerkt.
Denk daarbij aan anti-graffiti folie of anti-bacteriële
folie die zowel met kleur- als printfolie kunnen
worden gecombineerd. In automotive zijn er ook
effect laminaten die met kleurfolie worden
gecombineerd. Er komen meer aanbieders van
car protection folie op de markt. Het zijn tot nu
vooral autoeigenaren in het luxe segment die
beschermfolies laat installeren.
Gebouwen
De grootste groeimarkten voor functionele folies
bevinden zich buiten de reclame- en automotive
toepassingen en zijn gericht op inrichten en verbeteren van gebouwen.
In raamfolies zagen we de afgelopen jaren een
aantal ontwikkelingen. Naast de bekende
warmtewerende- en uv werende folies die er
vooral op gericht zijn om zonlicht buiten te sluiten
is er nu ook folie die zorgt voor een hoger
isolatiewaarde van het glas waarop het is
aangebracht.
In het interieur zien we steeds meer glas etch
folies. Ze kunnen decoratief worden ingezet maar
dienen ook de privacy. Betrekkelijk nieuw is de
smart variant waarbij een Polymer Dispersed
Liquid Crystal (PDLC) film van doorzichtig naar
ondoorzichtig kan veranderen door de PDLC film
onder spanning te zetten. Deze folie is een
voorbode van meer combinaties van electronica
en zelfklevende folie waarbij extra functies zijn
ingebouwd.
Exterieur en Interieurdecoratie
Allereerst zijn er de gekleurde interieur decoratie
folies met uiteenlopende bedrukkingen en
structuren voor het restylen van interieuronderdelen meubels deuren, etc. Het aantal fabrikanten
dat zich op deze markt begeeft is tot nu beperkt.
Folies maken een snelle restyling van bestaande
ruimtes mogelijk en worden om die reden relatief
vaak al in hotels, horeca en ziekenhuizen
toegepast. Ook binnen de retail wordt vaker folie
gebruikt voor restyling. Door gebruik van folie kan
het winkelmeubilair worden hergebruikt waarbij de
folie ter plaatse wordt aangebracht.
Daarnaast zijn er de verfvervangende folies voor
zowel binnen als buiten voor aluminium en
kunststofkozijnen. De markt hiervoor is op papier
heel groot en kan de komenden jaren groeien.
Mits de balans tussen kosten en levensduur
voldoende aansluit bij de verwachtingen van de
opdrachtgevers en er voldoende personeel te
vinden is dat dit werk wil uitvoeren.

botst nog vaak op de conservatieve kijk van de
verschillende sectoren op ‘plak plastic’ gebaseerd
op ervaringen van 20 jaar terug met keuken
restyle setjes die beter in de fabriek hadden
kunnen blijven.

Duotone kleuren bij auto’s geven een push aan de folie
ontwikkeling.

Creatief verwerken van folie, zoals hier op de stand van
3M tijdens FESPA dit jaar, levert in verhouding meer op.

Vaar- en voertuigen
Bij railvoertuigen worden folies ook wel als
verfvervanger ingezet. Hier ook gecombineerd als
sandwich met anti-grafityfolie. In de automotive
gebruiken autofabrikanten steeds vaker folies die
af fabriek voor kleuraccenten zorgen of een
complete duotone uitstraling meekrijgen. Het
vergroot de vraag naar folies voor automotive
toepassingen met een langere levensduur van de
folie.
Ook de scheepvaart meldt zich vaker. Zowel bij
plezierjachten als beroepsvaart kan folie worden
ingezet. Bij jachten gebeurt dat ook op de romp
aan de buitenzijde boven de waterlijn. Bij de
beroepsvaart zijn het vooral de interieurs waar
folie wordt ingezet, dat gebeurt ook op cruiseschepen en veerboten waar het dan meteen over
veel m2 gaat. Voor onder de waterlijn is er
tegenwoordig folie die de aangroei voor langere
tijd weert. Er zijn verschillende varianten in
ontwikkelingen waaronder een versie die ook te
gebruiken is op zeiljachten met hun sterk
gebogen rompdelen.
Installeren, maar door wie?
Zoals uit de reeks toepassingen blijkt is het
gebruik van zelfklevende folie veel breder dan
alleen voor reclametoepassingen. Veel signmakers hebben inmiddels wel al ervaring met het
installeren van een deel van deze toepassingen.
Net als bij het gebruik van gekleurde folies geldt
hier steeds dat je je vooraf goed op de hoogte
moet stellen over de inzetbaarheid (niet elke folie
kan overal op geplakt, of gaat lang genoeg mee
voor de beoogde toepassing). In elk
segment waarvoor folies zijn
ontwikkeld benaderen de
fabrikanten ook bedrijven
die daar al actief zijn als
wederverkopers en
installateurs. Dat
gebeurt tot nu toe met
wisselend succes en

Breder concept aanbieden
Er liggen voor signmakers kansen om zich meer
op deze terreinen te manifesteren. We zien nu dat
een beperkt aantal signmakers zich richt op het
aankleden van gebouwen en interieurs en
daarvoor contacten legt met zowel gebouweneigenaren als architecten en interieurinrichters. Ze
nemen de mogelijkheden van de zelfklevende
folies mee in een breed concept waarbij ze ook
het bewerken en bedrukken van verschillende
materialen aanbieden en de bewegwijzering in het
gebouw voor hun rekening nemen en schuiven al
in het stadium dat de plannen worden uitgewerkt
aan tafel aan.
Er kan ook worden samengewerkt voor het
binnenhalen van dit type orders met andere
vakspecialisten als interieurbouwers, schilders en
glazeniers, autobedrijven, of scheepswerven. Die
samenwerking is ook van belang, omdat in een
aantal gevallen voordat de folie wordt gemonteerd
een aantal oppervlaktebewerkingen nodig zijn om
te zorgen voor een egale goed hechtende
ondergrond.
Competitie
Er komt de nodige extra m2 aan montagewerk
aan, maar je rijk rekenen aan al die m2 aan
foliemontage is niet aan de orde. Daar waar het
gaat om strekkende meters maken worden er
hoge eisen aan de efficiency gesteld. In veel
gevallen zijn er alternatieven als schilderen of
spuiten. Het gaat om meer dan het plakken
alleen, maar ook de logistieke operatie en zaken
als vooraf op maat maken en beperken van
materiaalverlies. Bij complexe opdrachten, zoals
het restylen van bestaande meubels, komt het
echt aan op de kwaliteit. Ook de rol van de
foliefabrikanten is hier van belang. Ze moeten
flexibel genoeg reageren op trends in de markt
die, als het om restyling gaat, snel veranderen. De
beschikbaarheid van folies is niet altijd optimaal.
Voor grote projecten met een lange looptijd is
leveren af fabriek meestal geen probleem. Juist bij
kleinere projecten komt het er op aan dat je
binnen afzienbare tijd kunt reageren en de folie
vanuit voorraad kunt bestellen.
Er liggen in de voorgenoemde vakgebieden
kansen voor signbedrijven om samen te werken
bij het binnenhalen van opdrachten en daarmee
de vraag naar zich toe trekken. Het grootst
struikelblok blijft vooralsnog de
onbekendheid van veel potentiële
opdrachtgevers met de
opties die signbedrijven
bieden voor het leveren
van zelfklevende folies voor
andere dan reclametoepassingen. •

Zowel kleine als grote schepen kunnen worden
beplakt.

De vezelstructuur van dichtbij.

Finsulate maakt folie met stekeltjes
Een Nederlandse bedrijf ontwikkelde een
zelfklevende folie die onder water wordt
toegepast in plaats van aangroeiwerende
verf. Het gepatenteerde systeem bevat in
tegenstelling tot verf geen gifstoffen en
houdt ook stilliggende objecten in het water
vrij van aangroei. Finsulate is een fysieke
barrière tegen aangroei van mosselen en
zeepokken. Door de fijne vezelstructuur op
het oppervlak wordt aangroei verhinderd.
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‘Product denken versus proces denken’

Flexibel produceren met Industry 4.0
Tekst Herman Hartman

De maakindustrie is in de ban van vernieuwingen waarbij robotisering en automatisering hand in hand gaan. ‘Industry 4.0’ en
‘mass customization’ zijn hier kernbegrippen. Lange tijd bleef de grootformaat
printsector buiten schot. Het tij lijkt te keren.
Het wordt lastiger om geschoold personeel
te vinden en tegelijkertijd ontstaan er kansen
om werk, dat voorheen elders werd geproduceerd. terug te halen.

Robots kunnen meerdere stapels tegelijk maken
waardoor je verschillende orders door elkaar heen
kunt printen.

Met een robot (ont)lader kun je zonder tussenkomst
van de operator snel werken met kleinere formaten op
de tafel wat tot hoger productie leidt.

“Ja, maar dat kan bij ons niet, alle opdrachten zijn
bij ons one offs.” Zo beginnen veel gesprekken
over het invoeren van productiestandaards en
daaraan gekoppeld het automatiseren van de
productie. Soms is dat terecht. Echter ook als het
eindresultaat uniek is door formaat of bedrukking,
het maakproces is dat vaak niet. We zien steeds
dezelfde handelingen terug. Dat gaat op voor de
meest uiteenlopende productieprocessen van
zeefdruk en tampondruk tot aan alle vormen van
digitaaldruk. Ook bij grote signbedrijven waar het
accent op montage ligt kom je elementen tegen
die passen binnen Industry 4.0.
Niet elk bedrijf is geschikt voor een complete
Industry 4.0 makeover, maar kan er vaak wel wat
van meepikken als het gaat om organisatorische
elementen als planning, inkoop of logistiek.
Dat we moeite hebben met flexibilisering van de
printproductie heeft te maken met het feit dat de
kosten van ingezette systemen oplopen als we
daar de insteltijd en het instelverlies bij optellen.
Hier komt Industry 4.0 om de hoek kijken. In- en
omsteltijden van onze apparatuur worden verkort
doordat de computer dit werk van de operator

overneemt. Daarvoor is een goede koppeling
tussen de verschillende processtappen in de
techniek en koppeling met het administratieve
systeem waarin de order worden beschreven
noodzakelijk. In dit proces is ook een belangrijke
rol weggelegd voor standaards en controle
methodieken.
Zoek de overeenkomst
Je moet om de productie te flexibiliseren eerst op
zoek gaan naar de overeenkomsten, in plaats van
naar de verschillen. Al die verschillende producten
worden met dezelfde machines gemaakt.
Vervolgens is er de materiaalkeuze. Toegegeven,
in onze sector is er sprake van een breed
spectrum aan te verwerken materialen, maar als
we ze eerst indelen naar categorie en eigenschappen en dan naar formaten wordt het al
overzichtelijker.
Kijken we vervolgens naar de afwerking dan zijn er
ook hier meer overeenkomsten dan verschillen.
Het grootste verschil zitten tussen onze oren.
“Product denken, versus proces denken.”
Kenmerkend voor Industry 4.0 is dat we niet
langer streven naar optimale machinebezetting,
maar optimale benutting van het proces en
verlaging van de (arbeids)kosten per eenheid
product. In een sterk geautomatiseerde productie
waarbij soms ook robots worden ingezet, kan
gemakkelijker 24 uur per dag worden doorgewerkt. Dat wil niet zeggen dat robots 24 uur lang
op dezelfde manier met een machine moeten
samenwerken. Een robot die vooraf is geprogrammeerd kan zonder pauze verschillende taken
door elkaar heen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan
het einde van een lopende band uitleggen van
orders naar verschillende stapels. “Ja, maar dat
kunnen mijn medewerkers ook.” Oh ja, en dat 24
uur per dag? En wat kost dat dan?
Factor arbeid
Er zijn op dit moment meerdere redenen om het
eigen productieproces tegen het licht te houden.
De printproductie in ons deel van de markt is van
analoge technieken uit het verleden als zeefdruk
en tampondruk inmiddels vrijwel volledig overgestapt naar digitaal drukken in klein- en grootformaat. Echter, printproductie is nog steeds een
arbeidsintensief proces, waarbij zowel in de
voorbereiding als in de uitvoering, de factor arbeid
een behoorlijk aandeel heeft in de kosten. Wil je
de kosten verlagen dan is terugdringen van het
aandeel arbeid in het proces onomkoombaar.
In de huidige tijd wordt het bovendien lastiger om
de verschillende werkplekken te bemannen
waardoor de factor arbeid meteen de remmende
factor kan zijn bij groei van het bedrijf. Apparaten
kunnen het werk van mensen overnemen, maar

daarnaast kunnen apparaten het werk van
mensen ook verlichten. Zwaar tilwerk bijvoorbeeld. Robots kunnen worden geprogrammeerd
om samen met mensen het werk uit voeren.
Randvoorwaarden
Als je aan de gang wilt met Industry 4.0 elementen zijn er een paar zaken waar je rekening mee
moet houden. Klanten maak je niet blij met
processen, maar met volgens specificatie
opgeleverde eindproducten die op het juiste tijdtip
op de juiste plaats worden geleverd of aangebracht tegen de vooraf overeengekomen prijs.
Heldere communicatie en afspraken vooraf en
tijdens de productie maken ook deel uit van dat
proces.
‘Bemensing’
Een goed geïmplementeerd Industry 4.0 proces
geeft de klant keuzes die hij eerder niet had, zoals
snelle of juist tragere levering, met bijhorende
prijzen of soms uitvoeringen. De ingangscontrole
van door de klant aangeleverde bestanden,
materialen, etc. moet direct bij aanlevering in gang

Camera benutten
Een belangrijke reden om in geautomatiseerde processen toch mensen in het
proces in te zetten is nog altijd de orderselectie en de kwaliteitcontrole gedurende de
verschillende stadia. In onze sector is
werken met barcodes al langere tijd
gangbaar om in de afwerking de juist snijen rilbestanden te selecteren. Daarnaast
wordt ook wel een camera ingezet die
markeringen opzoekt om ligging en
vertekening van het geprinte bestand vast te
leggen.
Industry 4.0 gaat daarin verder. Met een
hoge resolutiecamera gekoppeld aan
intelligente software kunnen geprinte orders
worden herkend aan het beeld. Je kunt er
eventuele maatafwijkingen mee opmeten en
het beeld controleren op kleurafwijkingen of
artefacten. Dit type camera’s kan daarnaast
worden ingezet om product- en verpakkingsinstructies op te zoeken vanuit het MIS
systeem en kan worden ingezet om een
robot aan te sturen die een aantal orders
van de lopende band moet pikken en op
verschillende plekken moet uitleggen. Dit
alles zonder toevoeging van barcodes. Het
vergt samenwerking van de technische
workflow (beeld) en administratieve
workflow (maatvoering, uitvoering en
logistiek instructies).

Robts zijn er in elke gewenste grootte.

Assemblage gebeurt steeds vaker met sensors en
met camera’s uitgeruste robots.

Robots kunnen ook met mensen samenwerken in
dezelfde ruimte.

worden gezet. Ook deze taken kunnen we deels
automatiseren. Maar het communiceren over
geconstateerde fouten met de klant blijft vooral
mensenwerk.
Het zwaartepunt bij Industry 4.0 ligt niet bij
geautomatiseerde apparaten maar bij de software
waarmee je de apparatuur aanstuurt. Medewerkers met voldoende kennis van de gebruikte
software om onderdelen te (her)programmeren of
in te grijpen als er een softwareprobleem opduikt,
zijn hier onmisbaar. Op welk niveau deze
medewerkers geschoold zijn ligt aan de specifieke
toepassing.

In verhouding werken er steeds meer medewerkers áán het proces in plaats van ín het proces.
Voor deze kantoorwerkers verandert er veel. Ze
worden beeldschermwerkers die nauw samenwerken met de software die in een aantal gevallen
ook kennis aanbiedt om goed met de klant te
kunnen communiceren.
Voor een deel van die medewerkers geldt dat die
juist meer dan voorheen gevraagd kan worden
om in twee- of meerploegen diensten te gaan
werken (Bij e-commerce bedrijven die vaak al veel
Industry 4.0 elementen toepassen in het productieprocessen zien we dat volop terug). •

Spelen met opslagmomenten en tijd
Wist u dat er vaak orders liggen te wachten
op het vervolgtraject, waarbij er tegelijkertijd
machines en mensen stilstaan, wachtend
op orders die nog in een voorgaande fase
van de productie verkeren, maar die eerder
geleverd moeten worden dan de orders die
al wel kaar zijn voor de volgende stap? Als
je productietijden maar ook wachttijden en
tussenopslag in kaart hebt kun je besluiten
om orders tussendoor op te pikken en zo
je kostenplaatsen beter te benutten.
Wellicht is die ene order dan te vroeg
gereed voor verzending. Je kunt een
goedkopere vervoerder inzetten die er wat
langer over doet of de order een dag
vasthouden in de expeditie.

Signpro College Day over Industry 4.0
Het is nog even weg, maar achter de
schermen zijn we volop bezig met het
organiseren van een SignPro College Day,
begin november waar we specifiek ingaan
op een aantal aspecten van Industy 4.0
toepassingen op de werkvloer van print
productiebedrijven en grotere signbedrijven. Hou onze nieuwsbrief en website
goed in de gaten!

DIBOND® the original where quality meets design
's Werelds eerste aluminium composietplaat die geoptimaliseerd is voor displays.
Het is licht van gewicht en kan driedimensionaal gevormd worden, waardoor het
extreem stabiel en stijf wordt.
DIBOND® is zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en kan voor veel
verschillende doeleinden worden verwerkt.
Via onze Duitse, Belgische en Nederlandse vestigingen leveren wij de volgende
specials uit voorraad, per plaat af te nemen in standaardformaat, dikte 3 mm:
DIBOND® Butler finish geborsteld (metallic – inox – koper – goud – antraciet – rosé)
DIBOND® Structuur (zwart – wit)
DIBOND® FR Brandvertragend dankzij minerale kern
DIBOND® Spiegel (zilver interieur & exterieur, goud interieur)

Butler finish
Materials Services | Plastics België & Nederland

Meer dan 30 jaar uw vertrouwde leverancier van kunststoffen voor o.a.
lichtreclame, signmakers, interieurbouw, printmedia en displaybouwers.
www.thyssenkrupp-plastics.be | www.thyssenkrupp-plastics.nl
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tel: +32 (0) 15 453 232

| tel: +31 (0) 165 585 630

Structuur

FR (Fire Retardant)

Spiegel

Alle facetten van productie, printen en afwerken van textiel aan bod

ITMA biedt goed overzicht
van de textielmarkt
Tekst Ton Rombout

OCÉ TOUCHSTONE:
SUPERIEURE PRINTTECHNOLOGIE
VOOR HET CREËREN VAN
SPECTACULAIRE RELIËFRESULTATEN
Verbreed uw business richting high-end markten met de Océ Arizona
flatbed serie in combinatie met Océ Touchstone, de gebruiksvriendelijke
reliëf-printtechnologie.
Creëer unieke structuren, een licht reliëf of metallic accenten voor:
• oppervlaktebedekking, zoals hout en leisteen
• interieurdecoraties
• kunstreproducties
• luxe verpakkingen
• signage, zoals braille

Canon heeft met Océ Touchstone de
EDP 2019 award gewonnen in de
categorie Special Application Software

Kijk voor meer
informatie op
canon.nl/touchstone

Hoewel de oorsprong van SignPro Benelux
ligt in de sign- en grootformaatprintmarkt,
zijn meerdere bedrijven in onze branche
zich de afgelopen jaren ook - deels – gaan
toeleggen op het bedrukken van textiel:
kleding, festivaldoeken, interieurdecoratie
en meer. Vandaar dat ook wij dit jaar
(20-26 juni) de ITMA in Barcelona hebben
bezocht.
ITMA promoot zichzelf als 's werelds grootste
internationale beurs voor textiel- en kledingtechnologie. Eigenaar is CEMATEX, de
Europese Commissie van fabrikanten van
textielmachines die haar hoofdkantoor in het
Verenigd Koninkrijk heeft en dochterondernemingen in vele andere Europese landen.
Oude en nieuwe printerbouwers
(Verwijzing naar) ervaring en historie staan
voorop in de markt van de bouwers van
textielprinters. Zowel SPGPrints uit ons ‘eigen’
Boxmeer, als EFI Reggiani en MS Solutions
gaan prat op hun lange historie in de bouw van
(rotatieve) zeefdruksystemen voor het bedrukken van textiel, terwijl nu ook al gewag wordt
gemaakt van ervaring in de markt voor het
digitaal bedrukken van textiel.

ITMA 2019 en de ITMA
Sustainable Innovation Award
Deze industrie komt elke vier jaar samen om
frisse ideeën, effectieve oplossingen en
samenwerkingsverbanden voor bedrijfsgroei te
verkennen. Technologische innovatie, de basis
van industriële transformatie, is cruciaal voor
het succes van de textiel- en kledingindustrie.
ITMA 2019 bood dit jaar een ongeëvenaard
markt- en kennisplatform. Verdeeld over 19
sectoren, met geïntegreerde oplossingen voor
de gehele waardeketen, hebben dit jaar zo’n
120.000 bezoekers uit 147 landen ITMA
bezocht, bruto 220.000 m² aan geavanceerde
technologieën en demonstraties van machines,
met 1600 exposanten uit 46 landen.
Candiani SpA, een van Europa's grootste

De JAVELIN van SPGPrints.

