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THE FACE TO FACE EVENTS ARE BACK!
FESPA Global Print Expo
Sign2Com
Vakdag Print & Sign
enz...

Tjalling en René
met het Sign Again
plaatmateriaal

NO SIGN TO WASTE

CIRCULARITEIT IN DE PRINTWERELD
Wanneer is iets duurzaam?
Wil je als industrie niet in de hoek van vervuiler belanden, dan
moet je anders kijken naar wat duurzaam is. Want een materiaal
kan op papier nog zo duurzaam zijn en op papier lang meegaan, maar
wanneer het na een week alweer wordt weggegooid en verbrand, is er
weinig ‘groens’ aan.
Wij vroegen ons af welke waarde de
producten die wij maken eigenlijk hebben
voor ons. Met onze eigen kennis van
materialen bleken we in staat om hier
zelf waarde aan toe te voegen. We willen
afval steeds verder uitsluiten en van wat
er overblijft nieuw materiaal maken. Te
beginnen met onze pvc-materialen, omdat
we verwachten dat deze de komende jaren
nog niet uit onze industrie verdwijnen.
Ondanks slimme nest-technieken blijft er
jaarlijks alsnog zo’n 220 ton snijafval over.
Dit vermalen we mechanisch tot pulp en dit
persen we tot ongeveer 40.000 m2 nieuw te
beprinten plaatmateriaal: Sign Again.
Het Sign Again plaatmateriaal is hufterproof
en geschikt voor bijvoorbeeld bouw- of
verkiezingsborden of reclame langs
sportvelden. Het materiaal van 3 tot 5
millimeter dikte is iets buigbaar, maar breekt
nagenoeg niet. We zien dit eerste Sign
Again-materiaal als een nieuwe in het rijtje
van Forex, Dibond en Trespa.

Bij het recyclen van eigen snij-afval begint
het pas. Dankzij onze bezorgdienst zijn we in
de toekomst in staat gebruikte materialen op
te halen bij onze partners. Zodat we die ook
kunnen recyclen. Zo worden we onze eigen
afvalverwerker. Het mooie is dat de platen
die we maken oneindig gerecycled kunnen
worden.
De volgende stap is het vergroten van onze
impact en ervoor te zorgen dat nergens in
Europa meer een spandoek bij het restafval
belandt. Een grote kans voor de industrie om
verantwoordelijkheid te nemen en volledig te
profiteren van wat er al is. No sign to waste.
- Tjalling werkman, productontwikkelaar
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Wandelgangen
De afgelopen anderhalf jaar drukten de gevolgen van
Covid-19 een groot stempel op ons doen en laten.
Elkaar ontmoeten moest met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. Dit najaar konden de regels deels los
worden gelaten.
Belangrijkste nieuws was wel dat evenementen
onder voorwaarden weer mogelijk zijn. Goed nieuws
voor iedereen die in dit marktsegment actief is met
het leveren van materiaal of de opbouw van het
evenement, maar ook goed nieuws voor de rest van
ons. Iedereen die zich op de hoogte wil stellen van
de jongste ontwikkelingen of gewoon erop uit is een
aantal collega’s te spreken, kreeg daar de afgelopen
tijd volop kansen toe.
Live netwerkbijeenkomsten en twee beurzen op ons
vakgebied maakten dat er in dit nummer een behoorlijk aantal pagina aan is gewijd. Ik heb bij de
verschillende gelegenheden ook een aantal lezers
voor het eerst sinds lange(re) tijd gesproken. Die
gesprekken, letterlijk in de wandelgangen, heb ik nog
het meest gemist. Zulke gesprekken zetten je vaak
op het spoor van nieuwe onderwerpen en waren in
het verleden vaak genoeg van nut bij het schrijven
van een redactioneel commentaar dat de stand van
zaken in het land weerspiegelde.
Ik heb deze twee maanden vooral veel positief
gestemde mensen ontmoet. Nee, niet elk ondernemer is de afgelopen periode zonder kleerschuren
doorgekomen. Sommige ondernemers zagen een
behoorlijk deel van de omzet verdwijnen en moesten
harde maatregelen nemen. Het karakteriseert hen als
ondernemer dat ze dat ook deden en daardoor nu
verder kunnen met hun bedrijf. Vaak wordt er een
andere richting ingeslagen. Zorgen dat je de omzet
spreidt over afnemers uit meerdere marktsegmenten
is er één van, of meer richten op kwaliteit in plaats
van kwantiteit. Ook een betere mix van zelf maken en
inkopen waardoor zowel sneller opgeschaald als
afgeschaald kon worden, werd genoemd. En nieuwe
markten opzoeken.
Op zulke momenten vormen ook vakbeurzen als
Sign2Com en Fespa een welkome bron voor input
over zaken die je op de eigen werkvloer wilt
aanpakken, of het nu gaat om een andere keuze in
materialen die je aanbiedt of over de werkwijze en
uitrusting in de eigen werkplaats en bovenal ook hier
weer de gesprekken met collega’s die ieder hun