SPGPrints
Voor SPGPrints is ITMA veel belangrijker dan
FESPA. Afkomstig van - en nog steeds zeer
prominent aanwezig in - de grootvolume
rotatiezeefdrukmarkt voor textiel, met vele
nieuwigheden op zijn naam zoals rotatiezeefdrukmachines, unieke schermtechnologie en
lasergravure-systemen, en tevens reeds goed
ingeburgerd in diezelfde markt met baanbre-

denimproducenten, heeft de ITMA Sustainable Innovation Award gewonnen, gehouden in
samenwerking met ITMA 2019. Het innovatieve product Candiani Re-Gen is een 'circular
denim'-weefsel dat is gemaakt van geregenereerde en gerecyclede grondstoffen. Vijftig
procent van de Re-Gen stof omvat Tencel x
Refibra Lyocell gemaakt van pulp van
katoenresten en houtpulp met behulp van
Lenzing's efficiënte gesloten productieproces;
de overige 50% bestaat uit post-industriële
gerecyclede Candiani-vezels. Candiani's
stoffen worden tevens geverfd met behulp van
groene technologieën, wat resulteert in een
substantiële vermindering van het gebruik van
water en chemicaliën in de textielproductie en
het wasproces van jeans.

kende apparatuur zoals de PIKE en JAVELIN
voor hoogvolume digitaal textieldrukwerk, is
ITMA voor SPGPrints de ultieme locatie om
klanten in de high-end textielmarkt te ontmoeten en te laten zien wat de mogelijkheden en
de vooruitgang zijn van digitaal textieldrukwerk.
Vandaar dat dit bedrijf opteerde voor de
grootste stand op de beurs.
SPGPrints is er eveneens trots op dat het
alreeds een nieuwe en verbeterde JAVELIN2
digitale textielprinter en Archer + -technologie
kon lanceren op deze beurs. Met nog meer
gebruiksgemak, een geoptimaliseerde printkopreinigingscyclus en verbeterde inkttoevoer,
werd de JAVELIN2 niet alleen nog beter, maar
maakt hij ook snellere printcycli mogelijk,
verlaagt hij de onderhoudskosten en verhoogt
hij de afdrukkwaliteit.
EFI Reggiani BOLT
De innovatieve ontwikkeling van deze nieuwe
single-pass printer is volgens eigen zeggen
gebaseerd op Reggiani's 70-jarige geschiedenis en eigen kennis van hoogvolume, analoge
rotatiedruk. Uiteraard ook omdat Reggiani in
een symbiose met de digitale technologie van
Electronics for Imaging – EFI recent een spurtje
vooruit kon maken. Ook heeft EFI Reggiani net
als SPGPrints een flinke ‘installed base’ van

Textiel
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textielprintapparatuur in het veld. Deze
bedrijven verdienen nu hun geld met rotatiezeefdruk, en kijken er reikhalzend naar uit de
grote textielmerken overal ter wereld te
voorzien van bedrukte textielproducten die met
digitale printapparatuur tot stand zijn gekomen:
in kleinere oplagen, met aanzienlijk kortere
‘time-to-market’.
Volgens EFI Reggiani biedt de BOLT een
innovatieve, onderhoudsarme en snel opstartende recirculatieprintkop die beter, uniformer
printen met superieure uptime levert. Dankzij
dit printkopconcept en een hoogwaardig
inktafgiftesysteem behaalt de BOLT doorvoersnelheden tot 90 meter/minuut (meer dan 8000
m²/uur) bij een resolutie van 600 x 600 dots per
inch, waardoor klanten het volledige scala aan
ontwerpvereisten kunnen realiseren. In
combinatie met een EFI Fiery digital front end
(DFE) printserver biedt de BOLT een robuust
industrieel platform dat is ontworpen voor 24/7
gebruik en continue productiviteit.
MS Printing Solution
MS Printing Solution is nu onderdeel van Dover
Digital Printing, maar een lange familiegeschiedenis bereikt nu zijn 4e generatie. Traditie is erg
belangrijk voor MS en met hun diepgaande
kennis van de branche geloven ze sterk in het
succes van innovatie.
De nieuwe inline-textielpreparatie van de grote
LaRio digitale textielprinter werd gepresenteerd
op de stand van MS. Pre-treatment is cruciaal
bij digitaal printen en de in-line oplossing biedt
grote voordelen, waardoor het set-up proces,
water, chemicaliën en energieverbruik drastisch
verminderen.
De Mini Lario - de nieuwe digitale scanmachine
van MS Printing Solutions- debuteerde ook op
ITMA. Deze Mini Lario is ontwikkeld om een
bestaande kloof in de markt tussen de LaRio
en de JPK-EVO op te vullen in termen van
snelheid en ROI. Met de 64 printkoppen kan

De Monna Lisa Evo Tre 64 van Epson.

24

een nieuwe inkt aangekondigd die de Presto
nog sneller maakt dan voorganger Kornit
Allegro, en productiever.
De Kornit Presto elimineert de noodzaak van
een voor- en nabehandeling van de stof en
maakt afdrukken van hoge kwaliteit mogelijk op
een buitengewoon breed scala aan soorten
stoffen en toepassingen. Tijdens het drukproces verbruikt het geen water, waardoor het
volgens Kornit Digital nu de meest milieuvriendelijke oplossing is voor direct-naar-textiel
bedrukking.
Daarnaast toonde Kornit Digital de Kornit Atlas,
een heavy-duty systeem dat is ontworpen voor
superindustriële kledingstukdecoratie, met als
doel om een jaarlijkse productiecapaciteit van
maximaal 350.000 afdrukken te leveren,
gericht op zeer productieve kledingdecorateurs, midden- tot grootformaat zeefdrukkers
en andere innovatieve bedrijven. De Kornit
Atlas maakt gebruik van op water gebaseerde
Kornit NeoPigment Eco-Rapid-inkten die
milieuvriendelijk, GOTS-goedgekeurd en
OEKOTEX-gecertificeerd zijn. De Atlas print zes
kleuren plus wit, voornamelijk op katoen.
Tevens was er de Kornit Avalanche Poly Pro
voor afdrukken van hoge kwaliteit op polyester.
De PolyPro spuit eerst een conditioneringsvloeistof op een polyester T-shirt, gevolgd door
de witte afdruk en vervolgens de 'poly-enhancer' en Olympia-CMYKRG-inkt. Het systeem
print in 4 kleuren plus wit, voornamelijk op
polyester.
Het Kornit NeoPigment-proces verwerkt
polyester applicaties zonder afbreuk te doen
aan ontwerp, bedrijfsgrootte, substraat of
arbeid. De Poly Pro was dit jaar voor het eerst
te zien in Europa.

De early adopters van de EFI Reggiani BOLT.

De LaRio van MS Printing Solutions.

Mini Lario een maximale afdruksnelheid van
1094 m/u bereiken. Het systeem biedt een
groot aantal technische innovaties, waaronder
oplossingen zoals het positioneren van de
printwagen op de drukbrug.

Monna Lisa Evo Tre 64 van Epson
Epson kondigde de Monna Lisa Evo Tre 64
aan, uitgerust met scannende printkoppen die
hoge kwaliteit en productiviteit combineert. Met
zijn 64 PrecisionCore-printkoppen bereikt de
Monna Lisa Evo Tre 64 een maximale afdruksnelheid van 779 vierkante meter per uur
(600x600 dpi - 2 doorgangen), zonder afbreuk
te doen aan de afdrukkwaliteit, volgens Epson
prettig voor drukkerijen die kleine tot grote
partijorders op verschillende soorten textiel
moeten printen met eenvoudige tot complexe
ontwerpen bij dagelijks gebruik, typisch voor
de ‘fast fashion’ -markt. Het hart van de
technologie is een print-chip van de volgende
generatie - MicroTFP. PrecisionCore belichaamt
het doel van Epson om het hoogste niveau van
prestaties te bereiken.
Kornit
In de direct-to-fabric sectie van de Kornit-stand
op ITMA, liet dit bedrijf voorbeelden zien van de
nieuwe Kornit Presto, de industriële single-step
oplossing voor direct-to-fabric printen. Kornit
richt zich met zijn 1,80 m brede Presto op de
markt voor interieurdecoraties. Het bedrijf heeft

De Kornit Presto van Kornit Digital.

Mimaki
Mimaki Engineering
toonde een nieuwe
printer, de
TX300P-1800, uniek
door zowel direct-naar-textiel als
direct-naar-overdracht
afdrukmogelijkheden.
Afgestemd op de Total
Solution Provider-aanpak van Mimaki, is de
printer compatibel met
Mimaki's volledige
assortiment van
voorbehandelings-,
stoom- en wasapparatuur.

Mimaki's nieuwe printer.

TTS
Texo Trading Service presenteerde een reeks
verschillende media op ITMA Barcelona:
- Kalanderbeschermingspapier, een licht, maar
zeer sterk en 'gesloten' papier, geconverteerd
door TTS, dat wereldwijd uit voorraad op
verschillende locaties kan worden geleverd, in
verschillende breedtes tussen 15 cm en 504
cm en in 17, 20 en 28 gsm.
- Ook verkrijgbaar is een 32 grams beschermpapier in 320 cm voor kalanderbescherming,
met een tweezijdige release-coating om te
voorkomen dat het blijft plakken aan textiel
zoals Blackback of gecoat textiel voor tenten
of lightboxes.
- Subli-Lining, een voering die het mogelijk
maakt om natuurlijke stoffen zoals katoen,
linnen en zijde te bedrukken met behulp van
sublimatieoverdracht, met diepe en levendige
kleuren.

- Op ITMA presenteerde TTS niet alleen nieuw
textiel als alternatief voor PVC Mesh buitenbanners, maar ook een nieuw rekbaar
weefsel voor textielframes en textiel voor
achterpanelen in lichtbakken.
TTS is niet alleen een expert in bedrukbaar
textiel, het maakt ook al meer dan 20 jaar
transferpapier en -folie voor zeefdruk. Het
CP105- en NCP105-transferpapier zijn
bijzonder geschikt voor inkten op basis van
plastisol en zeefdruk op waterbasis. Op het
gebied van transparante zeefdruktransferfolie
biedt TTS een verscheidenheid aan cold-peel
en (instant) hot-peel-folies die geschikt zijn voor
alle soorten inkt. •

Het nieuwe beschermpapier van TTS.

Textiel
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Digitaal gedrukt behang.

Jaap Snijder (l) en Marcelo Gimenens in hun atelier.

Snijder & Co’s ambacht met eigentijdse middelen

Muren komen tot leven
Tekst Herman Hartman

In het digitale tijdperk is wandbekleding
met een persoonlijke touch niet heel
bijzonder, maar het is ook nog niet
alledaags. Jaap Snijder en Marcelo
Gimenes gaan een aantal stappen verder
met hun aanpak. Ze schilderen wandvullende unieke voorstellingen op behangpapier. ‘Twee middelbare heren met verfkwasten’, zo relativeren ze hun werk, dat
ondertussen toch best bijzonder genoemd
kan worden en in binnen- en buitenland
aandacht trekt.
Het atelier van Snijder & Co is sinds 2 jaar
gehuisvest in een oud schoolgebouw in
Rotterdam Noord. Hier vonden Snijder en
Gimenes de perfecte locatie voor het schilderen van behang. Opmerkelijk is, dat voordat ze
het schilderen van behang oppakten, er een
collectie van digitaal gedrukt behang was
opgebouwd. Het bijzondere van hun digitale
collectie is dat daarbij gebruik gemaakt wordt
van niet repeterende patronen, die zo zijn
opgezet dat er een eindeloze variatie ontstaat.
De eerste digitale collectie ontwikkelden ze
ruim tien jaar terug. De waardering uit verschillende geledingen van de markt was groot,
zowel nationaal als internationaal. Het idee was
toen om een collectie samen te stellen die
stapsgewijs kon worden aangevuld en
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vernieuwd. Snijder: “Onze ontwerpen sloegen
aan bij architecten, interieurstylisten en
behangfabrikanten, maar onze aanpak sloot
niet aan op productie op voorraad en elk half
jaar een nieuwe collectie. In Nederland wilde
slechts een kleine groep winkels om die reden
met onze collectie werken en werd het concept
om op regelmatige basis nieuwe ontwerpen op
te nemen in een ringband nauwelijks opgepikt
door de sector. Reden om op zeker moment
de collectieboeken terug te halen.” Het
grootste succes op het terrein van het aanbieden van hun digitale ontwerpen is de samenwerking met een Braziliaanse fabrikant die het
concept beter begreep en nog steeds met
Snijder & Co samenwerkt. Het is voor Gimenes
een extra reden voor bezoeken aan zijn
geboorteland.
Korte keten
Een deel van de digitale ontwerpen is nog
steeds via de website van Snijder & Co te
bestellen en voor wie de moeite neemt om in
Rotterdam langs te gaan zijn kan daar kennismaken met de overige ontwerpen. Snijder en
Gimenes zien ook voordelen in het feit dat de
reguliere handel de boot afhield. Het vormde
voor de afnemers van het behang een kostenverhogende factor. Gimenes: “We zijn door het
verkorten van de keten in staat onze digitale

collectie aan te bieden voor vergelijkbare
prijzen die voor regulier geproduceerd behang
in het top segment wordt gevraagd.”
Bagage
Dat ze hun brood zouden verdienen met de
productie van behang lag gezien hun beider
carrières als art director niet direct voor de
hand. Toch vonden ze daar al de aanknopingspunten voor het werk dat ze nu doen. Snijder
startte zijn loopbaan als graficus en stapte de
drukkerijwereld binnen maar stapte al na drie
jaar over naar werken voor reclamebureaus en
werd daar art director waarbij hij de nodige
ervaring opdeed met alle denkbare analoge en
digitale druktechieken die werden ingezet voor
de reclames van grote merken. Naast zijn
loopbaan pakte hij ook nog een studie
cultuurwetenschappen op.
Gimenes deed eerder de kunstacademie en
was onder andere art director voor Stichting
Perscentrum Wonen (nu Trendcompass) waar
hij samenwerkte met verschillende trendwatchers op het gebied van interieurdesign.
Toen ze elkaar tegenkwamen was er een klik
en bleek dat ze beide verder wilden in een
andere richting. Zo ontstond het idee van
Snijder & Co. Met hun beider loopbaan als
bagage gaf dit een goede ondergrond voor het
succesvol introduceren van hun eerste

behangontwerpen. Er werd destijds bewust
gekozen voor een hoog marktsegment. Hier
zijn het vaak architecten die de keuze bepalen.
Snijder en Gimenes volgen niet alleen hun
eigen smaak maar zorgden er vanaf het begin
ook voor dat de collectie aansloot bij denkbeelden van veel architecten en interieurstylisten.
Gimenes: “Dat je in onze eerste ontwerpen veel
functioneel wit terugziet paste bij de periode
waarin we dat behang ontwierpen.”
Van digitaal naar papier
In de eerste jaren legden ze zich toe op het
uitwerken van een digitale behangcollectie, die
in eerste instantie volledig op de computer
ontstond. Gaandeweg werden er al wel
tekeningen gemaakt en ingescand. In een
aantal gevallen werd er met een architect of
interieurstylist samengewerkt waarbij het
behangontwerp volledig aan het te behangen
vertrek werd aangepast waarbij ramen, deuren
wandcontactdozen, etc. werden ingepast.
De behoefte om de computer helemaal over te
slaan groeide en van daaruit ontstond het idee
om het complete ontwerp rechtstreeks te
schilderen op papier. Al in de periode dat ze
hun behang nog digitaal ontwierpen werd
studie gedaan naar vroegere ontwerpen en
technieken. Het gebruik van niet repeterende
patronen bijvoorbeeld was in de tijd van
handgeschilderd behang heel gewoon.
Snijder: “Wat wij nu doen is heel oud. In de 16e
eeuw komt het ambacht van het behangschilderen al voor. Een beroep dat vooral in de 17e
eeuw floreerde en nog tot de 19e eeuw stand
hield. Het was destijds niet alleen voorbehouden aan de rijken; ook de opkomende middenstand kon zich dit handgeschilderde behang
permitteren. Helaas zijn er maar weinig
voorbeelden van bewaard gebleven. Wij volgen
met ons werk het voetspoor van de vaklieden
die destijds deze discipline beoefenden, maar
wel met gebruik van moderne hulpmiddelen en
inzichten. Zo gebruiken we moderne 21e
eeuwse hoogwaardige afwasbare latex verf als

Handgeschilderd behang, geschilderd met moderne technieken in een oude traditie
en een eigentijdse touch.

basis voor onze schilderingen.” Voor de
ontwerpen wordt teruggegrepen op de
traditie waar het vaak natuurlandschappen
waren of bloemen, planten en dieren. Ook
hier wordt een eigen interpretatie aangegeven. Het schilderen van de behangbanen
gebeurt in het eigen atelier. Het op de muur
of op rachelwerk aanbrengen van behang
wordt overgelaten aan behangspecialisten.
Elk ontwerp uniek
De opdrachten voor het leveren van beschilderd behang komt vaak via architecten
binnen, maar ook de rijksdienst voor monumentenzorg doet soms een beroep op
Snijder & Co. Deels gaat het bij deze
opdrachten om muren in monumentale
panden die in oude luister worden hersteld,
maar hun behang is ook in moderne appartementen terug te vinden. Voordat er wordt
begonnen met de schildering wordt eerst
uitgebreid overlegd met bewoners/gebruikers, architect, woninginrichters, historici.
Snijder: “Elke behangschildering vertelt een
verhaal. Dat verhaal kan gebaseerd zijn op
een herinnering van de bewoners of een
verwijzing naar eerdere tijden. We zien ons
zelf niet als kunstenaars maar als vakkundige
ambachtslieden die in verf verhalen uitbeelden, net zoals onze voorgangers in vroeger
eeuwen. Even goed heeft Snijder & Co hun
behang ook aan musea geleverd.”
Aan elke opdracht gaat studie vooraf en
worden eerst schetsen en een voorontwerp
gemaakt. En hoewel sommige ontworpen
ook geschikt zouden zijn om in digitale vorm
te worden uitgevoerd zien ze daar bewust
vanaf zodat elke ontwerp uniek blijft. Steeds
meer opdrachtgevers weten Snijder & Co te
vinden.
Wat Snijder en Gimenens aangaat mag dat
ook best met kleinere opdrachten. Het is een
misverstand dat je meteen alle muren in een
vertrek moet aanpakken. Ook voor 3.000
euro kun je een beeldbepalend behang laten

maken. Zelf vinden ze het ook wel prettig om
niet langdurig aan maar één opdracht te
werken. Tussen de opdrachten door wordt er
geëxperimenteerd, zoals nu met schilderen
rechtstreeks op zijde, waarbij de structuur van
het doek in beeld blijft.
De perfectie waarmee alles wordt uitgevoerd
zet toeschouwers wel eens op het verkeerde
been. Zo wilde een aantal bezoekers van een
beurs voor woninginrichting waar Snijder & Co
te gast was niet geloven dat dit zoals Gimenes
zegt ‘met verfkwasten gemaakt was door twee
middelbare heren’. •

Digitaal gedrukt behang met eindeloze variatie.
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Océ 1360 XT met Touchstone voor Printerior

Expanding your production capacity
D3 BHS150 Board Handling System
Bridge-free stacking

Stack height of 1.5m

Automatic job retrieval

Spuiten en printen
onder één dak
Tekst Herman Hartman

Leendert Hoogendoorn legde zich de
afgelopen jaren toe op het hoogwaardig
spuiten in kleur en aflakken van custom
made producten voor onder meer de luxe
jachtbouw binnen zijn bedrijf IMS Werkendam. Met de investering in een Océ 1360
XT stapt Hoogendoorn de wereld van het
digitaal printen binnen en startte ondanks
een tweede bedrijf onder de naam Printerior. Naast Leendert Hoogendoorn is
creative director Kimberley Faro aan tafel
aangeschoven voor uitleg.
Hoogendoorn’s vader startte destijds een
loonspuiterij, naast zijn timmerbedrijf dat zich
vooral toelegde op het timmeren van scheepsinterieurs. Zoon Leendert rolde de loonspuiterij min of meer in en kreeg na verloop van tijd
de kans om het bedrijf over te nemen. IMS
groeide en investeerde in geautomatiseerde
spuitlijnen waarbij spuitwerk in serie werd
uitgevoerd. Vanaf 2012 legde het bedrijf zich
toe op hoogwaardig spuitwerk, waarbij alle
handelingen van schuren vooraf en tussendoor,
tot polijsten na het spuiten met de hand wordt
uitgevoerd evenals het spuiten zelf. Eerst

Watch the new
BHS150 in action

Your ﬁrst choice in digital cutting.
Kimberley Faro en Leendert Hoogendoorn .

Zünd Benelux B.V.
Meerheide 109
NL-5521 DX Eersel

T +31 497 517 873
F +31 497 517 955

infobenelux@zund.com
www.zund.com

gebeurde dat naast het serie spuitwerk, maar
al snel nam het handwerk de overhand en in
2015 verdween de laatste spuitlijn. Een flink
deel van het huidige werk bestaat uit hoogwaardig aflakken van hout met glanslak. Een
van de specialiteiten is het spuiten van
MetalSpray en de daarbij horende oppervlakte
afwerking. De markt voor hoogwaardig
handwerk bij het spuiten groeit. IMS is met 15
medewerkers nu een grote speler op dit vlak.
Op zoek naar uitbreiding
Vier jaar geleden kwam Hoogendoorn op een
beurs voor woninginrichting voor het eerst in
aanraking met digitaal geprinte interieurdecoratie en was gelijk gefascineerd. In het achterhoofd zat toen al het idee dat hij, naast het
leveren van hoogwaardige spuitwerk, er iets bij
wilde gaan doen dat moest aansluiten op de
huidige activiteiten. Reden voor een brede
oriëntatie waarbij Hoogendoorn en Faro
beurzen bezochten aan de rand van hun eigen
vakgebied.
Na de eerste kennismaking met digitaal printen
voor interieurtoepassingen volgde een periode
van oriëntatie waarbij voor het eerst beurzen

werden bezocht waar dit type printers werden
aangeboden. Zo’n 2 jaar geleden werd het
serieuzer. Hoogendoorn voorzag dat je met
digitaal printen al of niet in reliëf in combinatie
met de luxe afwerking vanuit het spuiten unieke
producten zou kunnen maken. “Natuurlijk
moeten we nog veel leren op grafisch vlak,
maar met onze kennis van oppervlaktebehandelingen voorafgaand aan het spuiten is de
stap om te gaan printen op hout, glas of
kunststof niet heel groot. Inkt en verf reageren
op dit punt vrijwel hetzelfde en de coatings die
je hierbij toepast als de hechting moet worden
verbeterd zijn vergelijkbaar. Bovendien kunnen
we de print ook een unieke afwerking meegeven met o.a. hoogglanzende lak.”
Océ 1360 XT
Hoogendoorn en Faro gingen gericht op zoek
naar de printer die het best bij hun ideeën over
de inzet daarvan aansloot. Met enkele printerleveranciers uit binnen- en buitenland hebben
ze afgelopen twee jaar soms intensief contact
gehad. Hoogendoorn en Faro namen bewust
de tijd voor dat kennismakingsproces. Uit de
verkenning kwam een shortlist naar voren met
printerleveranciers. Het ging het duo niet alleen
om de kosten van de hard- en software en de
mogelijkheden van de printer. Ook de ondersteuning die de leverancier kan bieden bij het
leren omgaan met de printer was een aandachtspunt. Hoogendoorn: “We eindigden met
drie verschillende printerleveranciers op de
shortlist, waaronder Canon, om op FESPA in
München nog een laatste keer te gaan kijken
alvorens we de beslissing zouden nemen.”
De Océ 1360 XT kenden Hoogendoorn en
Faro alleen ‘op papier’. De demo tijdens FESPA
overtuigde hen dat deze printer in combinatie
met de Touchstone software het best aansloot
bij hun ideeën over de inzet van een printer
voor interieurdecoratie. Ook de ondersteuning
die Canon daarbij levert heeft meegespeeld in
de beslissing, waardoor nog tijdens de beurs
de order werd getekend. Omdat bij interieurtoepassingen vaak grotere platen worden
verwerkt werd voor de XT versie gekozen voor
een maximum plaatformaat van 2,5 x 3,08 m.
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Hoogendoorn: “Een van de beoogde toepassingen is het bedrukken van glas voor keukenachterwanden. Die zijn vaak meer dan 2 meter
breed en in zo’n wand wil je geen naden
terugzien.”
Nog tijdens FESPA werd het koopcontract
getekend. Inmiddels is de Océ 1360 XT,
uitgerust met 4 kleuren plus wit en vernis, in
huis. De eerste periode wordt benut om te
leren omgaan met de Touchstone software en
de RIP software waarmee de printer wordt
aangestuurd. Nu zijn het nog vaak kleine
proefstukken, maar de eerste aanvragen voor
complete platen liggen er al.
Printerior
De productie van de printer wordt straks niet
alleen bij de bestaande klanten van IMS
aangeboden. Voor de exploitatie van de printer
is een nieuw bedrijf opgericht: Printerior, met
een eigen huisstijl en een eigen website.
Hoogendoorn: “Het is een naam die het
aanbod goed dekt en gemakkelijk gevonden
wordt denken wij. Dat FESPA ons hierbij
geïnspireerd heeft zal ik niet ontkennen.
Printerior.nl krijgt een webshop waar zowel
zakelijke als particuliere klanten gebruik van

Touchstone
Océ werkt al een aantal jaren aan het printen
in reliëf op haar Arizona flatbed printers door
meer lagen inkt op te brengen. Eerst was er
het project Eiger, waarbij de benodigde
bestanden voor het maken van de lagen
door Océ in Venlo werden aangemaakt. Het
resultaat daarvan konden gebruikers van de
Océ Arizona, die deelnamen aan project
Eiger, in Venlo te laten printen.
Touchstone brengt het ontwerpproces terug
naar de computer van ontwerpers en
DTP’ers. Een extensie in Photoshop of
Illustrator zorgt ervoor dat je toegang krijgt
tot de parameter waarmee je de laagdikte
instelt. Het reliëf wordt geprint op basis van
extra greyscale informatie die je in een laag
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De nieuw aangeschafte Océ 1360 XT.

kunnen maken.” Tegelijk wordt de huisstijl van
IMS aangepakt zodat wel zichtbaar is dat er
een relatie is tussen die twee bedrijven. De
gevoerde slogan ‘The Surface Professionals’
keert in beide huisstijlen terug. Hoogendoorn:
“De essentie is dat we mooie dingen maken
met een hoge toegevoegde waarde voor ons
en voor de klant. Dat willen we ook overbrengen.” De verschillende voorbeelden die Faro
laat zien geven aan dat het vooral reliëfwerk is
waar hun aandacht naar uitgaat, maar een full
color print gecombineerd met hun eigen
afwerking kan natuurlijk ook. Samenwerken
met de gevestigde bedrijven in de signmarkt
behoort tot de mogelijkheden, waarbij die

bedrijven hun specials bij Printerior onderbrengen. De eerste contacten daarvoor zijn al
gelegd.
Faro: “We hebben de ambitie om het printvolume te laten groeien en onze toegevoegde
waarde in markten als de interieur- en
scheepsbouw verder uit te breiden. Wij hebben
daarbij alle kennis en kunde in huis om het
juiste advies te geven en hoogwaardig
eindproduct te leveren.” •

achter het te drukken beeld aanbrengt. De
echte laag berekeningen vinden vervolgens
plaats in een module die aan de RIP wordt
toegevoegd.
Touchstone kan een reliëf van maximaal 1 mm
produceren in Alto mode waarbij het reliëf op
de printer in CMYK wordt opgebouwd,
vervolgens afgedekt met een witte laag waarop
de eigenlijke afbeelding wordt geprint in CMYK.
Er is nog een tweede modus, Brila, waarmee je
met transparantie kunt spelen. De maximale
laagdikte is hier 0,25 mm.
Een tweede extensie, de preview module, geeft
je vooraf een indruk hoe het hoogteverschil
uitwerkt. Op basis daarvan kun je de greyscale
afbeelding met hoogteverschillen in Photoshop

of Illustrator aanpassen. Het eindresultaat
wordt vanuit de Touchstone extensie als
PDF weggeschreven.
Om de laagopbouwinformatie te gebruiken
binnen Onyx Thrive is er de Océ Touchstone
ALPS engine en een aangepaste driver voor
het aansturen van de Arizona printer. Die
combinatie zorgt ervoor dat de benodigde
laagdikte wordt opgebouwd in meerdere
lagen waarbij de kophoogte tijdens het
printen automatisch wordt aangepast.
Hierdoor blijft de nauwkeurigheid waarmee
de lagen worden opgebouwd gelijk,
waardoor je kleinere details in reliëf kunt
uitvoeren.
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Dimix kiest voor multibrand strategie

Alles voor de klant
Tekst Herman Hartman

verkleint de kans op storingen en als er dan
toch een storing optreedt kan die snel worden
aangepakt. Dimix heeft na de overname van
Sihl Direct meer dan 1.000 machines waarvoor
het het onderhoud uitvoert.

Martiin Wuijster en Lars Vreeke.

Lars Vreeke, eigenaar van Dimix, heeft een
duidelijke visie op de manier waarop je
een distributiebedrijf moet inrichten om
het toekomstbestendig te maken. Voorop
staat dat de markt vraagt om verdere
professionalisering van de dienstverlening.
Ook het aanbod moet voldoende breed
zijn met liefst meerdere merken onder één
dak. Het zijn die twee doelstellingen die
hebben geleid tot de overname van de
activiteiten van Sihl Direct. SignPro sprak
met Lars Vreeke en Martin Wuijster over
de recente ontwikkelingen.
Vreeke ziet al een aantal jaren dat de behoefte
van de afnemers aan professionele services en
ondersteuning groeit. Dat geldt voor alle
facetten die je als distributeur te bieden hebt,
of het nu gaat om de verkoop en technische
ondersteuning van hardware, of de verkoop
van media. Het kan van alles inhouden, van het
vereenvoudigen van bestelprocedures, tot
gerichte trainingen en instructies over het
verwerken van materialen. Om al die vragen in
te vullen heb je als bedrijf schaalgrootte nodig,
zodat je meer deskundigheid in huis kunt halen
en meer kunt investeren in logistiek en de
bijhorende software om die logistiek te
stroomlijnen. Schaalgrootte betekent ook dat je
uiteenlopende vragen van klanten kunt
beantwoorden met steeds het juiste product.
Vreeke: “Door de tijd heen zie je dat niet elke
fabrikant in staat is om binnen haar assortiment
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in te spelen op alle vragen uit de markt. Dat
pleit ervoor dat je als distributeur kiest voor
voor een multibrand strategie waarbij merken
elkaar aanvullen. Als Dimix deden we dat al als
het gaat om het aanbod aan substraten waar
we verschillende merken vertegenwoordigen.
Op het gebied van printers konden we nog wel
wat verbreding in het aanbod gebruiken.”
En, gaat hij verder: “Er is nog een goede reden
om voor een multibrand strategie te kiezen. Het
maakt je bedrijf minder kwetsbaar als een
fabrikant minder presteert of als de vraag naar
specifieke producten in de markt achterblijft.
Als je meerdere pijlers hebt om op te staan kun
je ook in mindere tijden je serviceniveau
handhaven. En daarmee kun je je bij je klanten
onderscheiden.”
Preventief
Dimix investeerde de afgelopen jaren met
succes in groei van de service. Destijds zorgde
de opening van de tweede vestiging in Genk
voor een behoorlijke impuls, waar de hele organisatie van profiteerde. Afgelopen jaar nog
werd het personeelsbestand flink uitgebreid
waardoor met name de technische dienst meer
armslag kreeg. Voor Vreeke is goed onderhoud
belangrijk. Dat onderhoud kan op afroep, maar
al vanaf de start van de machineverkoop biedt
Dimix servicecontracten aan. Werd daar
aanvankelijk wat terughoudend op gereageerd,
inmiddels is dat anders. Preventief onderhoud
om machines in goede conditie te houden

Gericht overnemen
Vreeke voorzag afgelopen jaar dat het lastiger
werd om de juiste mensen op de juiste plek te
krijgen en zag daarnaast dat zonder extra mensen de door hem verkozen multibrand strategie
veel tijd zou gaan kosten. Overname, of
samenwerking met andere partijen, kon dat
bespoedigen. Vreeke heeft aan verschillende
partijen zijn visie voorgelegd. Eén ervan was
het door Martin Wuijster geleide Sihl Direct dat,
onder supervisie van het Duitse moederbedrijf,
de Beneluxmarkt bewerkte met zowel producten van Sihl als producten van derden. Vreeke
en Wuijster zaten al direct op één lijn en het
gesprek kwam op een goed moment. Sihl
Direct werd door het Duitse moederbedrijf niet
meer als kernactiviteit gezien. Daardoor kon er
over overname gesproken worden met behoud
van de distributie voor de Sihl producten.
Wat de overname voor Dimix aantrekkelijk
maakte was het feit dat zowel het productportfolio als de klantengroep die Sihl direct
bediende nauwelijks overlappingen kenden. De

Trainingslokaal Dimix Academy.

Magneetfolies en magneetbanden
Groot assortiment, direct leverbaar!

Positief
Wuijster: “We merken inmiddels wat het profijt
is van het bredere assortiment dat we met
Dimix bieden door orders van oud Sihl Direct
klanten voor producten die we voorheen niet
leverden.” Vreeke en Wuijster verwachten dat
dit effect toe zal nemen met positieve gevolgen
voor de omzet. Andersom zijn er producten die
Sihl Direct meebrengt die voor de Dimix relaties
van belang zijn. Sihl Direct voerde een breed
assortiment aan substraten voor interieurtoepassingen van zowel Sihl als anderen. Met
printers van merken als HP, waarvan de HP
Designjetserie wordt gevoerd, Roland met
onder meer de print&cut modellen en OKI is er
voor elke toepassing een oplossing in huis. Sihl
Direct bracht ook Graphtec mee. Graphtec
maakt, naast rolsnijplotters ook kleine x-y
snijtafels op A3, A2 en A1 plus formaat. De
FCX 2000 en FCX4000 sluiten goed aan op de
productie van de Mimaki UJF-3042MkII serie
en Mimaki UJF-7151plus. Een van de toepassingen is het snijden en rillen van dozen. Dimix
heeft inmiddels de eerste tafel voor deze
toepassing verkocht en er komen nog enkele
orders aan voor deze combinatie, waarbij het
gebruik steeds weer verschilt. De Graphtec
tafels kunnen ook goed overweg met het
materiaal voor traffic signs dat ook op de
Mimaki’s kan worden bedrukt. Het productaanbod is divers en bevat oplossingen voor sterk
uiteenlopende toepassingen binnen en buiten
de signmarkt. Sterk punt van Dimix was altijd al
dat ze klanten in verschillende industrieën
bedienen. De klanten van Sihl Direct hebben
deels weer architectuur of bouw als achtergrond. Ook overheidorganisaties zijn goed
vertegenwoordigd.
Dimix Academy
De overname mag nog maar kort geleden zijn,
stilzitten is er niet bij. De zomermaanden
worden gebruikt om een aantal zaken op punt

te brengen.
In het voorjaar
startte Dimix met de Dimix Academy, eendaagse trainingen over uiteenlopende onderwerpen.
Speciaal hiervoor werd een trainingslokaal
ingericht waar tot maximaal 10 cursisten
tegelijk een training kunnen volgen. De eerste
Flex & Flock training die werd gegeven werd
ruim overtekend en al snel herhaald. Ook dit
najaar staat deze training weer op het programma. Inschrijven kan via de website van
Dimix. Het complete najaarsprogramma is te
vinden op de website.
Textiel printen
Ook het productportfolio wordt de komende
tijd verder uitgebreid. Belangrijkste stap is wel
dat Dimix textielprinters gaat leveren. Vreeke:
“We richten ons op de instapkant van de markt
met printers van Mimaki en kalanders van Flexa
zodat we een op elkaar afgestemd pakket hebben.” De kennis over het werken met textiel
was binnen Dimix altijd al voorhanden.
De showroom wordt niet alleen aangevuld met
het textielaanbod. Er komt ook een nieuw merk
lamineertafels in de showroom. CWT

Worktools is een Zweedse onderneming waar
hoogwaardige applicatietafels worden gemaakt. Het team achter het product was deels
eerder betrokken bij RollsRoller. Vanaf nu
verzorgt Dimix de distributie ervan in de
Benelux.
Nieuwbouw in Genk
Er komt op termijn nog meer nieuws aan. De
distributie van media gebeurt sinds een jaar
volledig vanuit het Belgische Genk. Met de
groei van het productaanbod wordt de huidige
locatie te klein. Dimix heeft in België 6.000 m2
grond aangekocht voor het bouwen van een
nieuw pand dat zowel kantoor als magazijnruimte zal bevatten. Vreeke: “We beginnen met
2.000 m2 nieuwbouw maar hebben ruimte om
het pand daarna in stappen uit te breiden. Het
nieuwe pand waarvan de bouw nog dit jaar
start moet in 2020 worden opgeleverd.” •
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overige bij Sihl Direct betrokken fabrikanten
stemden bovendien toe in de overstap naar
Dimix. Hierdoor kon het assortiment in stand
blijven en de dienstverlening rond eerder
geleverde hardware gehandhaafd worden. Sihl
Direct voerde al een multibrand beleid waar het
ging om de hardware. Het bedrijf pakte daarbij
steeds per productgroep een aantal printermodellen uit het aanbod van de fabrikanten die
het actief promootte. Die strategie wordt door
Dimix voortgezet.
Wat de overname gemakkelijker maakte was
dat de meeste medewerkers de overstap van
Den Bosch naar Breda wel zag zitten. Ze
voelden zich al snel thuis in de nieuwe werkomgeving. De overstap is voor veel klanten
vrijwel geruisloos verlopen. Zowel de bestaande Dimix klanten als de Sihl Direct klanten
worden nu van uit Breda bediend. Er zijn dan
ook nauwelijks klanten afgehaakt.

printer/cutter

TRUST YOUR INSTINCTS
KIES DE NIEUWE TrueVIS VG2

FANTASTISCHE KLEURENREPRODUCTIE EN UNIEKE PRINT & CUT PRECISIE
Ontdek de nieuwe TrueVIS VG2, de nieuwste innovatie van Roland DG;
In de showroom in Breda vindt je nu meerdere merken printers terug.

• Nieuwe TrueVIS TR2 inkten, nu met Oranje – de meest veelzijdige oplossing in de Sign&Graphics markt
• True Rich Color – een unieke colour (management) preset voor indrukwekkende kleurenreproductie
• Supersnel eindresultaat – opdrachten klaar voor lamineren en verwerking in 6 uur*
• 3M™ en Avery™ gecertificeerd
*Testen uitgevoerd door Avery Dennison™ op MPI Range digital printmedia. Bij het combineren van deze media en de VG2 met
TR2 inkten, kan je lamineren na een periode van 6 uur als de geprinte rollen goed geventileerd worden.

34

NIEUW

ONTDEK MEER OP ROLANDDG.EU

TTS inloopmiddag op 4 oktober as.

Kennismaken met HP
Stitch S printer series
Tekst Herman Hartman

Eerder dit jaar kondigde TTS aan dat het
bedrijf in de Benelux is aangesteld als
dealer voor de nieuwe HP Stitch S printers. Volgens TTS directeur/eigenaar Floris
Jan van den Heuvel zijn de nieuwe HP
sublimatieprinters van meerwaarde, naast
het bestaande aanbod in de markt. Op 4
oktober houdt het bedrijf een inloopmiddag waarbij bezoekers kennis kunnen
maken met de drie HP Stitch printers.
SignPro kreeg alvast een voorproefje.
Van de Heuvel: “We hebben de afgelopen
jaren, naast ons assortiment aan textiel en
transfer- en beschermpapier gewerkt aan een
eigen aanbod aan textielprinters en kalanders
voor onze Benelux klanten. Door onze ervaring
met het leveren van hardware voor het digitaal
drukken kunnen we klanten beter van dienst
zijn. Het helpt ons daarnaast bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. De kennis die we
hiermee opbouwen is voor ons ook van belang
bij de verkoop van textiel in de overige landen
waar we actief zijn. In de Benelux zijn we dealer

voor onder anderen Mimaki en Monti Antonio.
Daar is nu het aanbod van de HP Stitch S
familie bijgekomen.”
De HP Stitch S serie omvat 3 modellen. De HP
Stitch S300 en de S500 drukken af op een
maximale breedte van 160 cm terwijl de S1000
afdrukt op een maximale breedte van 320 cm.
De drie modellen onderscheiden zich volgens
Van den Heuvel door zowel gebruiksgemak als
printkwaliteit.
HP heeft bij de ontwikkeling van een eigen lijn
sublimatie printers vooraf goed geanalyseerd
waar de zwakke punten in het sublimatie
printen zitten en meer nog, ze hebben die ook
opgelost. Van den Heuvel: “De HP Stitch
printers kunnen zowel voor transferdruk als
voor direct druk worden ingezet. Het goede
nieuws is dat de kwaliteit in beide technieken
niets te wensen over laat. Andere printerfabrikanten hebben daar soms moeite mee. Vaak is
maar één van de twee mogelijkheden goed
inzetbaar en adviseert de fabrikant om een
andere inkt in te zetten als van transfer naar
direct wordt overgeschakeld en de kwaliteit
vergelijkbaar moet zijn.”
Gebruiksgemak
Een belangrijk punt waarmee HP zich onderscheidt in het textielsegment is het gebruiksgemak. Van den Heuvel: “HP heeft de ervaring
opgedaan met hun HP Designjets en HP Latex
printers vertaald naar deze sublimatieprinters.
De manier waarop het substraat wordt
ingevoerd bijvoorbeeld vergt minder handelingen. Ook het onderhoud en de afstelling vraagt
minder aandacht.”

Dat de printkoppen bij de HP Stitch familie
door de gebruiker worden vervangen bij uitval
van nozzles ziet hij ook als een duidelijk
voordeel: “Eigenlijk is het geniaal. Bij HP
vormen de koppen een deel van de consumables. De door HP toegepaste thermal inkjetkoppen kosten een fractie van de piëzo
koppen die meestal worden toegepast.
Hierdoor zijn op lange termijn de kosten
vergelijkbaar. Het grote winstpunt is dat de
gebruiker bij uitval van de kop zelf kan ingrijpen. Uitval van nozzles in een piëzo printkop
leidt tot een bezoek van een servicemonteur
die de dure kop vervangt. Naast hoge incidentele kosten, staat zo’n printer dan zomaar uren
tot enkele dagen stil. Bij HP kan de gebruiker
de kop zelf vervangen waarna de printer zorgt
voor calibratie zodat het kleurresultaat ongewijzigd blijft. Ook dat is niet vanzelfsprekend als je
een piëzo printkop vervangt.”
Er is nog veel meer te vertellen over de aanpak
van HP bij deze Stitch S printers. Dat komt
tijdens de inloopmiddag op 4 oktober ongetwijfeld aan de orde.
Gebruikers
Inmiddels is TTS al even aan de slag met het
onder de aandacht brengen van de HP Stitch
S familie bij haar klanten. Van den Heuvel:
“Opvallend is dat we een deel van de verkopen
realiseren bij bedrijven die al langer in de textielmarkt opereren, maar tot nu toe niet zelf
printen en bijvoorbeeld in zeefdruk geproduceerde sublimatieprints verwerkten. Deze
categorie bedrijven vond tot nu toe de technische drempel te hoog en ziet nu kans om het
printen van de transfers in eigen huis uit

voeren. Ze lopen hierdoor niet langer voorraadrisico, want eenmaal gedrukte transfers
zijn beperkt houdbaar en ze kunnen gemakkelijker variëren in patronen.”
De markt voor textieldruk in sublimatie breidt
zich nog steeds uit. Het aanbod aan textiel
voor interieurtoepassingen groeit. Ook bij
sportkleding wordt sublimatiedruk toegepast.
En in de zomer zorgt de steeds rijkere aankleding van evenementen voor een toenemende
vraag naar textielproducten, van badhanddoeken en tassen tot aan grote stagedoeken en
bedrukte tenten. We zien in de sfeer van
relatiegeschenken ook steeds meer gesublimeerde producten.
Van den Heuvel: “Een aantal stoffen voor dit
type toepassingen maakt deel uit van ons
textielaanbod, maar niet voor elke toepassing
leveren wij de substraten. Dat is een kwestie
van focus. Door onze kennis en ervaring
kunnen we onze klanten wel verwijzen naar de
juiste leveranciers.”
Soft signage
Michel Prins die bij TTS verantwoordelijk is voor
de hardwareverkoop is ook bij het gesprek
aanwezig. Hij zegt te verwachten dat juist bij
nieuwe toepassingen relatief vaak gekozen
wordt voor de 1,6 meter brede S300 of S500.
Voor soft signage is daarnaast de Stitch S1000
interessant. De S1000 is hoger geklasseerd en
vormt een alternatief voor printers van merken
als Durst en EFI. Ook voor bedrijven die nu hun
textiel met uv bedrukken vormt deze printer
een alternatief. Prins: “Als je alle kosten op een
rijtje zet is de uitkomst bij een aantal toepassingen vergelijkbaar. Bij decodoek is sublimatiedruk beduidend goedkoper, omdat uv inkten
hier een speciale versie van het doek vergen.
Daarnaast biedt sublimatie een hogere
beeldkwaliteit en zijn er bij gebruik van soft
signage binnen geen
problemen met geuroverlast. We zagen de
afgelopen paar jaar al
meer bedrijven die
investeerden in sublimatie, naast hun uv
techniek. We verwachten dat die trend door
de komst van de S1000
zal toenemen. Het vergt
minder specialistisch
kennis van de print
operator om de S1000 te
leren bedienen.” Beide
heren verwachten dat de meeste gebruikers
van de S1000 vooral kiezen voor direct druk op
textiel. Ook hier geldt dat het mogelijk is
daarnaast op transferpapier te drukken.
Stabiele kalanders
Een betrouwbaar afdrukproces is bij sublimatiedruk maar een deel van het verhaal. De

Floris Jan van den Heuvel bij de HP Stitch S300 in de
showroom.

De HP Stitch S500.

stabiliteit van de gebruikte kalander telt zwaar
mee. Reden waarom TTS distributeur is voor
de Monti kalanders en vlakke tafelpersen.
Monti richt zich van oudsher op bedrijven die
hogere volumes verwerken en heeft kalanders
met een diameter van 1,5 meter en een
breedte van 5 meter in het assortiment. Van
den Heuvel: “De afgelopen jaren heeft Monti
daarnaast een lijn aan kalanders ontwikkeld die
je kunt combineren met bijvoorbeeld de S300
en S500. Je betaalt nog wel iets meer dan voor
een met infrarood uitgeruste kalander, maar je
hebt wel een kalander met dezelfde stabiele
temperatuurregeling als de grotere kalanders
van dit merk. Bovendien geldt ook hier dat een
Monti kalander lang zijn waarde houdt.”
Op 4 oktober ligt de nadruk op het aanbod van
HP met de HP Stitch en de verschillende Monti

kalanders en persen. Van den Heuvel: “We zien
het aanbod van HP als een goede aanvulling
op het assortiment aan printers. Met Mimaki
vullen we vaak specialistische vragen in voor
bulkvolume, toepassing van pigment of direct
dispers inkten, of bijvoorbeeld het bedrukken
van strech stoffen terwijl de HP Stitch S
printers breed inzetbaar zijn bij sublimatie. •

Inloopmiddag 4 oktober
Bezoekers van de inloopmiddag zijn
vanaf 15.00 uur welkom op de Oostbaan
601 in Moordrecht.
In de showroom staan zowel de HP
Stitch S300, de S500 als de S1000
opgesteld en worden verschillende
toepassingen gedemonstreerd met zowel
transfer- als directdruk. Daarnaast
hebben verschillende Monti kalanders
een plek gekregen.
Om circa 16.00 uur is er een presentatie
over de intentie en verwachtingen van HP
voor de textielmarkt.
Geïnteresseerde bezoekers krijgen
gelegenheid om deel te nemen aan een
rondleiding door het nieuwe pand dat
enkele maanden geleden werd geopend.
De middag wordt besloten met een hapje
en een drankje.
Bezoekers wordt gevraagd zich vooraf
op te geven via hp@texo-trade.com of
via het formulier op de website www.
texo-trade.com.