Journaal
12 Product-, zaken- en persoonlijk nieuws

eigen weg omhoog hebben gevonden.
Een van de ondernemers had ook nog een andere
remedie. “Ik heb geleerd dat het niet alleen om het
bedrijf draait maar ook om jezelf en het plezier dat je
beleeft in wat je doet. Niet alles wat ik voorheen deed
was leuk. Je moet ook ademhalen en leven.”
Niet alle ondernemers hebben het zwaar gehad.
Behoorlijk wat ondernemers vertelden dat ze een
groot deel van de eerder verkregen steun inmiddels
aan het terugbetalen waren. Er bleef voor hen ook in
de meest lastige periode genoeg werk over.
Genoeg reden voor een positieve kijk op de sector
ook al komen er nu nog uitdagingen voorbij. De
marktverstorende werking van covid-19 laat zich nog
voelen. Veel bedrijven zagen de afgelopen maanden
de prijs van door hen ingekochte materialen flink
stijgen waarbij voor een aantal materialen ook de
levertijden opliepen. Ze krijgen nu ook nog te maken
met hogere energielasten. Positief is dan weer dat de
sector die hogere kosten collectief lijkt door te
rekenen en daarbij ook nog begrip daarvoor krijgt bij
de klanten, die ook heel goed begrijpen waar de
hogere kosten door veroorzaakt zijn.
Veel leesplezier gewenst met dit nummer van signPro
waarin we -zoals u naar aanleiding van dit stuk al
verwachtte- u bijpraten over de verschillende
netwerkevenementen en beurzen.

Herman Hartman,
Hoofdredacteur SignPro Benelux
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In beeld

Poëzie op de stoep
Tekst Herman Hartman Fotografie Henk Rougoor

Fotograaf Henk Rougoor nam dit keer de
pont over het IJ voor het onderwerp voor
deze rubriek: ‘Poëzie op de stoep’. Dat
poëzie niet altijd direct als uiting van
cultuur herkend wordt is niet nieuw, ook
nu weer. Het was de tweede keer dat
dezelfde teksten werden aangebracht.
Overijverige medewerkers van de
gemeentereiniging hadden het niet
herkend als zodanig. Daardoor werden zes
van de tien gedichten weggespoten. Ze
zijn nu opnieuw aangebracht.

Granate heeft dichtende Amsterdam-Noord
bewoners gevraagd een korte ode aan hun
geliefde stadsdeel te schrijven. Uit de inzendingen zijn 10 gedichten gekozen door een
vakjury. Het zijn vooral korte gedichten zoals
deze van Wilma van den Akker:
“Wat je in Noord hoort
zijn klanken die klinken zoals
vroeger klanken klonken want Noord
is voor altijd een werkwoord”

De gedichten zijn vervolgens op tien locaties
aangebracht. Het gebruikte lettertype is
speciaal voor Granate ontworpen door
kalligraaf Raul Balaï. De gedichten zijn op de
grond geschilderd door de artiesten Bennie
Brasco, Metin Bagirgan en Mr. Juice. De verf
wordt eerst gezet met sjablonen en daarna
bewerkt met de hand, wat elke letter uniek
maakt. •

Granate is de stichting achter Poëzie op de
stoep. Op de site van Granate leren we meer
over de achtergrond. “In de alledaagse
openbare ruimte zorgt Poëzie op de stoep voor
niet-alledaagse ervaringen met kunst en
cultuur, in dit geval poëzie en kalligrafie. De
historische traditie van het kalligraferen van
poëzie wordt nieuw leven ingeblazen en geeft
een unieke vorm aan elk gedicht. De poëzie is
toegankelijk, zonder dat er afbreuk wordt
gedaan aan inhoud en kwaliteit van de
gedichten.”
Over de editie van Poëzie op de stoep in
Amsterdam Noord: “Poëzie op de stoep is een
verbindend project wat buurtbewoners en
bezoekers met elkaar verbindt. Door de stad
als haar doek te gebruiken nodigt zij de
toevallige voorbijganger uit tot het lezen van
lokale poëzie. De vluchtige voeten die elkaar
over stoepen passeren en kruisen worden zo
kort tot een speelse halt geroepen om met
elkaar in gesprek te raken over de gemene
deler: Amsterdam-Noord.”