De HP Stitch S1000.
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Project Wooninc. De Grijze Generaal

Spectaculaire signs
onderdeel van ontwerp

TEXTIEL PRINTEN
DIRECT OF TRANSFER

REGISTREER

Tekst Wilbert Leistra Foto’s Burobas

TONER PRINTER

Abstracte plattegronden van Eindhovense wijken sieren de wanden in het nieuwe kantoor van Wooninc. in De Grijze Generaal.

Abstracte plattegronden van Eindhovense
wijken sieren de wanden in het nieuwe
kantoor van Wooninc. in De Grijze Generaal. Op de plattegronden zijn highlights
opgenomen die kenmerkend zijn voor de
wijken waar de woningcorporatie werkzaam is. De signs zijn onderdeel van het
ontwerp van Burobas uit Eindhoven. Ze
zijn in samenwerking met JA! Reclame &
Styling uit Valkenswaard uitgewerkt. Spectaculair is vooral de bewegwijzering die in
een moswand is aangebracht.
Woningcorporatie Wooninc. heeft half juli een
nieuw kantoor in De Grijze Generaal in
Eindhoven in gebruik genomen. Het kantoor is
een industrieel ontwerp geworden en biedt
naast de woningcorporatie kantoorruimte aan
diverse andere organisaties. De hoge ruimte
met industriële uitstraling is verdeeld in drie
kantoorruimtes. Deze ruimtes zijn met elkaar
verbonden door een ontmoetingsplein dat een
uitstraling heeft van een grand café. Het
interieurontwerp is gemaakt door Burobas uit
Eindhoven. “Het ontwerp is afgestemd op de
gebruikers van de gezamenlijke kantoorruimte”,

vertelt Rianne van der Putten, interieurontwerper en grafisch ontwerper bij Burobas. “Deze
zijn namelijk dienstverlenend werkzaam in de
diverse wijken van Eindhoven. De wijken
Woensel, Strijp en Stratum heb ik als abstracte
plattegronden weergegeven op de wanden,
waarin de highlights van de desbetreffende
wijken herkenbaarheid bieden, zoals parken en
belangrijke of bekende gebouwen uit de wijk.
Door de abstractie hebben de wandprints een
decoratieve functie, maar geeft het daarnaast
ook de identiteit van de gebruikers weer. Dit
concept heb ik vervolgens ook doorgetrokken
in de ruimtenummering van de vergaderruimtes, deze kregen de namen van de overige
wijken, zoals Eckart en Bennekel. De privacyfolie op het glas van deze vergaderruimtes zijn
uitgevoerd in dezelfde vormentaal als de
wandprints; de cirkels binnen de signing
bieden contrast tussen de strakke belijning van
het interieurontwerp.”
Betrouwbare partner
Voor de uitvoering van de decoratieve en
functionele signs is JA! Reclame & Styling uit
Valkenswaard verantwoordelijk. Burobas werkt

al jaren samen met het bedrijf. Van der Putten:
“Door de korte lijnen die we met JA! Reclame &
Styling hebben, zijn zij vaak ons eerste
aanspreekpunt wanneer het gaat om de
toepassing van signing. Voor ons zijn zij een
betrouwbare partner die bekend is met onze
werkwijze en de kwaliteit van het eindresultaat
dat wij voor ogen hebben. De grafische laag is
bij Burobas een wezenlijk onderdeel van het
interieurontwerp waarbij we ook de signing tot
in detail uitwerken. Vaak winnen we bij hen
advies in over bijvoorbeeld bevestigingsmogelijkheden of materiaalkeuze. Of het nu gaat om
stevig behang of het bedrukken van houten
tafels of tegels, JA! Reclame & Styling denkt
graag met ons mee in de mogelijkheden en de
uitvoering ervan.” Ze vervolgt: “Daarnaast zitten
we op een kwartier afstand van elkaar, wat het
makkelijk maakt om snel met elkaar te
schakelen en om de lijnen kort te houden.
Bijvoorbeeld bij het maken van een proefdruk
omdat we een kleur exact willen afstemmen,
om materialen te bekijken, of wanneer we een
project tot in detail met elkaar willen doornemen.”
Eerste ontwerp
André Corstjens is directeur en signspecialist
bij JA! Reclame & Styling. Hij vindt het bijzonder dat de signing al in het eerste ontwerp van
de interieurarchitect is opgenomen. “Het
voordeel hiervan is dat alles op elkaar aansluit,
niet alleen in het ontwerp, maar ook in de
uitvoering. De architect bedenkt het, vraagt
advies of het uitvoerbaar is, wij geven een
advies hoe het naar ons idee kan worden
gerealiseerd en stellen op basis van de
tekeningen de offerte op. De offerte wordt door
Burobas direct doorgestuurd naar de opdrachtgever. Hier spreekt vertrouwen uit en dit
werkt al jaren goed.” Corstjens kan vanuit zijn
achtergrond architecten van advies voorzien,
stelt hij. “Ik ben oorspronkelijk begonnen als
huisschilder en bij toeval de reclamewereld
ingerold. Dat is eigenlijk een beetje uit de hand
gelopen, maar ik heb veel kennis opgedaan,
bijvoorbeeld over materialen. Ik kan architecten
bijvoorbeeld adviseren met welke lijmen, tapes
of folies bepaalde ideeën te realiseren zijn.”

uw zelf nu op onze
nieuwe onlineshop

DTG EPSON

OKI/FOREVER
PRO 8432WT A3

Textiel Tonerprinter

EPSON
SURECOLOR SC-F2100

TRANSFER ZEEFDRUK

DTG Textielprinter

DTG RICOH
INO PRINT VS 6

incl. registratie voor digitale transfer
FLEX PRINTER
Nieuw bij
RICOH Ri-1000

DTG Textielprinter

DTG PROFESSIONAL

ROLAND
TrueVis VG2

Inkjet Printer/Snijplotter

KORNIT
STORM HD6

Pre-coating-on-board

Uw authorized dealer
en ser vice partner voor

W W W. S C R E E N P RO D U C T S . N L
38

TEL.+31 [020] 4 49 09 09

’
Grafisch ontwerper Rianne van der Putten: “De privacyfolie op het glas van deze vergaderruimtes zijn uitgevoerd in dezelfde vormentaal als de wandprints; de cirkels binnen de signing bieden
contrast tussen de strakke belijning van het interieurontwerp.”

überhaupt mogelijk om het op deze wijze toe te
passen? Door deze samenspraak komen we
tot een eindresultaat die het beste past binnen
het gebruik van het interieur.”
Corstjens: “Qua ontwerp was het prachtig,
maar voor ons best wel een serieus klusje.
Twee van onze medewerkers hebben er in
totaal zo’n elf uur werk aan gehad. De moswand heeft een dikte die varieert van 2 tot 7
cm. Je moet dus allereerst een gemiddelde
kiezen voor de afstandssteuntjes. Als die een
beetje scheef hangen, gaan de letters dansen
en dat wil je natuurlijk niet. Vervolgens moet
precies op de juiste hoogte de gaatjes in het
mos worden geboord om de mal te bevestigen. Je moet in feite zwevend werken op een
niet-egale achtergrond. Maar als het lukt, is het
kicken.”
De ruimte voor het aanbrengen van de signing, het ontwerp en het eindresultaat. De UV-prints zijn in zeer hoge resolutie gemaakt op kamerhoog Airtex in een breedte van 5 m.

Grafisch ontwerper Van der Putten vindt het
logisch dat de signing al in het eerste ontwerp
wordt opgenomen. “De grafische laag binnen
het interieur vinden we een belangrijk onderdeel van het interieurontwerp en dit is vaak uit
eigen initiatief. Het maakt een interieur leesbaar, bijvoorbeeld door de toepassing van
bewegwijzering, of het geeft het een uniek
element dat is afgestemd op de identiteit van
de gebruiker, zoals een zelfontworpen behang.
Hierdoor wordt het ook nooit een ‘dertien in
een dozijn’-ontwerp. Voordeel is ook dat er
binnen ons bureau vanaf het eerste schetsontwerp over nagedacht wordt: op welke positie
en van welk materiaal, waardoor het naadloos
opgaat in de rest van het interieur. Hierdoor
weten we in een vroeg stadium al wat we voor
ogen hebben, en kan een partij als JA!
Reclame & Styling al vroeg in het proces
meedenken en ons voorzien van het juiste
advies. Uiteindelijk heeft iedereen hierdoor
hetzelfde, heldere eindresultaat voor ogen.”
Decoratieve signings
De wanden met de abstracte plattegronden
van de Eindhovense wijken zijn voorbeelden
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van de decoratieve signings die JA! Reclame &
Styling heeft gemaakt. “De UV-prints zijn
gemaakt op kamerhoog Airtex in een breedte
van 5 m. Het zwart op de wanden is net niet
helemaal zwart, de kleurelementen zijn
fullcolour geprint. Omdat het om grote vlakken
gaat, zijn de prints in een heel hoge resolutie
uitgevoerd. Wij hebben de ontwerpen van
Burobas gekregen als Vector-bestanden, die
zijn superscherp en
strak. Dat zie je zeker
terug in het eindresultaat”, legt Corstjens
uit.
Moswand
Visueel spectaculair
is de bewegwijzering
die in een moswand
is aangebracht.
Ontwerper Van der
Putten had een
referentiebeeld
gezien waarbij witte
letters op een
moswand bevestigd

zaten. “Daarom wist ik dat het technisch
mogelijk was”, legt ze uit. “Ik heb dit met
behulp van een 3D-visualisatie uitgewerkt tot
een ontwerp. Zo’n visualisatie leggen we dan
ook voor aan een partner als JA! Reclame. Zij
kijken dan mee naar de praktische kant van
ons ontwerp: hoe wordt het bevestigd en welk
materiaal is geschikt om toe te passen in de
ruimte. En ook niet geheel onbelangrijk: is het

Voor het aanbrengen van de bewegwijzering op de moswand moesten de medewerkers
van JA! Reclame & Styling in feite zwevend werken op een niet-egale achtergrond. Voor het
aanbrengen van de bewegwijzering op de moswand moesten de medewerkers van JA!
Reclame & Styling in feite zwevend werken op een niet-egale achtergrond.

Hufterproof
Voor de Grijze Generaal in Eindhoven staan
twee zuilen van cortenstaal met daarop
bewegwijzering van wit acrylaat. Voor JA!
Reclame & Styling was dat de laatste uitdaging
van het project. “De bewegwijzering moest ook
zwevend worden gemonteerd en moest
bovendien hufterproof zijn. Dat kan dus niet als
de belettering alleen op afstandssteuntjes
worden gemonteerd. Daarom hebben we in de
engineeringfase al de gaten in het staal
opgenomen en al gaten in de letters gefreesd.
Met behulp van in de zuilen gedraaid tapdraad,
konden de afstandssteuntjes worden aangebracht en de letters worden gemonteerd”, legt
de signingspecialist van het bedrijf uit. •

JA! Reclame & Styling voert ook veel opdrachten uit voor musea. (Foto: Wilbert Leistra)

Musea
JA! Reclame & Styling voert ook veel
opdrachten uit voor Bruns uit Bergeijk, de
grootste inrichter van musea en tentoonstellingen. Het eerste grote gezamenlijke project
was het Philips Museum in Eindhoven, legt
eigenaar Corstjens uit. “De bouw begon en
een week later moesten we al de eerste
signings aanbrengen. We kregen iedere dag
nieuwe bestanden om te printen en na twee
weken waren we klaar. Een ander voorbeeld
zijn de prints die we voor het Nationaal
Militair Museum in Soest hebben gemaakt.
Daar hebben we door de goede samenwerking onder een enorme tijdsdruk de klus
kunnen klaren. Wij zoeken continu grenzen
van de onmogelijkheden op, we worden heel
vaak uitgedaagd.”
Die grenzen worden regelmatig aangegeven
als het om prints op afwijkende vormen gaat.
Hiervoor heeft het bedrijf uit Valkenswaard

een oplossing: spanframe met doek van het
Duitse merk PONGS. “Dit is een geweldig
product, de spanning in de doeken kan
worden weggewerkt. Wij zijn het enige
bedrijf in Nederland dat – na het volgen van
cursussen – het product gecertificeerd mag
verwerken. We hebben een spectaculair
project ermee uitgevoerd: een gebogen hal
van 36 m breed en 9,5 m hoog. Dat kan
dus alleen met deze techniek.”
JA! Reclame & Styling werkt veel samen
met architecten en interieurbouwers.
Corstjens: “Door mond-tot-mondreclame
weten de mensen ons te vinden. We zijn
veel meer een partner voor partijen in plaats
van alleen een leverancier. We vragen dóór
bij de klant wat hij met signing wil bereiken.
Dan blijkt dat er best budget voor vrijgemaakt kan worden. Je hoeft namelijk niet de
goedkoopste te zijn, wel de beste!”
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TANATEX innoveert digitale
textiel printing proces

Toekomst
Ruchser verwacht dat TANATEX verder zal
groeien. “In onze laboratoria ontwikkelen we
continu nieuwe chemicaliën die het digitale
textielprintproces verder zullen verbeteren. Met
de focus op het ontplooien van unieke
technologieën, zoals minerale technologieën,
polyurethaan voor technisch textiel, functionele
afwerkingen en bedrukking (digitaal). Onlangs
zijn we een samenwerking aangegaan met
BioPartner Center Wageningen vanwege de
groei van de R&D afdeling voor het ontwikkelen
van producten voor groeisectoren zoals
technische textiel, functionele finishes en
oplossingen voor het digitaal bedrukken van
textiel. Tot slot zien wij de optimalisatie en de
voetafdruk verminderen tijdens de textielverwerking als een belangrijk doel.” •

Samenstelling Loet van Bergen

TANATEX biedt verschillende oplossingen in
(technische) textiel.

Digitaal drukken van textiel is hot. Er is
een groeiende afzet van digitaal gedrukt
textiel. De textielindustrie is in beweging,
evenals haar consumenten. Nieuwe
technologieën, betere machines, en modetrends.
In deze wereld neemt het bedrijf TANATEX
Chemicals een vooraanstaande positie in. Dit
bedrijf met het hoofdkantoor in Ede en dat al
meer dan 60 jaar bestaat, levert als chemieproducent producten en oplossingen aan de
hedendaagse (technische) textiel- en tapijtverwerkende industrie, wereldwijd.
Oplossingen
“Wij verkopen niet alleen maar producten, maar
bieden passende oplossingen variërend van
voorbehandeling, verven, drukken, coaten tot
finishen van textiel”, vertelt Thomas Ruchser
Global Manager Digital Printing & Carpet Solutions bij TANATEX. “Met als resultaat betere en
scherpere afdrukken, betere hechting, diepe en
duurzame kleuren voor een breed scala aan
textielproducten. Voor het bedrukken van
textiel is er geen uniforme oplossing”, licht hij
toe. “Stoffen zoals katoen, linnen, zijde, het
semi-synthetische viscose of kunststof
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(polyester), polyamide en polyester versterkt
met pvc dat gangbaar is in de reclamemarkt
hebben allemaal hun eigen kenmerken,
verschillen in vezelstructuur, sterkte en
reactiviteit. Sommige zijn geweven, andere zijn
gebreid of gehaakt. Elke toepassing stelt eigen
eisen aan het gebruikte textiel en de bedrukking ervan en de behandelmethoden. Wat
betekent dat ze specifieke chemische combinaties nodig hebben. Bovendien dient de
chemische toevoeging aangepast te worden
aan de verschillende productieprocessen.
Daarom stellen we in ons lab een recept op
maat samen voor de specifieke weefseltypes
en eisen. Denk daarbij aan chemicaliën voor
kleding waarvan de eigenschappen niet mogen
veranderen, handdoeken die langer zacht
moeten blijven na het wassen, maar ook voor
autogordels die sneller moeten oprollen en
steviger zijn. We voegen met onze producten
functies toe aan textiel zoals waterafstotend
maken, verkoelende effecten of we voegen er
een geur aan toe. De oplossing ligt uiteindelijk
in het zorgvuldig testen van de verschillende
ingrediënten van de producten, tot we het
uiteindelijke eindresultaat hebben bereikt.”
Research
Mensen zijn geneigd te geloven dat nieuwe
grootformaat printers betere resultaten
opleveren. Dat is niet helemaal juist. Het is
volgens Ruchser niet de apparatuur, maar de
kennis van de gebruiker die het verschil maakt.

“We leven tegenwoordig in een digitaal tijdperk;
maar het zou niets zijn zonder het vakmanschap en de creativiteit van ontwerpers en
fabrikanten. Dat geldt zeker voor het inkjetdrukken van textiel, want inkjet heeft de
textielindustrie op zijn kop gezet, waardoor tal
van mogelijkheden voor personalisatie en
design zijn ontstaan. In tegenstelling tot
traditionele printmethoden is digitaal printen
niet gebonden aan het zeefdrukformaat. Dit
betekent dat textielfabrikanten alle vrijheid
hebben om op bestelling te drukken, ongeacht
het productformaat of de ordergrootte.
Bovendien, omdat de inkt ter plekke aan de
stof wordt toegevoegd in plaats van via rollen
of schermen, kunnen digitale printers flexibel
(en efficiënter) worden ingezet. Wat veel waard
is vooral in de high fashion waar klanten veel
geld uitgeven aan hun kleding en sportkleding,
maar ook in de reclamewereld met al zijn
toepassingen, zowel instore als outstore. Om

Een van de sectoren waarin TANATEX actief is, is de
tapijtverwerkende industrie.

TANATEX biedt met Insect Proof kleding een oplossing om insecten te weren.

Qi-tex® is een product dat iemands balans verbetert.

tot briljante kleurschakeringen, optimale
hechting en een buitengewone inkt fixatie te
komen, dient alles te kloppen, zowel de
chemicaliën als het drukproces. Daar werken
we bij TANATEX samen met onze klanten en in
onze laboratoria continue aan.”
Innovaties
“We stellen onszelf dan ook voortdurend de
vraag hoe we textielprofessionals kunnen
helpen om tegelijkertijd te anticiperen op
consumententrends, digitalisering en duurzaamheid?”, zegt Ruchser. “Het is deze
denkwijze die resulteerde in een reeks interessante concepten, zoals Qi-tex dat iemands
balans verbetert, Insect Proof om insecten te
weren en meer recent: functionele finishes
printen via digitale technologie (valve jet
printing). Maar ook oplossingen die gericht zijn
op het verminderen van middelen en het verhogen van de veiligheid van de gebruiker. Onze
experts willen bijvoorbeeld zoveel mogelijk
gevaarlijke of vervuilende chemicaliën te
vervangen door groenere alternatieven zoals
antimoon- en halogeenvrije brandvertragende
middelen en formaldehydevrije oplossingen
waardoor de veiligheid van zowel de textielfabrikanten als de eindgebruiker wordt verhoogd.” Naast de traditionele voorbereidingen
voor digitaal drukken experimenteert TANATEX
met ureumvrije inkttechnologie voor zowel
reactieve als zure inkten. “Het is een belangrijke pilot voor zowel onze experts als onze
geselecteerde klanten, omdat ureumvrije

Thomas Ruchser, Global Manager Digital Printing &
Carpet Solutions bij TANATEX.

producten veel minder vervuilend zijn”, stelt
Ruchser. “We werken voortdurend aan de
ontwikkeling van producten met minder impact
op het milieu.” En met succes: recent introduceerde TANATEX met trots twee ureumvervangers: TANAJET EP 4028 voor polyamide, zijde
en wol (zure inkten) en TANAJET EP 4031 voor
katoen, viscose of zijde (reactieve inkten).
TANATEX lanceerde de TANAJET range: een
breed scala aan producten die de inkjet
drukresultaten verbeteren. Samen vormen
deze producten een digitaal printconcept dat
de gebruiker helpt het beste uit hun bedrukte
stoffen te halen. Ruchser: “Dankzij grondig
onderzoek in en buiten ons digitaal druklaboratorium weten we welke chemicaliën we moeten
toevoegen, op welk moment en op welk type
stof we dit moeten doen.
“Daarnaast focussen we op het gebruik van
minder grondstoffen met hogere kwaliteit van
het verven. Op basis van onze laboratoriumresultaten en praktijkervaringen kan ons verfconcept voor polyester de verftijd tot 25%
verminderen, waardoor de gebruiker tijd,
energie en grondstoffen bespaart. Tegelijkertijd
verbeteren onze producten de verfresultaten
door de Right-First-Time rate te optimaliseren.
Last but not least helpen deze oplossingen ook
nog eens de ecologische voetafdruk te
verkleinen. Omdat elke textielfabrikant werkt
volgens zijn eigen voorkeuren, bieden onze
specialisten technische ondersteuning om tot
een perfect eindresultaat te komen.”

Elke toepassing stelt eigen eisen aan het gebruikte
textiel, de bedrukking ervan en de behandelmethoden
die in het eigen laboratorium uitvoerig worden getest.

TANATEX biedt met de TANA®JET range een breed
scala aan producten die de inkjet drukresultaten
verbeteren.
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Ook aluminium frezen binnen bereik

Free-D-Sign breidt snijen freescapaciteit uit
Tekst Herman Hartman

Wanddecoratie voor ORA Traders.

vier projectbegeleiders werken zowel intern als
buiten voor hun klanten en hebben zelf know
how van de verschillende mogelijkheden die
we bieden.” Het bedrijf blijft bewust weg bij de
strijd om het goedkoopste standaardproduct.
Zutt zag de gelopen jaren nog weleens dat
collega’s zich beklaagden over de afbraakprijzen. “Het blijft je eigen keuze om daarin te
stappen of niet.”
De kennis op zowel ontwerpgebied, als bij de
uitwerking en projectbegeleiding, zorgt er voor
dat Free-D-Sign betrokken wordt bij steeds
grotere projecten. Zutt: “Bij grotere projecten
heb je een langere doorlooptijd. Het plezierige
daarvan is dat het voor ons daardoor mogelijk
is om onze interne productie te stroomlijnen.”

De G3 en S3 tafels van Zünd in de werkplaats.

Raymond Zutt van Free-D-Sign heeft een
nuchtere kijk op ondernemen in het
signvak. In ons laatste nummer van 2018
kwam hij al aan het woord over de overname van TS Wayfinding en recente investeringen in de printuitrusting. Een half jaar
later gaan we opnieuw op bezoek om
meer te horen over de investering in twee
snijtafels van Zünd en de daarachter
liggende ideeën over de toekomst van het
bedrijf op langere termijn.
Free-D-Sign is de afgelopen 3 jaar flink
gegroeid en zag de omzet vrijwel verdubbelen.
Ook dit jaar verwacht Zutt dat de omzet
doorgroeit. Het scala aan producten dat
Free-D-Sign levert is de afgelopen jaren
verbreed. Van oudsher is het een allround
signbedrijf met een aantal grotere klanten voor
beletteren van wagenparken, naast lokale
ondernemers met hun busjes en voert het
verder het hele scala aan binnen- en buitenreclameproducten.

44

De focus op bewegwijzering werd versterkt
door de overname van TS Wayfinding. Voor
bewegwijzering zit je vaker aan tafel met
architecten, gebouwenbeheerders en gebouweneigenaren. Het verlaagt de drempel om
voor diezelfde opdrachtgevers interieurdecoratie opdrachten op te pakken. Ook voor de
overname van TS Wayfinding maakten
interieuropdrachten al deel uit van het pakket.
Sindsdien is de vraag ernaar alleen maar
gegroeid en nog in 2018 schafte het bedrijf een
HP Latex printer aan om rollen tot 3,2 meter
breedte te kunnen verwerken in eigen huis.
Zutt: “De rollen Airtex vliegen er doorheen.”
Specialisten
Er zijn meer factoren die bijdragen aan de
ontwikkeling van de omzet. Zutt: “Door de
groei kunnen we het ons permitteren om voor
bepaalde facetten van ons werk specialisten in
te zetten, zoals voor het in eigen huis uitwerken
van constructietekeningen. We kunnen de
meeste ontwerpen vervolgens voor een groot

deel in de eigen werkplaats samenstellen.
Daarmee is maatwerk bij ons standaard.”
De lat ligt ook hoog als het gaat om de kwaliteit
van de geleverde producten en diensten. Zutt:
“Onze manier van werken levert niet altijd het
goedkoopste product op, maar wel het
product dat voldoet aan verwachtingen van de
klant. Een belangrijk aspect is dat we voldoende tijd steken in de gesprekken met de onze
klanten en het uitwerken van het voorstel. Onze

Raymond Zutt.

Vervanging en uitbreiding
Free-D-Sign investeerde het nodige aan printen afwerkcapaciteit, zoals in het artikel in
december nog te lezen was. Een half jaar later
is de, begin vorig jaar geplaatste, Zünd G3
snijtafel vervangen door een bredere variant; de
Zünd G3 3XL-1600 (3210x1600mm snijoppervlakte) met frees met automatische wisselaar
(ARC). Daarnaast staat nu een Zünd S3
L-1200 (1800x1230mm snijoppervlakte)
uitgerust met een PU coated belt voor optimaal
resultaat bij folie snijden.
Zutt: “De komst eind vorig jaar van de HP
Latex 1500 maakte dat een bredere snijtafel
hoog op de prioriteitenlijst kwam te staan.
Daarnaast hadden we al een tijdje behoefte
aan een nauwkeuriger oplossing waar het ging
om het snijden van zelfklevende folies.
Daarvoor is een vlakke snijtafel beter beschikt
dan een rol snijplotter.”
De eerste Zünd G3 vormde voor het bedrijf een
behoorlijke investering, vertelt Zutt. “Maar die
betaalde zich nu al uit doordat deze tafels hun

Maatwerk zuil bij de ingang van het nieuwe
hoofdkantoor van Cyso in Alkmaar.

waarde over langere tijd houden. Je kunt ze
zonder bezwaar in 10 jaar tijd afschrijven en de
technische levensduur is waarschijnlijk nog
langer. Nu konden we zonder enig financieel
nadeel een goede inruildeal maken en is de
eerste G3 vervangen door de bredere G3.
Bovendien kunnen we nu ook aluminium platen
van 3 of 4 mm dikte frezen, die we onder
andere gebruiken voor sublimatieprint.”
Een van de specialiteiten van Free-D-Sign is
het leveren van op maat gemaakte zuilen.
Tegenwoordig worden die zuilen steeds vaker
ingezet voor het onderbrengen van ledschermen als reclamemedium of voor flexibele
bewegwijzering. De constructietekeningen voor
de zuilen werden in eigen huis gemaakt, maar
het materiaal moest extern worden gesneden
vóór er kon worden geassembleerd. Nu wordt
een groot deel van de productie in eigen
werkplaats uitgevoerd. “Alleen specialistische
afwerking, zoals poedercoaten, besteden we
nog uit”, zegt Zutt.
De tegelijkertijd geplaatste S3 tafel wordt vooral
gebruikt voor het verwerken van rolmateriaal.
Zutt: “Ook hier stonden we voor de keuze. Op
dit formaat en voor dit doeleinde is een groot

aanbod van snijtafels. Daar hebben we serieus
naar gekeken. De Zünd S3 is niet de goedkoopste oplossing. Maar ook deze tafel houdt,
net als de G3 tafel, langer zijn waarde en kan in
10 jaar worden afgeschreven. De kosten voor
afschrijving op jaarbasis voor het inzetten van
deze tafel zijn lager dan de kosten per jaar van
andere tafels die na 5 jaar het grootste deel van
hun waarde hebben verloren.”
Inzet van 2 snijtafels van één merk heeft als
voordeel dat ze worden aangestuurd via
dezelfde interface. Hierdoor zijn er veel
overeenkomsten in het bedienen van beide
tafels. Orders voorbereid voor de G3, die
passen op de S3, kunnen zonder probleem
worden omgezet zonder dat ze opnieuw
moeten worden doorgestuurd vanaf de RIP.
Zutt: “Wat ook meetelde bij de beslissing is dat
we vertrouwen hebben in de serviceorganisatie
van Zünd Benelux die ons goed begeleid heeft
bij ingebruikname van de eerste Zünd tafel
begin 2018.”
Investeren in flexibiliteit
Investeren voor de lange termijn was niet altijd
het uitgangspunt voor Zutt. “De eerste
investeringen in eigen printcapaciteit waren
best spannend. De ervaring heeft ons echter
geleerd dat als je bepaalde producties in eigen
huis kunt doen, er naar verloop van tijd meer
van dergelijke producties op je afkomen, wat
de stap voor uitbreiding makkelijker maakt. We
zijn er ook niet op uit om elke individuele
machine helemaal vol te plannen. Als ik puur
naar de kostenkant kijk, dan lijkt interne
productie soms duurder dan inkopen, maar
juist door de interne productie hebben we
meer grip op kwaliteit en levertijd en kunnen we
flexibel inspelen op vragen van klanten als er
echt maatwerk geleverd moet worden. Ook
een reden waarom klanten bij ons komen.”
Met inmiddels 20 medewerkers is Free-D-Sign
een behoorlijke speler in de markt. Zutt
verwacht de komende 5 jaar de groei van het
het bedrijf te kunnen voortzetten. •

Het machinepark maakt werken aan uiteenlopende opdrachten mogelijk.
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Tulp Belettering Breda

Internationale tentoonstelling van
printtechnologie voor industriële productie

De kracht
van het doen
Tekst Herman Hartman

Textiel moet je ook in het digitale tijdperk kunnen aanraken.

Harm Tulp behoort tot de eerste lichting
signmakers die de signopleiding volgde
alvorens aan de slag te gaan. In zijn geval
betrof het de opleiding van het grafisch
lyceum in Rotterdam. Na een jaar voor een
baas te hebben gewerkt startte Tulp in
2010 voor zichzelf, eerst als freelancer
vanaf de zolderkamer en nu al een behoorlijk aantal jaren met een eigen volwaardig
signbedrijf.

12 – 14 NOVEMBER 2019
Messe München, Duitsland
Ontdek innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor het afdrukken
op verschillende materialen en oppervlakken in diverse industriesectoren.

• Printoplossingen & systemen

• Inkten voor zeefdruk, digitaal printen en speciality printing

• Componenten en printkoppen

• Prepress-, productie- en afwerkingsapparatuur

• UV-technologie, oplossingen voor drogen en uitharden • Software-oplossingen

Technische conferenties op alle drie de beursdagen

www.inprintmunich.com

Tulp kijkt tevreden terug op zijn leertijd op het
grafisch lyceum, waar hij de 4-jarige opleiding
afmaakte, maar leerde nog veel meer in de
praktijk die daarna kwam. Tulp: “Voor een
aantal zaken die op school al aan de orde
werden gesteld geldt dat je als 17/18 jarige niet
altijd kunt inschatten wat je daar later aan hebt,
waardoor je er misschien te weinig aandacht
voor hebt. Voor veel zaken, die op je pad
komen als je een eigen bedrijf hebt, was de
praktijk de leerschool.” Tulp zegt wat het
signvak betreft ook veel geleerd te hebben bij
een stagebedrijf waar hij na zijn opleiding nog
een jaar werkzaam was.
Gewoon begonnen
Een echt plan om voor zich zelf te beginnen lag
er na dat eerst jaar niet aan ten grondslag. Tulp:

Organisator:

Deel van de eigen werkplaats.

“Toen ik nog voor een baas werkte voerde ik in
mijn vrije tijd soms wel opdrachten uit en dat
werden er meer. Eigenlijk ben ik er gewoon
ingerold en er redelijk onbevangen ingestapt.
Als ik nu terugkijk op die eerste periode zou ik
een aantal dingen anders hebben gedaan en
me intensiever hebben voorbereid op het
ondernemerschap. Een bedrijfsplan waarin je
vastlegt wat je doelstellingen zijn, in kaart
brengt hoe je dat wilt bereiken en wat voor
uitstraling je als bedrijf naar de buitenwereld wilt
hebben, was er destijds niet.”
Een bedrijfsplan van 40 kantjes heb je daarvoor
niet nodig weet Tulp inmiddels, maar een aantal
plannen die je hebt met je bedrijf kunt je beter
op papier zetten. Het maakt het mogelijk om te
toetsen of je de juiste keuzes maakt. Wie zijn
website bekijkt ziet al iets van die keuzes terug.
Door een slimme mix van eigen productie, inzet
van zzp’ers en samenwerking kan Tulp
Belettering behoorlijk wat opdrachten aan, ook
al heeft het bedrijf nog geen eigen werknemers
in dienst.
Delen
Het huidige onderkomen in Breda wordt
gedeeld met carwrap specialist van Alex van
der Linden. Tulp: “Onze samenwerking dateert
al van jaren terug. Toen ik voor het eerst een

loods huurde in Rijen kwam ik Alex tegen die
ook net voor zichzelf was begonnen en we
besloten de loods te delen. Later toen we
allebei groeiden deelden we ook het volgende
onderkomen. Deze locatie is al het derde pand
dat we gezamenlijk in gebruik hebben.” Elk van
de 2 bedrijven heeft een eigen werkgebied en
eigen klantenkring waarvoor ze werken. Tulp:
“Als het nodig is kunnen we een beroep doen
op elkaar, maar het is niet de opzet dat we voor
elkaar werk binnenhalen. We hebben ieder
onze eigen omzetverantwoordelijkheid en
doelstellingen met onze bedrijven. Wat er vooral
fijn aan is is dat je met elkaar kunt sparren en
een beroep kunt doen op elkaars kennis en
ervaring.” Samenwerken met collega’s is voor
Tulp sowieso geen probleem: “Ik onderhoud
met verschillende collega’s in de omgeving
goede contacten en we helpen elkaar ook wel
eens, bijvoorbeeld met een paar meter
kleurfolie.” Soms gaat de samenwerking verder
en werken ze gezamenlijk voor een klant.
Uitbesteden of niet
Eind 2010 werden de eerste stappen gezet op
het pad van het ondernemerschap en schreef
Tulp zijn bedrijf in bij de kvk. Tulp: “Voor veel
signbedrijven waren de jaren 2010-2014 geen
goede periode, maar starten in een periode dat
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De eigen website munt uit in overzichtelijkheid.

je echt je best moet doen om voldoende werk
binnen te halen maakt je sterk, je hebt vanaf het
begin met stevige concurrentie te maken.” In
die eerste periode waren het vooral beletteringen die het bedrijf leverde. Inmiddels is het
pakket heel breed en naast reclametoepassingen variërend van autobelettering, etalagebelettering en complete winkelstyling komen er
steeds meer interieuropdrachten op zijn pad.
Voor de productie in eigen huis heeft het bedrijf
2 rolsnijplotters en een Epson SureColor
4-kleurenprinter. Waar nodig koopt zaken in als
frames of lichtreclame. Ook het in eigen huis
printen is geen must. Tulp: “In de de huidige
markt kun je een aantal productiezaken goed
uitbesteden, het geeft me de vrijheid om voor
elke opdracht de beste productiewijze te
kiezen. Ik zie dat het ook hier intern verschuift.
Borden die we voorheen in huis plakten worden
door ons vaker buitenshuis rechtstreeks op
plaatmateriaal gedrukt, andersom wordt de
eigen printer juist vaker ingezet om kleuren af te
drukken waarvoor we de snijfolie niet in huis
hebben.”

sterk gegroeid door bijvoorbeeld filialen te open
in andere delen van het land. Het betekent dat
we niet alleen in de regio Breda aan het werk
zijn, al ligt daar de nadruk op, maar in het hele
land opdrachten
uitvoeren. Ook het
aantal klanten is door
de tijd heen gegroeid
en de diversiteit aan
opdrachten is groot.
Om de groei door te
zetten wil ik meer tijd
aan acquisitie besteden
en aan de marketing
van het bedrijf werken.
Ook daardoor wordt
het tijd om iemand in
dienst te nemen die
zelfstandig kan
werken.”
Tulp ziet vooral
mogelijkheden om
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Oproepkrachten of vaste kracht
Tot op heden heeft Tulp geen medewerkers in
vaste dienst, maar wel af en toe een stagiaire
over de vloer. Tot nu was dat goed te doen, ook
al doordat de administratie deels is uitbesteed.
Door de samenwerking met Wrapaholic en
inschakeling van verschillende zzp’ers kan het
bedrijf met gemak grotere klussen aan. Voor het
maken van ontwerpen wordt een deel van de
aanvragen door Tulp zelf afgehandeld, maar
kan ook een beroep worden gedaan op een
designer.
Tulp ziet echter dat door de groei van de
hoeveelheid werk dat werken met alleen zzp’ers
niet voldoende meer is en is op zoek naar een
allround signmaker die het leuk vindt om bij een
kleiner bedrijf te werken en alles aan te pakken
wat er bij een bedrijf als dit op het pad komt.
Meegegroeid
Tulp: “Met een aantal klanten doe ik al vanaf het
begin zaken en sommige van die klanten zijn

meer werk binnen te halen op het gebied van
interieurdecoratie, waarbij hij zich vooral richt op
de eigen regio. Dat hoeven, wat hem betreft,
niet alleen grote klussen te zijn. Ook het
plakken van een paar deuren of een receptiebalie voor een nieuwe uitstraling van de ontvangstruimte voert hij met plezier uit. Het is juist de
variatie in de omvang en de diversiteit van de
verschillende opdrachten en het contact met de
klanten die het voor Tulp interessant maken.
Tulps ambitie is om het bedrijf in die richting te
laten groeien en vooral daarin te investeren.
Tulp volgt de vakbladen goed en kijkt ook op
beurzen rond om trends op zijn vakgebied op
te pikken die hij bij zijn klanten kan toepassen.
Tulp: “Er zijn de afgelopen toen jaar behoorlijk
wat nieuwe mogelijkheden op ons pad
gekomen. Ik ben ook dan ook nieuwsgierig
naar de volgende 10 jaar.” •
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Beletteren maakt nog steeds deel uit van het aanbod.

Kom
Komopop44oktober
oktoberookooknaar
naarhet
het HP
HP Stitch
StitchEvent!
Event!

48

Texo
Texo
Trade
Trade
Services
Services
BVBV T T+31
+31
182
182
6262
3939
4444| |E Esales@texo-trade.com
sales@texo-trade.com| W
| Wwww.texo-trade.com
www.texo-trade.com

Wilcovak vaart wel bij unieke positie

Ingelijst met
topkwaliteit
Tekst Ton Rombout

Inmiddels werken er in een mooie locatie op
een bedrijventerrein aan de rand van Hoogeveen zo’n tien medewerkers aan het ‘optimaliseren’ van de omgeving waarin een kunstwerk
komt te hangen, te weten een duurzame en
schadebestendige aankleding en inlijsting die
bovendien ten goede komen aan de optimale
weergave ervan. Daarnaast heeft Wilcovak ook
alle apparatuur in huis om met behulp van ‘fine
art’ printers van Epson en onder meer papier
van Canson het kunstwerk te reproduceren in
een uniek exemplaar of in kleine oplage.

Erik Stoffers, van origine fotograaf, bij een vintage
camera.

Van origine fotografen, hebben Erik
Stoffers en zijn vrouw Sandra hun bedrijf
Wilcovak in de loop der jaren laten
uitgroeien tot een kenniscentrum voor
kunstfotografen, musea en andere
personen die op zoek zijn naar fine art
prints en high end inlijstingen van artistiek
werk. Zo treffen we in de reeks van
referenties op de website van Wilcovak
onder anderen aan: Erwin Olaf, Ruud van
Empel, Anton Corbijn en Saskia Boelsums.
Hun werk hangt dan uiteindelijk in musea,
art galeries en bij particuliere kunstverzamelaars te pronken aan de wand, ter
meerdere vreugde van degenen die zo
gelukkig zijn ernaar te kunnen of mogen
kijken.
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Wilcovak-VDP Digital Imaging
Erik Stoffers: “Alles voor de zelf printende
vakman of -vrouw is vanaf die tijd bij Wilcovak-VDP Digital Imaging beschikbaar. We zijn
ons eigen testcentrum en aangezien wij zelf
gebruiker van de apparatuur en materialen zijn,
weten wij hoe belangrijk het is te kiezen voor
goede producten. Klanten kunnen materialen
en printers zelf ervaren in onze showroom. We
zijn al jaren ook exclusief importeur en leverancier van Canson Infinity papier van de eeuwenoude papierfabriek (sinds 1557!) in het Franse
Annonay, een hoogwaardige papiersoort die
bestaat uit 100% katoengeschept papier en
geen houtvezels bevat. Daardoor verkleurt dit
papier niet. Wij zijn Nederlands importeur van
dit papier geworden omdat het hier slecht
verkrijgbaar was.”
Hij concludeert verder: “In de praktijk komen
klanten voor onze Epson fine art printers
bovendien terug als ze materialen die ze zelf
printen willen optimaliseren met behulp van het
Diasec procedé en speciale inlijst- en ophangsystemen. Andersom benaderen wij nooit
en te nimmer hun klanten, een ijzeren wet!
Productie en verkoop bijten elkaar dus niet.
Voor Diasec zijn we in de loop der jaren nog
veel meer gaan doen, ook op het gebied van
opleidingen die we geven aan bedrijven in
allerlei landen die de Diasec-licentie gaan

verkrijgen of hebben verkregen. Dat is inmiddels een wereldwijde business voor ons.”
Diasec, de manier om
fotokunst te presenteren
Diasec is kort gezegd het verlijmen van foto’s
met de beeldzijde achter plexiglas (acrylaat).
Vervolgens monteert Wilcovak achter het
Diasec paneel een achterzijde van dibond.
Tenslotte wordt het totale paneel afgewerkt
met een ophangframe of in een (handgemaakte) lijst. Veel gebruikers kiezen Diasec vanwege
de strakke uitvoering, hetgeen zij passend
vinden bij hun werk. Tevens functioneert Diasec
als bescherming van het beeldmateriaal tegen
luchtvervuiling, vroegtijdige veroudering en in
hoge mate tegen UV-straling.
Diasec kent alleen positieve eigenschappen:
het is contrastrijk en geeft kleuren op briljante
wijze weer. De kleurdiepte en de fijne detailweergave zijn ongekend. Bovendien beschermt
het materiaal het kunstwerk en blijft dit
duurzaam onder optimale omstandigheden.
Bovendien zit er een ingebouwde UV-filter in
het materiaal verwerkt.
Er zijn tevens diverse uitvoeringen, zoals
hoogglans, TruLife , anti-reflex en anti-statisch
museumglas (anti-scratch).

Deze, door Erik Stoffers zelf genomen foto, toont het
verschil in TruLife filter en zonder, wanneer zonlicht op
het kunstwerk schijnt.

Chromaluxe
ChromaLuxe, ook een gedeponeerd handelsmerk, wordt door Erik Stoffers fotokunst op
aluminium, en door sommigen HD-metal
genoemd. Het is een relatief nieuwe techniek
op het gebied van foto- en kunstverwerking.
Het resultaat is een foto op aluminium, waarbij
de diepe zwarting en de verzadigde kleuren
elke verwachting overtreffen. Het oppervlak is
tevens in hoge mate kras- en vochtbestendig.
Tezamen met archival inkten van Epson
ontstaat er een bijzonder duurzaam ‘work of
art’. Erik waarschuwt: “HD-metal elders is niet

altijd ChromaLuxe, wij vinden
dat Chromaluxe er met kop
en schouders bovenuit
steekt.”
Binnen Europa beschikt
Wilcovak over de grootste
ChromaLuxe hittepers die
leverbaar is. Hierdoor ben je
voor zowel grote als kleine
kunstwerken bij hen aan het
juiste adres. De maximale
grote die zij kunnen verwerken is 122 x 244 cm.
Wilcovak is tevens dealer van de Epson Sure Color F7100 fine art printer.

Wilcovak in vogelvlucht
Het bedrijf is op 1 maart 1979 opgericht
als handelsonderneming voor vakfotografie (toenmalige eigenaren heetten Willem
en Corrie). Het verkocht als groothandel
statieven, lampen en camera’s aan
vakfotografen. Al in 1982 kwam Willem in
Antwerpen op het spoor van Diasec, een
vinding van professor Heinz Sovilla-Brulhart uit 1969, een proces waarbij foto’s
met de beeldzijde achter acrylaat worden
verlijmd. Voor Nederland vraagt Willem
hiervoor een licentie aan, om ook hier de
specifieke materialen aangeleverd te
krijgen die nodig zijn voor het procedé.
De huidige eigenaar Erik Stoffers,
geboren en getogen in Drenthe, leerde
Willem kennen toen hij in de regio
Amsterdam als fotograaf bij verschillende
vaklabs werkte en met Diasec kennismaakte. Hij kreeg de kans om in 2001 bij
Wilcovak in dienst te treden, waarbij twee
wensen in vervulling gingen: terugkeren
naar Drenthe én ondernemer worden. In
2007 neemt Erik samen met zijn vrouw
Sandra Wilcovak over en maakt er een
BV van.
Door de toenemende vraag naar
verwerking van inkjet prints in Diasec
vanuit de printwereld, vooral vaklabs, met
name die met behulp van de fine art
printers van Epson worden gemaakt,
schaft Wilcovak in 2010 een Epson 9900
aan. Hun kennis over inkjet-techniek in
relatie tot verwerking in Diasec wordt
daarmee aanzienlijk vergroot. Als gevolg
hiervan wordt ook VDP Digital Imaging,
een eenmanszaak in Drenthe die al
Epson printers verkocht, kort daarna
overgenomen en dan wordt Wilcovak
feitelijk Epson-dealer voor met name de
fine art printers. Als dochter van Wilcovak
is VDP Digital Imaging het adres voor de
professionele fotografen en vaklaboratoria die zelf willen printen.