De gedichten die vandaag gespoten gaan worden.
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De sjabloondelen worden aan elkaar geplakt tot een geheel.

Met gebruik van de sjablonen en een spuitbus worden de gedichten aangebracht
door Mr. Juice.

De gespoten tekst wordt met penseel bijgewerkt.

Sjabloon wordt verwijderd.

Veel reacties van buurtbewoners.

Tekstschrijver, schrijfdocent en buurtbewoner Wilma van den Akker met het sjabloon
van haar gedicht.

In beeld
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Jouw partner in plaatmateriaal

Eigen transport

Ruim assortiment

Snel in huis

Je producten worden met
zorg vervoerd door onze chauffeurs.

Velen diktes en formaten
MGBond | NEO Plastech | Signlux |
Plexiglas (freeswerk)
Opaal acrylaat (freeswerk)

Levertijd vanaf 1 - 3 werkdagen

isca.nl

De nieuwe standaard
in geschuimd PVC
Diktes
2 mm
10 mm

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

19 mm

Afwerkingen
Wit

Zwart

1 in aluminium
composiet plaatmateriaal
Diktes
2 mm

3 mm

4 mm

6 mm

Afwerkingen
Wit
Spiegel

Zwart
Groen

Geborsteld RVS
Antraciet

Oranje
Rood

Zilver mirror
Geel

Blauw

Ecovriendelijk MGBond
MGBond is 100% recyclebaar

Geen zware metalen in productie proces

Geproduceerd met milieuvriendelijke stoffen

Intergreerbaar met natuur door duurzaamheid

Geproduceerd met oog op idealen voor mens en natuur

Bekijk het complete assortiment

in de webshop

SignPro Benelux November 2021
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Productnieuws
Nieuw merk carwrapfolie van Vink VTS

Vink VTS voegt meer dan 100 nieuwe kleuren carwrapfolie toe aan het assortiment en
deze zijn direct uit voorraad leverbaar. Met leverancier KPMF realiseert Vink VTS een
flinke uitbreiding.
Carwrappers kunnen al bij Vink VTS terecht voor folie van Avery Dennison, 3M en
Mactac. Met deze uitbreiding geeft de leverancier toegang tot een reeks bijzondere en
veelgevraagde carwrapkleuren zoals de High Gloss Black folie. Daarnaast heeft KPMF
volgens Vink VTS een aantal unieke overlaminaten die speciale effecten creëren, zowel
te gebruiken voor carwrapping (3D-vervorming) als bescherming van geprint materiaal.
KPMF was betrokken bij de totstandkoming van de allereerste wrapfilms en heeft
inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met de productie en ontwikkeling van carwrapfolies. KPMF premium gegoten carwrapfolies bieden uitstekende vervormbaarheid,
superieure afwerking en een lange levensduur, meldt Vink VTS. Er is een gevarieerd
assortiment van KPMF met onderscheidende iriserende, starlight, parelmoer en metallic
kleuren, in zowel matte als glanzende afwerkingen. De flexibele 3D folie met Ai-Release
luchtkanaalstructuur is herpositioneerbaar, heeft een geringe initiële hechting voor een
optimale montage en kan tot 3 jaar zonder residue worden verwijderd.