UV Werend museum glas
Museumglas (artglass) is een ander materiaal
dat Wilcovak graag toepast, vooral bedoeld om
de hinderlijke reflectie van gewoon ‘floatglas’
ongedaan te maken. Het lijkt dan zelfs alsof er
geen glas in de lijst aanwezig is. Het museumglas wordt in diverse percentages UV-werendheid op de markt gebracht. Hoe hoger de
UV-factor, hoe meer bescherming er is tegen
verkleuring en verbleking.
Wereldwijde leveringen
Door samen te werken met gerenommeerde
kunstvervoerders kunnen kunstwerken die
door Wilcovak zijn geprint en/of ingelijst over
de gehele wereld worden geleverd. Alle
rompslomp zoals douaneformaliteiten wordt
klanten uit handen genomen. Binnen Nederland vervoert Wilcovak alle kunststukken zelf
middels eigen transport. Een kist is dan niet
nodig, hetgeen scheelt in de kosten.

Erik toont de achterkant van een gecompliceerd,
maar uiterst degelijk ophangsysteem.

Sign en fine art printen: twee werelden
In de signwereld is Wilcovak een beetje een
vreemde eend in de bijt. “Wij printen bijvoorbeeld niet voor de reclamewereld”, zegt Erik,
“maar wel met behulp van onze fine art printers
voor de kunstwereld.”
Natuurlijk liggen er raakvlakken, met name
ChromaLuxe is een interessante toepassing,
maar de kwaliteitsverschillen liggen voor het
oprapen, terwijl de prijzen ook flink uiteenlopen.
“Een kunstverzamelaar die een uniek exemplaar van een kunstwerk wil hebben in oplage
één of in zeer kleine oplage, geeft liever wat
meer geld uit aan een optimale afdruk,
afwerking en inlijsting,” besluit Erik Stoffers. •

Je kunt ChromaLuxe in drie uitvoeringen qua finish
krijgen: hoogglans, semi-glans en mat. Hier getoond,
ingelijst in hand-made frames.
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Displays worden
duurzaam en
intelligent

De archway display is voorzien
van een geluidsmodule die een
geluid produceert als een klant
onder de archway doorloopt.

Tekst Loet van Bergen

Instore communicatie beperkt zich al lang
niet meer tot kartonnen actiedisplays.
Inmiddels gaat het over visual light
communication, intelligente schapsystemen, narrowcasting, design displays met
licht en beweging of andere digitale
mogelijkheden. “Er is echter nog steeds
vraag naar kartonnen displays”, zegt
Frank Woltjer, Sales Manager bij PUL
instore. “Vooral actiematige displays
waarbij de levensduur wat minder belangrijk is. Op dit moment maken kartonnen
displays nog een substantieel deel van
onze omzet uit.”
Begin dit jaar heeft PUL Display haar naam
veranderd in PUL Instore. In de afgelopen jaren
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een
specialist op instore gebied. “Onze activiteiten
richten zich steeds meer op het mede realiseren van de sales- en marketingdoelstellingen
van onze relaties met een breed scala aan
oplossingen”, licht Woltjer toe. Hij noemt als
voorbeelden het aankleden van vitrines,
vervaardigen van objecten, design displays,
enz.
“In feite alles wat met de beleving in de winkel
te maken heeft.”

Door middel van geurmarketing konden
potentiele klanten de verschillende
wasmiddelen op de Robijn shelf display
goed ruiken om de juiste keus te maken.
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Permanente displays
In dat kader ziet Woltjer de vraag naar
permanente displays toenemen. “Zeker
in fashion. Waardoor we displays
hebben ontwikkeld met duurzame
materialen zoals hout, kunststof of
metaal die op eenvoudige wijze veranderd kunnen worden door de
toepassing van o.a. verwisselbare
elementen. Een achterwand kan
bijvoorbeeld worden vervangen en
ook de indeling is aan te passen.
Deze ontwikkeling wordt mede
gestimuleerd doordat fabrikanten
vaker een schap of display op maat
maken voor een retailer. Dit is een
trend die al is ingezet, maar die nog
veel sterker zal doorzetten. In
fashion en consumentenelektronica
is dit al langer gebruikelijk, terwijl je
bij bouwmarkten en tuincentra nu
pas de eerste kwalitatieve merkpresentaties ziet verschijnen.” Toch
zullen volgens Woltjer kartonnen
displays nooit helemaal verdwijnen.
Met name in de supermarktbranche
en drogisterijen zullen die voor
tijdelijke acties zeker blijven.”
Verduurzaming
Een ander trend in displays is duurzaamheid.
Werden displays vroeger maar korte tijd
gebruikt, nu is er sprake van een meer
duurzaam materiaalgebruik met een betere
kwaliteit en bovenal recyclebaar. “Wij merken in
de markt dat sustainability steeds belangrijker
wordt”, zegt Woltjer. “Dat heeft absolute
topprioriteit. Merken willen zich duidelijk als
milieubewust profileren. Voor ons leidt dat tot
meer aandacht voor materiaalgebruik. Al het
gecertificeerd karton dat wij voor productie van
displays benutten, wordt gerecycled, hetzelfde
geldt ook voor kunststoffen. Dat voeren we na
gebruik af naar een hoogwaardig recyclebedrijf.
Het is een echt cradle-to-cradle-proces. De

Interactief permanent meubel met lcd voorziening en
diverse speelse elementen.

granulaatkorrels die dat productieproces
oplevert, worden gebruikt als grondstof voor
nieuwe kunststof toepassingen. We werken
eraan om hergebruik van materiaal te stimuleren en het minimaliseren van materiaal staat
hoog in ons denken en produceren. Als PUL
instore hechten we veel waarde aan een
duurzame bedrijfsvoering en stimuleren
innovatie in het vakgebied en proberen grenzen
te verleggen waardoor tijdens het productieproces steeds minder afval word geproduceerd.”

Pul Display heeft voor het Mineraalwatermerk
Bar-le-Duc een Recyclebare Display ontwikkeld van
100% gerecycled plastic.

Meetbaar
Het sterk veranderende gedrag van de shopper
en nieuwe koopgewoonten nopen tot veel
onderzoek in winkels. Zowel fabrikant als winkelier willen veel meer weten van de shopper dan
vroeger. “Zo kunnen we displays uitrusten met
sensoren en iBeacon die in staat zijn om op
korte afstand iOs-apparaten te herkennen dat
nieuwe perspectieven biedt voor het winkelen.
Want met deze technieken is het mogelijk de
shopper via zijn smartphone te attenderen op
allerlei informatie tijdens het vergaren van de
boodschappen. Bijvoorbeeld op bepaalde
acties in de winkel, waarbij de koper op displays
met artikelen wordt gewezen.” Woltjer noemt
als voorbeeld een pilot bij een drogisterij waar
via het display de klant wordt gewezen op een
aanbieding voor shampoo die de klant in de
winkel zelf kan samenstellen naar eigen wens.
“In Amerika heeft Coca Cola een machine
ontwikkeld waarbij je je eigen colasmaak kan
samenstellen.” Woltjer verwacht dat gepersonaliseerde producten steeds meer zullen worden
toegepast in de retail.

gen in materialen en druktechnieken. Met
bepaalde druktechnieken zijn we in staat om
papier als leer te laten aanvoelen. Daarnaast is
er ook vraag naar displays met verlichting en
elementen die kunnen bewegen. Dit alles om
de consument te triggeren. Eigenlijk is ons
geen vraag te gek. We hebben alle disciplines
in huis
om alle vragen te kunnen beantwoorden die de
klant vraagt.” •

Virtual Reality
Nog een stap verder in de ontwikkeling
van displays is de toepassing van Virtual
Reality en AR. “Als PUL Instore zijn we
daar volop bezig”, zegt Woltjer terwijl hij
een Nike display toont met een QR code.
“Als je die inscant met je smartphone dan
krijg je alle specs te zien op je beeldscherm. Voor Lego bijvoorbeeld bestaat
iets soortgelijks. Hierbij ziet de klant op
zijn beeldscherm hoe het product na het
bouwen eruit komt te zien. Rituals heeft
een product gemaakt met VR. Na het
opzetten van de VR bril lijkt het net alsof je
een hammam binnenloopt. Vervolgens
pakt de winkelbediende je hand en smeert
daar een nieuwe handcrème op. Hiermee
is de virtuele wereld gecombineerd met de
echte. Als
PUL instore geloven we in het uitdagen van
‘de norm’ door naast de levering van
standaard productdisplays ook gebruik te
maken van beproefde en opkomende
technologieën in creatieve consumenten- en
retailoplossingen. Samen met onze innovatie
partners monitoren we constant de
wereldwijde markt van digitale opkomende
innovaties en technieken.”
Toekomst
“Klanten vragen steeds meer om innovatieve
oplossingen”, weet Woltjer. “Vandaar dat we
continu op zoek zijn naar nieuwe toepassin-

Interactieve display met touchscreen voor een ‘alles
kunnende’ keukenmachine.

Semi permanente display voor zonnebrandproducten gemaakt van karton en kunststof. Door de
combi van de materialen kon een display met
geringe CO2 footprint voor langere periodes op
de winkelvloer staan.
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Utrechtse abri’s
kleuren groen
Tekst Loet van Bergen

“De reden waarom er voor sedum is gekozen is
dat naast de grote aantrekkingskracht op bijen,
sedum o.a. zorgt voor vermindering van fijnstof
in de lucht.” In de voorfase zijn er verschillende
proefopstellingen geweest om het definitieve
ontwerp te fine tunen. Voor het sedumdak
heeft Epsilon gebruik gemaakt van Mobiroof-cassettes van de Nederlandse groenspecialist Mobilane. Mobiroof is een kliksysteem
van kant-en-klare cassettes met een mix van
zes tot acht verschillende sedumplanten.
Iedere twee weken wordt het onderhoud aan
abri’s gedaan door medewerkers in dienst bij
RBL, daarbij gebruikmakend van elektrisch
vervoer en waarbij op een milieuvriendelijke
wijze onkruid verwijderd wordt. De Mobiroof-cassettes vangen ook regenwater op. Dat
betekent dat de straten minder snel blank
staan tijdens flinke regenbuien. Groenspecialist
Mobilane heeft inmiddels ook bushokjes in
Helsingborg (Zweden) voorzien van Mobiroof-cassettes.

De reden waarom de gemeente Utrecht voor een sedumdak koos, is dat naast de grote aantrekkingskracht op bijen,
sedum o.a. zorgt voor vermindering van fijnstof in de lucht.

In de afgelopen maanden heeft RBL
Outdoor ruim 300 daken van abri’s in
Utrecht voorzien van een sedumdak. Dit
groene dak van onderhoudsvriendelijke
vetplantjes is een bouwsteen voor duurzame/ klimaatadaptieve stedenbouw. Het
plaatsen van sedum op daken van abri’s is
tot op heden alleen sporadisch toegepast.
De gemeente Utrecht heeft de primeur dat
dit op een dergelijke grote schaal wordt
toegepast.
Voor dit project had de gemeente een aanbesteding uitgeschreven waarin als eis werd
gesteld dat de abri’s zo duurzaam mogelijk
moesten zijn. “Naast het gebruik van duurzame
materialen, moesten de abri’s ook een meerwaarde hebben voor het milieu en de stad
gedurende de contractperiode van 15 jaar”,
licht Jerry Ramaekers, Algemeen Directeur van
RBL toe.
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Ontwikkeling
RBL als inschrijver en
contracthouder
(exploitant) en Epsilon
als leverancier van de
abri’s hebben samen
deze duurzame en
milieuvriendelijke abri
met sedumdak
ontwikkeld. “Het
uiteindelijke idee
kwam vanuit RBL
omdat de aanbesteding wel naar deze
creativiteit ‘vroeg’
gezien het feit dat
milieu en duurzaamheid een van de
belangrijkste punten
waren in het PvE”,
vertelt Ramaekers.

Duurzame materialen
“Duurzaamheid is voor ons een belangrijk
onderdeel in de bedrijfsvoering”, stelt Ramaekers. “Steeds meer gemeenten schrijven dit

De abri’s zijn vervaardigd uit gerecycled aluminium en staal. De zitting van de bankjes
zijn van bamboe en verlichting is uitgevoerd met energiezuinige LED’s.

voor bij een aanbesteding evenals een lange
levensduur. De circulaire abri’s die we nu en in
de afgelopen jaren hebben geproduceerd en
geplaatst, hebben al een langere levensduur
dan één contractperiode.” Bij de productie van
deze abri’s heeft Epsilon gebruik gemaakt van
innovatieve technologieën, duurzame materialen en energiezuinige verlichting. Zo zijn de
abri’s vervaardigd uit gerecycled aluminium en
staal. De zitting van de bankjes zijn van
bamboe en de verlichting is uitgevoerd in
energiezuinige LED. Daarnaast zijn nog eens
100 abri’s die door de hele stad staan, voorzien
van zonnepanelen. “Het zijn abri’s die geen
reclamevitrine hebben en volledig zelfvoorzienend zijn in de stroomvoorziening. Dat
betekent dat met de jaarlijks opgewekte
vijfduizend kilowattuur de eigen verlichting
wordt gevoed. Na de plaatsing van de abri’s
met PV panelen en sedumdaken gaan we
verder kijken om de abri’s in Utrecht die nu
voorzien zijn van PV panelen, tevens te
voorzien van een sedumdak. De combinatie PV
Panelen en een sedumdak heeft een positief
effect voor het rendement. Uiteraard liggen de
kosten wat hoger dan bij een normale abri
doordat de dakconstructie en het frame
steviger moet worden uitgevoerd”, legt
Ramaekers uit. Op de vraag of deze abri’s ook
hufterproof zijn, antwoordt Ramaekers dat
deze abri’s niet minder of meer hufterproof zijn
dan vergelijkbare abri’s. Er zit relatief veel glas
in de abri’s. Het is ook voor deze abri’s helaas
niet uit te sluiten dat dit vernield kan worden.
“Tot slot zal bij een deel van de haltes binnen
drie jaar een AED-apparaat beschikbaar zijn.
Hiermee voldoen we compleet aan de eisen die
gemeenten en provincies stellen aan stadsmeubilair”, aldus Ramaekers.
Toekomst
Ramaekers verwacht dat dit unieke project
zeker navolging krijgt bij andere gemeenten.
“Op kleinere schaal passen wij dit al toe bij
bestaande abri’s/concessies. Met name gericht
op het zoveel als mogelijk energieneutraal
maken van de abri's. Daarnaast rekenen we
erop dat bij nieuwe aanbestedingen gemeentes
dit gaan opnemen. Zeker gezien de aandacht
die deze abri’s in de nationale en internationale
media hebben gekregen.” Het Utrechtse
project kreeg volop aandacht in Europese
media en was ook nieuws in Noord-Amerika,
India en Australië. Onder meer de Britse The
Independent, The Guardian en het Duitse Stern
hebben uitgebreid gepubliceerd. Diverse
steden in binnen- en buitenland hebben
interesse het Utrechtse voorbeeld te volgen om
zo de biodiversiteit te vergroten. Want steeds
meer gemeenten zien bushokjes als een kans
om meer groen aan te brengen. Utrecht is
overigens niet de eerste of enige stad die haar
bushokjes vergroent. Zo was er in Eindhoven al
een geweldig groene bushalte in 2010 aan de

Naast de abri’s met sedumdak zijn nog 100 abri’s voorzien van zonnepanelen die volledig zelfvoorzienend zijn in de
stroomvoorziening.

De abri’s met zonnepanelen zijn volledig zelfvoorzienend in de stroomvoorziening. Dat betekent dat met de jaarlijks
opgewekte vijfduizend kilowattuur de eigen verlichting wordt gevoed.

Mathildelaan. En in 2016 startte Arnhem met
een verticale tuin op de abri's van bushaltes op
het Willemsplein. In oktober 2018 vergroende
de gemeente Breda de bushalte aan de
Vlaszak om aandacht te vragen voor de
subsidie die de gemeente biedt voor groene
daken. Een ontwikkeling die Ramaekers alleen
maar kan toejuichen. Hij ziet dan ook een
mooie toekomst weggelegd voor duurzame en
milieuvriendelijke abri’s. •
In de afgelopen maanden heeft RBL Outdoor ruim
300 daken van abri’s in Utrecht voorzien van een
sedumdak.
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X-Treme Creations, Zaventem

springkasteel uit dan opgezet werd tijdens een
modelshow vlak bij de, recent door brand
getroffen, Notre-Dame Kerk in Parijs. Een
knalrood kasteel van 10 m breed, 12 m lang en
5 m hoog. Voor Tomorrowland co-creëerden
we met Fisheye en WI Creations een Infostand,
waarmee we overigens de Gold Award van
Fespa wonnen. Recent leverden we een 16 x 9
m grote cathedraal met torens van 12 m hoog
voor het ELROW festival. Straks vertrekt een
team naar Edinburg UK om die kathedraal daar
terug op te zetten.”

Lucht, in een
vorm gegoten
Tekst Stan Lemmens

De bordjes hebben verschillende maten die met een lasermachine worden uitgesneden. In het eerste ontwerp werd de
informatie in de bordjes gelaserd. Dit paste toch niet in het huisstijlconcept van de KB, waardoor is gekozen voor
speciale pvc vrije letters.

Hoofdpodium van het Untold Festival in Transsylvanie. Combinatie van groot-formaat printen en inflatables.

Als je deze zomer tijdens een festival of
evenement een groot opblaasbaar object
zag, dan is er veel kans dat dit door
X-Treme Creations werd gemaakt.
Zaventem, vlak nabij de Belgische luchthaven,
wellicht bekend terrein. In 1994 werd hier
X-Treme Creations opgericht. Het bedrijf
bestaat 25 jaar.
Suyin Aerts en Dan Vandevoorde, partners,
tonen enkele realisaties: Een 4 meter hoge
Guinness Pint of Beer op het Cork Jazz
Festival in Ierland, vier enorme penissen voor
de ‘Willie Boat’ tijdens de Canal Parade in
Amsterdam, 3D Wolven voor de mainstage van
het UNTOLD festival inTranssylvanië, een
springkasteel voor het bureau van Netflix in
Frankrijk, opblaasbare Novarock letters voor de
ingang van het Oostenrijkse festival. Eén
gemeenschappelijke deler, allemaal opblaasbaar.
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Vandevoorde: “Wij maken visueel communicatiemateriaal op maat. Soms hebben die een
kort maar glorieus bestaan; een object dat
jaarlijks tijdens een festival of evenement 2
dagen ‘leeft’ en dan weer opgeborgen wordt.
Soms staan die gedurende maanden op het
dak van een bedrijf waar tienduizenden auto’s
passeren.
Met 10 medewerkers realiseren we hier de
projecten. Eénmaal het budget goedgekeurd
starten we vanuit het basisidee van de klant en
werken dan via schetsen en 3D simulaties een
werkbaar voorstel uit. Basis is vaak een
packshot, een schets, een foto. De patronen
en de snit van opblaasfiguren worden getekend
en ontworpen door ons eigen team, maar
regelmatig werken we samen met andere
ontwerpers. Co-creatie is de drijfveer voor onze
business. Bij grotere projecten maken we een
kleimodel. Wij coördineren al onze projecten
van A tot Z, testen en zetten alles op in onze

afwerkingshal 500 m2 ruimte.
“Onze klanten zijn, wat ik noem, de tussenmarkt: Voorschrijvers, reclame agentschappen
of event bureaus van grotere bedrijven, meestal
niet de brand-owners zelf. Wij zijn een a-typisch bedrijf, we zijn de tussenschakel tussen
concept en de realisatie, meestal onzichtbaar
voor de finale eindklant. Meer en meer behoren
onze klanten tot wat ik de ‘amazon-generatie’
noem; vandaag besteld, gisteren geleverd. Ze
kiezen gelukkig voor lokale producenten die
200% betrouwbaar zijn voor hun unieke
projecten met een zeer korte deadline: van idee
tot uitwerking in 3 à 5 weken. Meestal minder.”
Wat maken jullie dan?
“Inflatables. Bij opblaasbare constructies is niet
alleen de vorm belangrijk maar ook het
binnenwerk. Eens de vorm en toepassing
gekend is volgt de keuze van stoffen en
materialen. Lichtere stoffen zonder PVC
coating: het gewicht is dan beperkt tot 200 gr/
m2 of zwaardere gecoate stoffen tot 400 gr/ m2
of meer. Qua coated fabrics getint in de massa
kunnen we vanaf 70 lineaire meter met
Pantone kleuren werken. Het bedrukken doen
we meestal via klassieke full color print maar
sublimatie als druktechniek komt sterk op. We
hebben een extern netwerk van partners die
ervaring hebben om te werken met de
specifiek door ons aangeleverde materialen.”
Wat is dan het verschil tussen een tijdelijke en
permanente inflatable?
“Voor indoor permanente kleinere opblaasbare
projecten tot 2 m hoog werken we met gelaste
materialen. Dat zijn ‘airtights’; inflatables met
een ventiel. Eenmaal opgeblazen blijven die
staan. Meestal voor lange termijn.”
“Voor grotere projecten vanaf 2 m hoog
gebruiken we stoffen die genaaid worden.
Deze worden dan opgeblazen door een blower
en blijven staan zolang men er lucht in blaast.

Jova Beach Festival, detail van een opblaasbare figuur 6 meter hoog.