Roland snijplotters met naadloze Print & Cut
workflow

Roland DG heeft de nieuwe GR2-640/540 64" en 54" vinyl snijplotters aan zijn CAMM-1 reeks toegevoegd. Met de CAMM-1 serie kan
volgens de fabrikant bijna elke vorm uitgesneden worden uit een
brede waaier van materialen, zowel op rol als vellen, gaande van
dunne raamfolies en heat transfer folies tot dikke reflecterende folies
en zandstraalmaskers. Toepassingen zijn onder meer signalisatie,
raamfolie voor auto's, voertuigwraps en sportkleding.
Paul Willems, Product Management en Business Development
Directeur bij Roland DG EMEA: "In combinatie met de hoogwaardige
printtechnologie van Roland zijn onze snijplotters de perfecte keuze
voor printprofessionals voor het creëren van rijke en levendige
graphics in alle vormen en afmetingen voor meerdere toepassingen,
waaronder stickers, labels, POP in de winkel en - meer recent – signalisatie voor social distancing."
De GR2-640 en -540 bieden een ideale balans tussen een betaalbare prijs en superieure snijprestaties en zijn ontworpen om naadloos
te integreren met grootformaat inkjetprinters, aldus Roland. Met een
maximale snijsnelheid van 1.530 mm/s, een maximale neerwaartse
kracht van 600 gf en een soepele toevoer van media biedt de
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GR2-serie de precieze snijkwaliteit en de productiviteit in grote volumes
die professionele gebruikers nodig hebben.
Volgens Willems is een van de meest opwindende kenmerken van de
GR2-reeks dat ze probleemloos gekoppeld kan worden aan de
grootformaat inkjetprinters van Roland DG met behulp van de identieke
VersaWorks 6 RIP-software voor een naadloze print & Cut-productie.
Met de 'Job Assistant'-functie van VersaWorks 6 zijn vectorgegevens in
PDF te bewerken en eenvoudig contourlijnen toe te voegen om ervoor
te zorgen dat de contouren van afbeeldingen nauwkeurig worden
gesneden, zodat gebruikers niet meer hoeven terug te gaan naar
Adobe® Illustrator®, CorelDRAW® of andere grafische software om de
productie te voltooien.
De GR2-serie is ook voorzien van een multi-crop markeerfunctie voor
nauwkeuriger contoursnijden van grote hoeveelheden printwerk en
snijden na laminering. Ze bevat ook de Roland DG AAS II plug-in
software voor koppeling met andere grootformaat inkjetprinters. De
GR2-serie is uitgerust met de krachtige, best-in-class FlexiSign
GR2-Edition-software, die bij registratie het eerste jaar gratis is. Deze
software biedt een complete suite voor het ontwerpen en snijden van
grafische bestanden en integreert naadloos met snijplotters uit de
GR2-serie voor een workflow van alleen snijden of print & cut.

The game changer for soft signage & fabrics
For more information,
please visit
durst-group.com/iSUB

Journaal
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LET’S
CELEBRATE
TOGETHER
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Handgemaakt met papier en

door Print.com

Het haardvuur knettert zachtjes en de warme chocolademelk is niet aan te slepen.
En de stapel cadeautjes, die wordt groter en groter. Allemaal voor jou, zodat je deze
feestdagen flink kunt uitpakken. Van unieke houten kerstkaarten tot luxe gegraveerde
borrelplanken: met keuze uit honderden bijzondere producten wordt je klanten
verrassen pas écht een feestje. Laat je inspireren op:

print.com/feestdagen
SignPro Benelux November 2021
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Grootste transparante LEDscherm van West-Europa

Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht
heeft er een eyecatcher van maar liefst 193
vierkante meter bij, de enorme glazen façade
van de ingang tegenover Utrecht Centraal
Station is volledig bekleed met een transparant LED-scherm. Een techniek, waarbij de
lichtinval behouden blijft en men van binnen
nog steeds naar buiten kan kijken. Voor de
productie en montage tekende Q-lite.
Het winkelcentrum is één van de drukstbezochte plaatsen in Nederland met meer dan
140 winkels en restaurants. Het transparante
LED-scherm is geplaatst in opdracht van
blowUP media Benelux BV. Er wordt content
getoond met impactvolle video’s en 3D
content. Utrecht is hiermee een bezienswaardigheid rijker. Ook internationaal is er al veel
belangstelling getoond in de locatie, aldus
Q-lite.
“Het was niet eenvoudig om dit LED-scherm

te plaatsen", zegt commercieel directeur
Jacco Zwart. "Er zijn veel nieuwe technieken
gebruikt om de transparantie van het LEDscherm zo hoog mogelijk te houden. Het LEDscherm heeft een transparantie van 70%. Dit
betekent dat bezoekers in het gebouw naar
buiten kunnen kijken, terwijl bezoekers buiten
een volledig full colour beeld zien. Er kan ook
transparante content op het scherm geplaatst
worden, waardoor je deels beeld krijgt en
deels nog door het scherm kunt kijken. Een
unieke beleving. De bijzondere vorm van het
entreegebouw gaf nog een extra moeilijkheid:
bij een normaal LED-scherm hadden we de
raampartij niet volledig kunnen vullen, maar
door op maat gemaakte LED-modules te
gebruiken konden we de glazen façade met
schuine rand volledig inzetten als beeldscherm."
“Het transparante LED-scherm in deze vorm
is een nieuwe innovatieve techniek die Q-lite
in 2018 op de markt gebracht heeft”, zegt

Zwart. “Door de hoge transparantie, het lage
gewicht en scherpe beelden kunnen veel
locaties uitgerust worden met digital signage,
waar voorheen een standaard LED-scherm
geen optie was. Ideaal voor supermarkten,
zakenkantoren, sportcentrums en autodealers.
De interesse is groot, ook buiten de Benelux.
Zo mogen we momenteel meer dan 30 e.
leclerc supermarkten in Frankrijk voorzien van
transparante LED-schermen.”