De inflatable verliest altijd wat lucht en druk via
de naden. Daarmee moet je rekening houden
bij het concept, de productie en opbouw. We
maken ook hybride constructies: enerzijds een
inflatable met binnenin een airtight vorm. Dat
deden we voor de Flamme Rouge, de finishboog van de Tour De France en dan de boog
van de Gumbal 3000 Race. Valt de lucht via de
blower weg, bijvoorbeeld door een stroompanne, dan heeft de constructie nog voldoende
stabiliteit rechtop te blijven staan.”
“Een goede basis in fysica is zeer belangrijk in
onze job, het juist bepalen en meten van de
druk binnen een inflatable is key. Wij zijn niet
alleen designers, we zijn ook in zekere zin
electronica specialisten én weermannen. Wind
is vaak een risico omdat iedereen de impact en
snelheid onderschat. Waar en hoe plaatst men
het object, wat is de overheersende windrichting daar. Wij bekijken dit in detail en briefen
onze klanten op basis van jarenlange ervaring.
“Ook het snel kunnen opbouwen en afbreken
van een inflatable is een belangrijke veiligheidsfactor. Voor de Pride Canal Parade in Amsterdam plaatsten wij een aantal inflatables op
boten. Die objecten moesten 23 maal, telkens
wanneer de boot onder een brug door moest,
neergelaten worden en direct nadien terug

opgeblazen worden. Dat vraagt creatief en
technisch meedenken in een concept. In de
finishboog hebben we ‘overal strips met
bannerogen’ voorzien waaraan verhuurbedrijven reclamebanners voor hun klanten kunnen
ophangen. Dat geeft flexibiliteit naar de
sponsors en geeft die boog een langere
levensduur. Co-Creatie, nogmaals.
“Als producent van inflatables moeten wij onze
producten bedrijfsvriendelijk, veilig en betrouwbaar maken. Onze klanten moeten die in
principe zelf kunnen opzetten en afbreken. Zij
krijgen er een duidelijke handleiding of demonstratie bij. Bij complexe(re) setups doen we de
eerste opstelling en afbraak mee, en leren onze
klanten dat vanaf dan zelf te doen.”
Klanten?
“We werken aan grote bekende projecten maar
onze klanten laten het maar mondjesmaat toe
daarover te communiceren. Onze beste vorm
van reclame is mond tot mond via aanbevelingen. Toch een paar namen: voor het reclamebureau van Louis Vuitton werkten we een groot

Het everzwijn van Marcassou, landmark voor wie via
de E17 naar de Belgische kust rijdt, staat er al bijna
20 jaar. De laatste uitwerking staat al 4 jaar buiten, in
weer en wind. Een permanente installatie.

Uitdagingen?
“Commerciëel inspireren: nieuwe ontwerpers,
marketeers en aankopers bewust maken van
de visuele kracht en mogelijkheden van
inflatables. Dat blijft meestal onbekend terrein
voor hen. Ze hebben geen idee van de
logistieke voordelen.
Op technisch niveau is er de integratie van LED
schermen in combinatie met ander 2D en 3D
materiaal. De omschakeling van 2D naar 3D
met digitale integratie + inflatables vond zijn
oorsprong in de festivalwereld. Reeds in 2003
startten wij met de realisatie van die combinaties maar er is nog veel werk te doen.
“Innovatief: we werken momenteel aan een
innovatieproject dat eigenlijk buiten de signage
markt valt. Het ontwerpen van operatiekussens
voor paarden en koeien. Hiervoor werken we
samen met veearts Pierre Schoenaers. Zo’n
kussen verhoogt de levenskansen van die
dieren na een behandeling enorm.”
En de toekomst?
“Er is nog ruimte genoeg op de façades en
lege daken van bedrijven naast onze autosnelwegen” zegt Vandevoorde. “Gebruik die ruimte.
Een ‘3D inflatable object en de combinatie met
2D’ hebben een enorme visuele impact. Once
you go inflatable, you never go back.” •

De Gumball 3000 vertrekplaats in Regent Street in
Londen. Hybride constructie: inflatable en airtight.
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DSL-Reclame in Dokkum weet daar alles van

Neem je klant
werk uit handen
Tekst Ton Rombout

Achterop die kaartjes staat van A tot Z:
Autobelettering, Bouwborden, Reclameborden,
Print op Plaat UV, Gevelreclame, Winkelreclame, Freesletters, Lichtreclame, Bedrijfskleding,
Relatiegeschenken, XXL Spandoeken,
Steigerdoeken, Vlaggen, Posters, Vinylstickers
en Zeefdruk. Iris de Bruin en Bocke Bekkema,
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Regio reikwijdte
Het werk houdt trouwens niet op bij Dokkum,
en ook niet bij Friesland. DSL-Reclame mag
vanwege enkele specialismen en samenwerkingsverbanden bogen op klanten in Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Utrecht. “We
zijn nu bezig met een tweede bedrijf in
Apeldoorn een partnerschap te ontwikkelen
genaamd SignKracht, met iemand die al een
jaar of acht voor ons montagewerk doet in
andere regio’s”, zegt Iris, en Bocke vult aan dat
ze ook al langer samenwerken met Mariek
Bossina van SignMedia in Groningen, die veel
werk uitbesteedt aan DSL-Reclame omdat zij
voor haar een betrouwbare partner zijn. Met
twee montagebussen is Bocke samen met
enkele collega’s vaak op pad in de regio maar
ook in de rest van Nederland. Hun klanten zijn
van klein (bedrijven die inderdaad al het werk
betreffende promotie uit handen wordt
genomen) tot soms heel groot met specifieke
klussen, zoals het Ministerie van Onderwijs en
Jumbo.
Bedrijfskleding
In een flinke aanbouw aan het bedrijfspand aan
de Damzijl 1 in Dokkum (zie foto) hebben Iris en
Bocke bovendien een ander specialisme
ontwikkeld. Hiermee zijn ze al vanaf 2009
bezig. In 2015 hebben ze het aangebouwde
showroomdeel gerealiseerd om hun uitgebreide assortiment nog beter zichtbaar te maken.
“Het zijn regelmatig terugkerende bestellingen”,
zegt Baukje Visser, die verantwoordelijk is,
uiteraard samen met Iris en Bocke, voor de

De uitbreiding waar de shop voor bedrijfskleding is gevestigd.

De dagelijkse werkelijkheid is vrij eenvoudig voor DSL-Reclame in Dokkum: als je
goed werk levert, dan komt van het een
het ander. DSL-Reclame, voluit Dokkumer
Sticker- en Lichtreclame, biedt een reeks
producten en diensten aan die veel breder
is dan de ‘Belettering & Bedrijfskleding’
die op de gevel en op het visitekaartje
staan.

freestafels zijn te vinden, zoals een CoSign
freestafel van 3 meter bij 2 meter en een BRM
lasersnijtafel van 1,20 x 0,90 meter, alsmede
twee Summa T160 snijplotters, aangevuld met
een Roland XF 640 van 1,60 meter breed en
een Epson 80600 in fc met steunkleur voor het
wrappen van voertuigen; auto’s, vrachtauto’s,
maar ook boten. Want bedenk: Dokkum heeft
ook nog een aardige haven.

samen met Ina Visser (administratie) en Baukje
Visser(bedrijfskleding) en enkele monteurs,
hebben er hun handen vol aan.
Nog niet alles
Is dit alles wat DSL-Reclame in hun 14-jarig
bestaan hebben opgebouwd? Het is veel,
maar er is meer: Offset- en kleiner formaat
digitaal drukwerk valt er ook onder en de
oprichters en partners in het dagelijks leven, Iris
de Bruin en Bocke Bekkema, kijken nu alweer
verder naar bijvoorbeeld interieurdecoratie.
Behalve ontwerp doen ze ook veelal montage,
als dat aan de orde is. Natuurlijk willen ze wel
verklappen dat ze ook wel eens wat uitbesteden bij andere bedrijven in Dokkum, zoals de
grotere printformaten en de vlaggen, en het

klein formaat drukwerk elders. Maar dit is
voornamelijk met als doel de klant het werk uit
handen te nemen en één aanspreekpunt te
verschaffen waarmee ze al hun wensen en
noden op het gebied van reclame kunnen
verwezenlijken.
Specialismen
En deze veelheid van producten wil niet zeggen
dat ze geen specialismen hebben. De vader
van Iris had een glas-in-loodbedrijf en daar
stond al een Gerber-plotter. Bocke stond
aanvankelijk brood te bakken in een bakkerij,
maar toen hij met Iris om begon te gaan, ging
hij zich uit pure belangstelling ook bekwamen
in het lasersnijden. Dat zal verklaren waarom er
bij DSL-Reclame opvallend meerdere laser- en

Een deel van het assortiment bedrijfskleding, met Baukje.

Iris de Bruin en Bocke Bekkema, eigenaars van DSL-Reclame.

winkel. “Klanten die bijvoorbeeld voor autobelettering langskomen, kopen hier ook vaak hun
bedrijfskleding. Het zijn artikelen met een wat
hogere omloopsnelheid die de loop erin
houden. Een nieuwe broek of een nieuw shirt
wordt toch 2 à 3 keer per jaar aangeschaft. We
hebben vooral werkkleding voor schilder- en
montagebedrijven.”
“Het hoort bij het totaalpakket”, legt Iris uit:
“Belettering of wrapping van de bedrijfsbus,
een spandoek of bord voor op de werkplaats,
visitekaartjes én werkschoenen en werkkleding. En er is de nodige diversiteit in ons
aanbod. Zo hebben we bijvoorbeeld drie
gekwalificeerde schoensoorten.”
“Wat betreft de kleding”, zegt Baukje, “hebben
we standaard werkbroeken van polyesterkatoen, maar ook specifieke laskleding. Inmiddels
is er ook nog een nieuwe lijn met flexibeler
kleding, dus met meer elasticiteit, voor vaklui
die zich tijdens hun werk goed moeten kunnen
bewegen. Werkbroeken zijn er in twee
uitvoeringen: voor
binnen en voor
buiten, met dry fit
bovenkleding.”
Kortom, een
breed én diep
assortiment.
De plannen
Natuurlijk kijken
Bocke en Iris
vooruit en
hebben ze de
daarbij behorende plannen: ze
willen zich
sowieso nog wat
meer gaan
toeleggen op

Vlnr: Ina Visser (administratie), Baukje Visser(bedrijfskleding), Iris en Bocke.

interieurdecoratie, bijvoorbeeld met hun
specialisme om freesletters in hout of kunststof
te produceren, maar ook in het gebruik van
AirTex en de toepassing van interieurfolies. En,
gedacht vanuit het totaalaanbod: “Het past bij
onze visie om die dingen aan te bieden die de
klant het werk uit handen nemen. Een prettig
en zakelijk ogend bedrijfsinterieur, opgefleurd
met de nodige hulpmiddelen die wij kunnen
verschaffen, is voor hedendaagse moderne
bedrijven en instellingen van doorslaggevend
belang.”
Hun missie is duidelijk:
Missie – 	Wij leveren iets unieks en van
kwaliteit
Skills – 	Snelle en uitstekende resultaten
leveren
Klanten – Tevreden klanten dankzij onze
ervaring •
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Cloud koppeling met logistieke dienstverleners

integratie van MultiPress en Transsmart
teruggebracht tot enkele minuten.

De meerwaarde van
Transsmart binnen MultiPress
Tekst Herman Hartman, Illustratie Aleid Landeweerd

Logistiek is vaak een onderwerp op de voorpagina’s
van kranten. Meestal gaat het dan over problemen
op macro economische schaal. Hoe belangrijk
logistiek is binnen elke onderneming haalt
minder vaak de krant, maar daarmee is
logistiek op ondernemingsniveau niet minder
belangrijk. Het vormt vaak een substantieel
deel van de kostprijs. In dit artikel kijken we naar
de relatie tussen administratie en logistiek vanuit het
gezichtspunt van de individuele onderneming met
Robert Hartman van Dataline (MultiPress) en Ronald
Bakker van Transsmart.
Transsmart is een gespecialiseerd bedrijf dat clouddiensten levert aan het MKB op het gebied van logistiek.
Kort door de bocht levert Transsmart de digitale poort
naar logistieke dienstverleners, waardoor je vanuit één
platform kunt communiceren met verschillende vervoerders. Zowel vervoerders gericht op b2b als vervoerders
gericht op b2c zitten in het aanbod. In het pakket
zitten ook vervoerders die grensoverschrijdend
vervoer bieden. Sinds kort maakt Transsmart deel
uit van Unifaun, dat vergelijkbare diensten
levert en opgericht werd in Scandinavië. Hun
netwerken in Europa sluiten vrijwel naadloos
aan. Samen zijn ze goed voor 300 miljoen
divers en de exacte afmetingen worden in een
pakketten op jaarbasis.
aantal gevallen pas bij de expeditie bepaald.
Het MKB kan met gebruik van de diensten van
Wel heeft de ordermanager op voorhand meer
Transsmart en koppelingen met het eigen ERP
inzicht over de te verwachten kosten en kan in
systeem, het serviceniveau rond de verzendinde planning rekening worden gehouden met de
gen op vergelijkbaar niveau brengen als grote
ophaalmomenten van verschillende vervoergespecialiseerde e-commerce bedrijven.
ders.
Transsmart faciliteert maar speelt geen rol in de
prijsvorming en de contracten met vervoerders.
Foutreductie
De gemaakte prijsafspraken worden wel in het
Transsmart kanaliseert de bij een vervoersopsysteem ondergebracht, zodat de kosten voor
dracht horende informatiestromen vanaf
een vervoersopdracht direct zichtbaar zijn.
reserveren en aanmelden van een pakket/
Bakker: “Daar past een kanttekening bij. Een
pallet, het verkrijgen van een track & trace
aantal vervoerders checkt zelf afmetingen en/of
nummer, informatie voor de pakbon, tot en met
gewicht. Als die meting afwijkt van de aanmelmelding van aflevering. Transsmart levert die
ding waarop we ook onze berekening van de
informatie desgewenst via een eigen dashkosten baseren, dan is die meting van de
board maar ook via koppelingen met ERP/MIS
vervoerder leidend bij de afrekening.”
systemen, waarvan er al meer dan 50 actief
In de toekomst kunnen in Multipress via de
zijn. Ook MultiPress behoort tot de pakketten
integratie met het Transsmart platform ook in
waarmee een koppeling is gemaakt. Daarnaast
het offertestadium berekeningen gemaakt
wordt algemeen inzetbare administratieve
worden van de transportkosten. Al past hier
software zoals Exact, Accountview of Magento
een kanttekening. De productie van grootforondersteund.
maat print providers en signbedrijven is nogal
De koppeling met het ERP pakket zorgt ervoor
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dat je het aantal fysieke en administratieve
handelingen rond het verzenden van pakketten
reduceert. Dat levert tijdwinst op, maar meer
nog verkleint het de kans op fouten. Bij de
traditionele aanpak verzorgt de inpak/expeditiemedewerker zelf een groot deel van de
administratieve handelingen, waarbij informatie
wordt overgetypt in het ordersysteem van de
vervoerder vanaf door het ERP pakket
gegenereerde orderbonnen. De koppeling
zorgt er tevens voor dat de ordervoorbereider
meer informatie over de verzending direct
onder de knop heeft en daarmee zijn klant kan
informeren zonder de expeditiemedewerker
eerst te contacteren. Zo kan hij bijvoorbeeld de
zendingen vanuit MultiPress traceren via de
track&trace code van de betreffende vervoeder.
Het aantal administratieve handelingen dat
nodig is om een pakket te verzenden wordt
vaak onderschat; wie per dag 20 pakketten
verzendt is daar zomaar 2 uur extra aan kwijt.
Dat gebeurt ook nog eens op de piekuren als
vervoerders op een vast tijdstip de pakketten of
pallets ophalen. Dit proces wordt door de

Eenduidig parametergebruik
Alle grotere vervoerders hebben voor het
ontvangen van vervoersopdrachten eigen
digitale systemen met ieder een eigen digitale
koppeling die op een aantal ERP pakketten
kan worden aangesloten. Het bouwen en
onderhouden van de afzonderlijke koppelingen
is voor software ontwikkelaars, en daarmee
voor hun klanten, relatief kostbaar. Hartman:
“Het is voor Dataline reden om binnen de
Logistieke module in Multipress te kiezen voor
de koppeling met onder andere Transsmart.
Het alternatief is dat je koppelingen met
individuele aanbieders maakt. Om die up to
date te houden moet je vaker updates doen
voor klanten. De koppeling die we met
Transsmart hebben zorgt ervoor dat alle
parameters eenduidig worden omschreven.
Onze MultiPress gebruikers krijgen alle informatie eenduidig gepresenteerd. Dat kan van
belang zijn als je bij een specifieke transportopdracht vooraf een vergelijk wilt maken tussen 2
vervoerders.” Daarnaast hoeft bij een switch
naar een nieuwe vervoerder niet opnieuw een
koppeling gemaakt te worden.
Bakker: “Onze focus op vervoer betekent dat
we ondernemers ook extra informatie verschaffen over de inzet daarvan. Ons systeem kan
bijvoorbeeld zichtbaar maken dat een vervoerder in een bepaald bezorgingsgebied jouw
opdrachten vaker later levert dan gepland, wat
reden kan zijn voor een goed gesprek, of om
een andere vervoerder in te schakelen. De
informatie op dit vlak is specifiek gemaakt op
alleen de vervoersbewegingen die jouw bedrijf
via Transsmart in opdracht geeft en wordt niet
gedeeld met derden of in een groter vergelijk
verwerkt.”
Tellertik
De diensten van Transsmart worden afgerekend per opdracht (tellertik). Het kleinste
contract op jaarbasis loopt al vanaf 1-2500
tellertikken. Voor het inrichten met onder
andere het verwerken van de prijsafspraken
tussen gecontracteerde vervoerders, invoer
van klantnummers, etc. worden eenmalig
kosten gerekend.
Ook de track & trace informatie vanaf het
aanmelden van de zending, het ophalen en de
logistieke verplaatsingen wordt door Transsmart doorgegeven aan het MIS systeem.
MultiPress gebruikers kunnen in de logistieke
module aangeven hoe en op welk moment die
informatie met de klant wordt gedeeld en de
bijhorende track & trace code aan de klant
doorgeven.
Tot de extra’s die Transsmart levert behoort
onder meer de eigen Transsmart app ‘TrackBox’ die afnemers kunnen gebruiken om de
levering van hun bestelling te volgen. Die app

kan overweg met de track & trace codes van
de verschillende vervoerders zodat je als
ontvanger niet van elke vervoerder de app op
je smartphone of tablet hoeft te installeren.
Uitleveren voor derden
Hartman: “Een aantal bedrijven werkt niet
alleen voor eindklanten maar levert ook
rechtstreeks producten uit aan afnemers
namens collega-bedrijven. Daarin wordt
voorzien in de logistieke module en de
koppeling met Transsmart, waardoor op alle
documenten en de afleverbon de naam van het

bedrijf vermeld staat aan wie de afnemer de
opdracht verstrekt heeft, inclusief aangepast
retouradres (eventueel kan de huisstijl compleet
worden overgenomen). Andersom maakt
Transsmart het ons ook mogelijk om namens
de opdrachtgever zendingen aan te melden op
het Transsmart contractnummer van die
opdrachtgever. Iets dat in de praktijk nog wel
eens gebeurt als er in opdracht van een
e-commercebedrijf wordt gewerkt.” •

Interne en externe logistiek
Logistiek is meer dan alleen het tijdig verplaatsen, opslaan en afleveren van materialen,
halffabricaten en gereed product. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen de interne en
externe logistieke stroom. Als je als bedrijf in aanmerking wil komen voor een ISO 9001
certificaat is het in kaart brengen van de logistiek en de bijhorende procedures een belangrijk
onderdeel. Een aparte logistieke module in de ERP software levert daaraan een bijdrage. We
lichten er een aantal aspecten uit die terug te vinden zijn in de diverse MultiPress logistieke
modules.
Interne logistieke stroom:
• Vastleggen materiaal specificaties (bv. formaat, gewicht, prijzen, leverancier, etc.).
•	Bestellen materiaal, koppeling met catalogi van leveranciers online (o.a. Vink, Igepa,
Antalis, Velpa).
•	Ontvangen materiaal in het magazijn, mogelijkheid voor afdrukken palletkaart/
inhoudsetiket.
•	Magazijnlocatie systeem inclusief mogelijkheid om via barcode af te boeken en
verplaatsingen te registreren.
•	Mogelijkheid om met batchnummers te werken zodat track & trace van gebruikt
materiaal beschikbaar is (in welke order is welke batch gebruikt).
• Inzicht in verbruik materiaal.
•	Vastleggen voorraden gereed product voor klanten die op afroep (ook via webportal)
besteld worden door de klanten.
• Controle bestelling en ontvangst bij boeken inkoopfacturen.
Externe logistieke stroom:
•	Expeditie planning, inzicht en overzicht wat er geleverd moet worden. Zowel voor
levering/transport aan eindklant alsook aan werkderden leveranciers.
• Afleverdocumenten zoals afleverbon en etiketten.
• Koppeling met transportplatformen Transsmart en Sendcloud.
• E-mail notificatie aan klant inclusief track&trace van vervoerder.
• Controle inkoopfacturen vervoerders.

Software
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Voor en tegens op een rijtje

Atelier Watt, Gent, België

Vervoer zelf doen
of uitbesteden
Tekst Herman Hartman, Illustratie Aleid Landeweerd

Voor bedrijven die zich vooral richten op
het leveren van halffabrikaten of complete
producten is inschakelen van extern
vervoer dagelijkse routine maar binnen de
signbranche toch een vraag die behoorlijk
gevoelig ligt.
Daar waar signmakers zelf op locatie monteren
wordt het benodigde materiaal met de
bestelbus vervoerd, tenzij het hierbij gaat om
grotere onregelmatige stukken, zoals doekbakken of grote lichtreclames die vaak ook
gehesen moeten worden. Dan wordt een
gespecialiseerde vervoerder ingeschakeld die
dan vaak ook het hijswerk en transport
verzorgt.
Echter, er is een aantal producten dat door de
klant zelf wordt opgesteld of vervangen, zoals
peesdoek, posters voor clicklijsten, roll-upbanners en vlaggen. En ook relatiegeschenken of
bedrukte polo’s hoeven alleen te worden
afgeleverd. Eigen vervoer is hier al snel
kostbaarder dan inschakelen van externe
vervoerders. Dat externe vervoer kan variëren
van bakfietskoeriers voor de pakketten in eigen
stad, tot aan bodediensten die complete
pallets door het hele land brengen.
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Uitbesteden
Bedrijven die
serieus kijken naar
het terugbrengen
van hun CO2
uitstoot schakelen
om die reden
eerder externe
vervoerders in. In
een aantal
gevallen zal het
pakket weliswaar
een grotere afstand
afleggen omdat het
eerst naar een
distributiepunt
wordt gebracht,
maar het vervoer
per pakketdienst
wordt gedeeld
met veel opdrachten waardoor de CO2 die je
toerekent aan dat vervoer lager uitpakt dan bij
eigen vervoer. Alleen als je veel bezorgopdrachten bundelt tot één rit is eigen vervoer net
zo effectief.
Het inschakelen van externe vervoerders vraagt
vaak intern wel een omschakeling. Het exacte
formaat of gewicht is opeens veel belangrijker.
Slimme constructies die passen binnen de
formaten van een vervoerder kunnen behoorlijk
kostenbesparend zijn.
Ook als je wel verantwoordelijk bent voor de
montage op locatie kan vervoer van het
benodigde materiaal naar de montagelocatie
via een externe vervoerder een optie zijn.
Bijvoorbeeld om de sluitingstijd in het winkelgebied te omzeilen. De vervoerder levert dan aan
het begin van de dag terwijl de montageploeg
later die dag alleen de eigen gereedschapskisten mee hoeft te nemen het gebied in. Je kunt
ook samenwerking zoeken met collega’s, of
zzp’ers, die de montage op verdergelegen
locaties voor hun rekening nemen met de door
jouw opgestuurde materialen.
Of juist niet
Een reden die dan weer pleit voor eigen
vervoer is dat de te vervoeren stukken soms

kwetsbaar zijn en gemakkelijk beschadigen.
Niet elke vervoerder kan en wil hier verantwoording voor nemen en de verpakking zo aanpassen dat kwetsbare stukken wel veilig vervoerd
kunnen worden kan behoorlijk in de papieren
lopen. Ook lever je in aan flexibiliteit. Welke
afspraken je ook maakt, je moet wel mee in de
planning van je vervoerder.
Eigen label
Het kwam al even aan de orde in het voorgaande artikel over de koppeling tussen
Transsmart en Multipress: het fenomeen
e-commerce. Relatief kleine marktpartijen
kunnen dankzij slimme administratieve
koppelingen een vergelijkbaar serviceniveau
bieden als grote e-commerce bedrijven. Het
betekent niet meteen dat ze daarmee de slag
met grotere marktpartijen zomaar aan kunnen
gaan. In een marktsegment waarin alles
custom made is liggen er echter wel kansen.
Vaak is er ruim voldoende print- en afwerkcapaciteit in huis die je zou kunnen inzetten voor
producten die in de eigen werkplaats kunnen
worden samengesteld en gebruiksgereed
worden verstuurd. Je kunt daarbij in samenwerking met productdesigners of interieurspecialisten je aanbod een eigen stijl meegeven.
Door ze onder een eigen label in de markt te
zetten open je een apart verkoopkanaal met
afwijkende verkoopvoorwaarden van de
leveringen van je eigen bedrijf. Een belangrijk
voorwaarde voor succes is, naast kennis van e
-marketing, dat je de administratieve handelingen en de productie vanuit één systeem
aanstuurt en zowel de interne als externe
logistiek monitort. Voorheen zou zo’n opzet
teveel administratieve rompslomp opleveren
om veel kans te hebben. Nu is dat een stuk
eenvoudiger geworden. En voor wie durft: je
zou dit ook samen met enkele collega’s kunnen
exploiteren waarbij ieder zijn onbenutte
capaciteit inbrengt voor een specifiek deel van
het aanbod. Dankzij de white labeling van de
vervoersdocumenten kunnen alle deelnemers
onder de gezamenlijke aangenomen naam
leveren. •

Product Designers
en Large Format
Printers? Ja, het kan.
Tekst Stan Lemmens

‘We cultivate dreams’, mooie tagline,
gelezen dit voorjaar op een designbeurs.
Interessant… Een paar maanden later
bezoek ik het MAS (Museum Aan de
Stroom) in Antwerpen. Er staat een
gigantische maquette uitgewerkt in 2D, 3D
print en lasercutting. Ook daar vind ik
diezelfde tagline terug. Zocht deze keer
wat dieper en vond: Realisatie Atelier Watt
– Gent. Een scoop? Jazeker.
Atelier Watt is een ontwerpbureau. Opdrachtgevers zijn andere product designers, kleinere
bedrijven en organisaties. Klein, maar gericht,
met focus op een duidelijke nichemarkt.
Product design én afwerking in één ruimte. Kan
je dat combineren? Hoe pak je dat aan? Waar
liggen de uitdagingen, de grenzen... Kortom. Ik
wil meer weten.
Atelier Watt moet je bijna ‘vinden’. Het pand ligt
in een huisjesrij, bijna centrum Gent. Gelukkig
doet Googlemaps zijn ding. Ik bel aan, Marie
Lebbe opent de deur en we hebben een
gesprek samen met partner Thibault De Paepe.

Allebei Product Designers. “Ontwerp en Design
is ons ding, zoveel is duidelijk, het is ons DNA.
Maar dat moet je ook naar klanten kunnen
overbrengen. We krijgen vaak de vraag van
onze klanten om POS materiaal, signalisatie,
maquettes, winkel- en beursstanden te ontwerpen. Als we ze ontwerpen in 2D en 3D,
waarom ze dan ook niet printen?” zegt Marie.
Duidelijk. “Bovendien vragen onze klanten ook
om te printen op hout, karton, aardewerk of
andere ecologische materialen voor beurzen,
events of tentoonstellingen. Tot vorige maand
gingen we hiervoor steeds op zoek naar, of
werkten we met externe partners. Dat vroeg
veel tijd en onze ervaring als product designers
konden of mochten we nauwelijks benutten.
Nu doen we heel veel zelf, in-house. Eind juni
2019 investeerden we in een nieuwe Compress
iUV-1200 s LED objectprinter (formaat 1150
mm x 750 mm). Moeilijke keuze, lange
beslissingstijd, want we hebben weinig ruimte
in het atelier achter onze woonruimte. Naast
onze 3 lasercutters, 2 Universal cutters (800 x
450 mm) en 1 Eagle lasercutter (groot formaat
1,3 m lengte tot oneindige doorgang) was er

Marie print 1 van de 52 speelkaarten uit voor een privaat event op de nieuwe
Compress iUV-1200 printer. Eindformaat is een A1 kleurenprint op hout.

niet veel plaats meer over. Vandaar de keuze
voor een compacte, praktische unit: één met
een groter werkblad maar ook een minder
grote installatieruimte. Andere argumenten:
deze printer kan een drukreliëf opbouwen door
tot 7 lagen over elkaar te printen. De mediahoogte van bijna 300 mm en een hoge
printsnelheid (tot 9,5 m2) was, naast de ruimte,
voor ons de doorslaggevende factor.”
Tot daar de technische details. Ik kwam binnen
in een huisjesrij. Hoe krijg je hier in hemelsnaam
zo een printer binnen? “De aankoop van de
printer was al geen makkelijke keuze”, zegt
Thibault. “Daarbij kwam dan nog het logistieke
gedeelte. De printerunit moest bij levering over
het dak van onze woning gehesen worden om
in de tuin geplaatst te worden. Van daar kon de
printer binnengebracht worden in ons atelier
om dan geïnstalleerd te worden. Straat
afzetten, hoogtewerkers inhuren, verkeersattesten opvragen… Spannend, de hele buurt
keek mee.”

vlnr. Thibault De Paepe en Marie Lebbe, samen het Atelier Watt team.
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En nu?
“We zijn absoluut een klein bedrijf”, stelt
Thibault. “Maar door deze investering kunnen
we onze klanten nog beter bedienen, adviseren
en begeleiden. Het laat ons toe om onze eigen
materiaalkeuze te bepalen, te testen en te
evalueren in functie van het visuele, het
grafische en ecologische standpunt, maar ook
naar prijs, deadlines en afwerkingsmogelijkheden. Als productontwikkelaars hebben we
hierdoor meer vrijheid om nieuwe materialen en
technieken te ontdekken, uit te testen en te
gebruiken. Wij – product designers - bekijken
dingen vanuit een ander standpunt. Het
product design primeert, de vorm, het idee, de
‘look and feel’... Ja, noem het ‘het artistieke
karakter’ van een project of realisatie. Dat is
voor ons vaak de trigger, het begin, de startlijn.
Dan komt onze expertise in de picture: Je moet
het ook kunnen printen, afwerken, realiseren.
En net dat ‘druktechnische aspect’ is voor ons
een extra uitdaging. Die uitdaging kunnen we
nu aan. Dat creatief en constructief meedenken
in een project vanaf het begin tot het einde,
een ‘must for us.”
Hoe projecteer je dat dan als een USP (Unique
Sellling Proposition) voor Atelier Watt? “Tot voor
enkele weken gaven we ons print- en drukwerk
uit aan collega groot-formaat drukkers, dat was
OK, wij tevreden, zij tevreden. Vanaf nu kunnen
we zelf het meeste drukwerk realiseren. Meer
nog, we merken dat onze klanten vaak een
unieke twist willen geven aan hun ontwerp:
kleinschalig, soms een 1 to 1 print, soms een
prototype-print die dan als basis moet dienen
voor een grotere productierun. Soms vraagt
men ons om een echte ‘gepersonaliseerde
print’ te maken, of een uitwerking met een
combinatie van verschillende materialen,
verschillende druktechnieken (print en lasercutting) en dit op unieke vormen met specifieke
afwerking. Dat vraagt flexibiliteit en meedenken
met de klant. We werken regelmatig voor
bedrijven die een project in 2D én 3D willen
uitwerken. Voor de stad Gent maakten we een
maquette die gebruikt werd tijdens het
participatiemoment met de buurt ‘Nieuw Gent’.
In het MAS (Museum Aan de Stroom Antwerpen) werkten we voor Tractebel een maquette
3D print in combinatie met lasercutting uit om
het project ‘nieuwe gedempte Zuiderdokken’
voor te stellen. Dat is grootformaat denken en
uitwerken, en tegelijk kleinformaat detail
denken. De lasercut elementen zijn zeer
gedetailleerd en brengen diepte en dimensie in
de totale maquette. Zeg maar micro, macro
denken.”
“En heel belangrijk”, vervolgt Thibault, “we
werken ook vaak samen met studenten
Grafisch Design, Grafische Communicatie en
studenten Architectuur uit Gent en ver daarbuiten. De Universiteit en Hogescholen liggen hier
immers om de hoek. Wij denken vaak mee met
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Na 34 jaar

Rob Ombre gaat
met pensioen

Aankomst printer, straat afgezet, kraan nabij, nu
hijsen maar.

Tekst Peter van Zijderveld

Hij heeft zich er voor ingezet, maar dat is niet
gelukt. Ook binnen sign zie je branchevervaging toeslaan. Een beroep binnen vaste
grenzen bestaat niet meer. Er zijn veel disciplines bijgekomen die in een opleiding voorbij
moeten komen. Maak nu een theoretisch
vakboek waar al die zaken in zitten. Zo leg je
een goede basis voor de opleiding en borg je
het niveau. Het Platform Sign speelt bij het tot
stand komen van dit boek een leidende
cruciale rol. Dat boek moet er komen, het is
een fundament voor de opleiding.

De printer gaat de lucht in, over het woonhuis. Sterke logistieke prestatie.

hen, zij met ons. Dat is een mooie kruisbestuiving. Jong geweld, nieuwe ideëen en nu een
gloednieuwe printer.‘Ready to discover, Ready
to Go…’.

“Maak het maar the best of both worlds”, zegt
Marie. “Het ene vult het andere aan maar sluit
het andere niet uit.” •
www.atelierwatt.be

“Onze ‘cradle to cradle’ benadering, waarbij wij
enerzijds zelf ontwerpen, anderzijds met het
idee meedenken of een bestaand idee
aanpassen om het daarna ook kwalitatief te
kunnen uitwerken krijgt meer en meer appreciatie van onze klanten en prospecten.
We kunnen nu onze klanten ‘voor’ zijn bij de
realisatie van hun projecten. Nét dat is onze
USP”, voegt Marie er nog aan toe.
Tenslotte heb ik nog één vraag:
Zijn jullie Product designer of Signage printers?

Jochem de Chêne.

Tentoonstelling MAS 2018-2019 – voorstelling 2D en
3D project gedempte Zuiderdokken Antwerpen

Studentenwerk over kapitalisme. Print in zwart en goud op verschillende materialen.

Ik ken Rob Ombre als een gedreven
docent Sign aan het Media College. Een
leraar met een warm hart voor de opleiding die aan de wieg ervan stond en veel
heeft bijgedragen aan het tot stand komen
ervan tot waar we nu zijn. Na 34 jaar gaat
Ombre genieten van zijn pensioen. In de
achtertuin van zijn woning kijkt hij terug
op de afgelopen jaren: Wat is er opgebouwd en wat zou er nog moeten gebeuren?
De signopleiding van het Mediacollege is
gevestigd in het oude gebouw van de grafische
school in Amsterdam. Zo’n 10 jaar geleden zag
Ombre een verandering bij de grafische
bedrijven waar hij toen kwam. Langzaam maar
zeker deed sign zijn intreden binnen deze
bedrijven, maar ook binnen de zeefdrukbedrijven. Omdat sign een relatief jonge branche
was, waren er subsidiemogelijkheden om een
signopleiding op te zetten. Een van de
voorwaarden was wel dat er een samenwerkingsverband moest worden opgezet met
signbedrijven. Deze dienden als klankbord-

groep en potentiële stagebedrijven. Ombre wist
zijn directie te overtuigen en de opleiding was
een feit.
Naast het lesgeven -hij leidde zo’n 300
leerlingen op- heeft hij zijn steentje bijgedragen
aan de ontwikkeling van de signopleiding. Hij
ontwikkelde zelf lesstof en was actief lid van
het Platform Signmaker. Daar was hij lid van
diverse werkgroepen waar producten en
diensten werden ontwikkeld. Hij heeft in de
afgelopen jaren ook veel zien veranderen in het
onderwijs. Ook dingen die uiteindelijk niet ten
goede kwamen van dat onderwijs. Veel werd
geïnitieerd vanuit de overheid als vernieuwingen van het onderwijs maar bleken vaak niet
goed doordacht of een vorm van bezuinigen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de invoering van
passend onderwijs, waarbij leerlingen met
diverse problemen extra begeleid moeten
worden. Een ander voorbeeld is het invoeren
van keuzedelen binnen het MBO.

Hij is voorstander van het herinvoeren van het
uitgeven van opleidingslicenties door de
overheid. Een school moet voldoen aan een
uitgebreid pakket van eisen om een licentie te
verkrijgen om zo een opleiding te starten. Nu is
er bijvoorbeeld het kwalificatiedossier, waarmee
een school zo’n opleiding kan starten. Die is zo
breed opgesteld dat de invulling verschillend
kan worden geïnterpreteerd. Niet goed voor de
kwaliteit en een zelfde niveau over de hele linie
wordt zo niet gehaald. Vakscholen zouden wat
dat betreft de focus moeten zijn waar kennis,
vakmanschap en bedrijfsleven samenkomen
om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.
Er is dus nog veel te doen om de signopleiding
te verbeteren en het niveau vast te houden.
Rob, je gaat nu samen met je vrouw, kinderen
en kleinkinderen genieten van een ander leven.
Heel veel dank voor wat je in de afgelopen
jaren voor het onderwijs en met name de
signopleiding hebt gedaan! •

Wat Ombre jammer vindt is dat er nooit een
echt Vakboek Sign van de grond is gekomen.

Uit de school geklapt
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Kunstoffen

Finishing

Brancheorganisaties

Exclusief voor
resellers

DÉ BRANCHE ORGANISATIE VOOR
SIGNBEDRIJVEN
Voor al uw textielframes!
Met of zonder LED & LCD

TOP!
one-(s)top-signshop

Innovaties
in print
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

250+
materialen

Eigen
bezorgdienst

probo.nl

Westerdreef 5, 2152 CS Nieuw-Vennep
T. 0252-621831, info@sibon.nl

Wij leveren, jij creëert.
Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

www.sibon.nl + www.sibon.be

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
0016_Advertentie 60 x 65 mm.indd 1

03-04-15 12:53

SignPro Directory

Vindbaar

Wij leveren alle soorten frames
inclusief full colour doek,
eventueel gemonteerd, altijd met
goed advies en de beste prijs

Wij verzorgen
al uw full colour prints
compleet in eigen huis

voor scholing
en beloning

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

IP Digital Signage Solutions BV
Sportlaan 3C
NL- 4131 NN Vianen
T +31 (0)347-328080
www.ipdigital.nl
info@ipdigital.nl

sublimatie
UV roll-to-roll & flatbed
solvent roll-to-roll
afwerking / frezen
Wij leveren uitsluitend aan de erkende tussenhandel.
L.J. Costerstraat 2b | 3261 LH Oud-Beijerland
T: +31 (0)186 - 614 355 | E: info@nonstopprinting.nl

www.nonstopprinting.nl

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

SignPro Benelux
Diepgang

groot formaat prints

www.zund.com

Frames

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
De grootste
productiecapaciteit,
persoonlijke service en advies,
van A tot Z in eigen huis.

Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

IP LED
Sportlaan 3c, NL-3431 NN Vianen
Tel: +31(0)347-328080
Fax: +31(0)347-328088
www.ipled.nl
info@ipled.nl

Roland DG Benelux NV
Bell-Telephonelaan 2
B-2440 Geel
www.rolanddg.be
info@rolanddg.be

Dimix B.V.
Minervum 7097
4817 ZK Breda
Alg: 076 820 08 30
www.dimix.nl
Dimix Belux bvba
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk, Belgium
Alg +32-89 46 05 60
www.dimix.be
Hewlett-Packard Nederland BV
Orteliuslaan 1000, Nl-3528 BD Utrecht
(bezoekadres)
Mercatorlaan 1000, Nl-3528 BL Utrecht
(postadres)
www.hp.nl

SignPro Benelux
Vraagbaak
www.piethoevenaars.nl
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Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Inktjet printers

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Hier adverteren?
040 293 2525

Led

Full colour

www.zso.nl
Digital signage

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

Nieuwe website!
signpro.nl

Screenproducts Benelux BV
Jan van Gentstraat 123-C
NL-1171 GK Badhoevedorp
T +31 (0)20-4490909 / F +31 (0)20-6597327
www.screenproducts.nl
info@screenproducts.nl

Vink Signs & Graphics
Bergvredestraat 7, NL-6942 GK Didam
Tel: +31(0)316 29 8930
vink.reclame@nl.vink.com
www.vinkkunststoffen.nl
Letters

VTS
Vink Visual Technology Solutions
Industrieweg 38, NL - 1521 NE Wormerveer
Postbus 70, NL - 1560 AB Krommenie
Tel : +31(0)75-6470600
vink.vts@nl.vink.com

SignLandia BV
Overijsselhaven 11, NL-3433 PH NIEUWEGEIN
Tel: +31 (0)30-2544961, Fax: +31 (0)302540516
info@signlandia.nl
www.signlandia.nl
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Media

Raamfolies

Sublimatie

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Het meest uitgebreide
assortiment voor in- en
outdoor gebruik.

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Montagespecialist van
in- en outdoorfolies en
wandbekleding.

IP Letters Lichtreklame BV
Sportlaan 3c, NL-3431 NN Vianen
Tel: +31(0)347-328080
Fax: +31(0)347-328088
www.ipletters.nl
info@ipletters.nl

ME Print & Sign
Staalsteden 22, 7547 TA Enschede
Tel: 053 - 431 11 78
www.meprint.nl
info@meprint.nl

SIGN PRODUCTS
HOLLAND

www.sign-products.nl

TOP!

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

one-(s)top-signshop

Wij leveren, jij creëert.
Midzomerweg 51

T: +31(0)53 460 90 50

E: info@maegis.nl

7532 SW Enschede

F: +31(0)53 460 90 51

I: www.maegis.nl

Vink Signs & Graphics
Bergvredestraat 7, NL-6942 GK Didam
Tel: +31(0)316 29 8930
vink.reclame@nl.vink.com
www.vinkkunststoffen.nl

www.sign-products.be

SignPro Benelux
Bereik

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

Screenproducts Benelux BV
Jan van Gentstraat 123-C
NL-1171 GK Badhoevedorp
T +31 (0)20-4490909 / F +31 (0)20-6597327
www.screenproducts.nl
info@screenproducts.nl

Expert in vlaggen en
textieldoeken voor signing

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

info@vlaggenleverancier.nl

www.zund.com

Montagebedrijven

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Print Providers

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

040-2125123

Vlaggen

Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven

Vraag & Aanbod op signpro.nl

Gratis!
sublimatie
UV roll-to-roll & flatbed
solvent roll-to-roll
afwerking / frezen
Wij leveren uitsluitend aan de erkende tussenhandel.
L.J. Costerstraat 2b | 3261 LH Oud-Beijerland
T: +31 (0)186 - 614 355 | E: info@nonstopprinting.nl

www.nonstopprinting.nl
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Voor al uw
kwaliteitsvlaggen
in full colour
Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

Alle in- en outdoor prints
compleet assortiment
uit eigen huis

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

CREATE A WOW.

BELGIË

Snijcomputers

Complete
projectbegeleiding
inclusief alle
montagewerkzaamheden

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

SIGN PRODUCTS

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

groot formaat prints

Lichtreclame

Vlaggenmasten

Declercq
Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper
Tel: +32 57 21 87 50
Sales@declercq.be
www.declercq.be
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Wallpaper

IGNFILM
YOUR SIGN WAREHOUSE

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies
Het grootste assortiment
wandbekleding eventueel
inclusief montage.

Nauta Sign BV
Boylestraat 48, NL - 6718 XM Ede
T +31 (0)318-697070 / F +31 (0)318-697071
www.nautasign.com
info@nautasign.com

ɮ De beste prijs ɮPersoonlijk advies

www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

De grootste collectie
zelfklevende materialen
voor in- en outdoor
eventueel met montage.

Signfilm.nl BV
Minervum 7460A, 4817 ZP Breda
T +31 (0)76-548 05 10
www.signfilm.com
info@signflim.com
Signfilm.be BV
Kapelseteenweg 292, B 2930 Brasschaat
T +32 (0)3-644 45 60
www.signfilm.com
info@signfilm.com

Nieuwe website!
signpro.nl

SignPro Nieuwsbrief

2x per week
www.piethoevenaars.nl
Tel +31 (0)40 2545228 - info@piethoevenaars.nl

Zelfklevende materialen

Zelfklevende materialen
voor alle toepassingen,
in- en outdoor

Eric Verkerk
Exposize - BV Eindhoven

Marie Curiestraat 10
5491 DD Sint-Oedenrode
Tel. +31(0)413 476420
Info@tve.nl @TVEReclame www.tve.nl

VTS
Sign o’ the Times
De Donge 7, NL-5684 XP Best
T +31 (0)499-375500 / F +31 (0)499-375271
www.sott.nl
info@sott.nl

SignPro Benelux
Scherp

TOP!

Vink Visual Technology Solutions
Industrieweg 38, NL - 1521 NE Wormerveer
Postbus 70, NL - 1560 AB Krommenie
Tel: +31(0)75-6470600
vink.vts@nl.vink.com

signpro.nl
En u mist niets!

IN DE HOOFDROL
“Onze passie is het creëren van sfeer en beleving in interieurs. We werken met full
color visuals in combinatie met decoratieve interieur folies, dat biedt ongekende

one-(s)top-signshop

mogelijkheden. Waarom Nautasign daarbij een belangrijke partner is? Omdat ze veel

Wij leveren, jij creëert.

kennis hebben van groot formaat printen en over een uitgebreid leveringsprogramma
decoratieve interieurmaterialen beschikken. Met Nautasign delen wij de visie om
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vernieuwend te zijn en altijd de hoogste kwaliteit na te streven. Daarom:”
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Alle andere masten en vlaggen
vind je bij ons
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