Inzake
Dimix DTF TEX-MAX Days 8 en 12 november 2021
Dimix organiseert op 8 en 12 november aanstaande de Dimix DTF
TEX-MAX Days. Hoog kwalitatieve textieltransfers produceren gaat
dankzij de Dimix Transfer-Jet & Powder-Fix combinatie makkelijker dan
ooit, aldus Dimix. Tijdens de TEX MAX Days zijn er live demo’s, DTF
productpresentaties en leert u alles over deze nieuwe innovatie. U bent
de gehele dag welkom in de showroom van Dimix in Breda. Om 10.30u
en om 14.30u zijn er presentatiesessies voorzien. De dag is inclusief een
Mexicaanse lunch. Meer informatie en aanmelden: www.dimix.com/
texmax

Pals Print & Screen verhuisd

Pals Print & Screen is verhuisd naar een nieuwe locatie in Goirle. Het nieuwe adres luidt: Nobelstraat 6, 5051 DV Goirle.
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Mensen

TEXTIEL PRINTEN
100 stuks per uur

Van 't Riet naar PONGS

Jacco van ’t Riet is aangesteld als International Sales Manager bij de
PONGS Group, met hoofdvestiging in het Duitse Pausa-Mühltroff.
PONGS is gespecialiseerd in de productie van technisch en decoratief
textiel, inclusief grootformaat digitaal bedrukbaar textiel. Het bedrijf
heeft een indrukwekkende weef- en breimachinecapaciteit van 1,9
miljoen vierkante meter per maand.
PONGS maakt textiel tot 505 centimeter breed, met functionele
eigenschappen zoals verlichte en verduisterende materialen, rekbare of
akoestisch dempende textielsoorten, digitaal printbaar in hoge resolutie
in bijna eindeloze lengtes, geschikt voor contractbouw, hotelwezen,
beurzen en visual merchandising.
Van ’t Riet was lang werkzaam bij TTS als sales manager en werkte
ook bij TS Visuals. In zijn nieuwe functie blijft hij betrokken bij de signen grootformaat printbranche.

Bedankt Paul

Na 17 jaar heeft Paul Dekkers Publimore Media verlaten, de uitgeverij
van onder meer SignPro Benelux. Dekkers was als bladmanager
jarenlang het aanspreekpunt van het magazine voor wat betreft de
sales. Hij heeft een functie elders (buiten de uitgeverswereld)
aanvaard.

Agenda 2020/2021
2021
Fespa Mexico
26 t/m 28 november
Centro Citibanamex, Mexico City
Fespa Eurasia
2 t/m 5 december
Istanbul Expo Centre, Turkije

2022
Viscom Düsseldorf
11 t/m 13 januari
Messegelände Düsseldorf,
Duitsland
CTCO Deutschland
11 t/m 13 januari
Essen, Duitsland
SGI Dubai 2022
16 t/m 18 januari
Dubai World Trade Centre
C!Print Madrid
18 t/m 20 januari
Calle de las Aves 17, Madrid,
Spanje

InPrint Munich 2021
15 t/m 17 maart
Munich Trade Fair Centre,
München Duitsland
ICE Europe 2021
15 t/m 17 maart
Munich Trade Fair Centre,
Duitsland
CCE International
15 t/m 17 maart
Munich Trade Fair Centre,
Duitsland
Sign & Digital UK
22 t/m 24 maart
NEC Birmingham, UK
Sign & Print Expo
22 t/m 24 maart
Evenementenhal Gorinchem

NIEUW

!!!

NIEUW

!!!

NIEUW

!!!

NIEUW

Empack
5 t/m 7 april
Evenementenhal Gorinchem
Fespa Global Print Expo/ESE
31 mei t/m 3 juni
Messe Berlin, Duitsland

!!!

Extreem lage kostprijs per print
Automatische hoogte detectie
Zeer hoge printsnelheid
Demoklaar te Wormerveer

Uw authorized Epson dealer

C!Print Lyon
1 t/m 3 februari
Eurexpo Lyon, Frankrijk

WWW.SCREENPRODUCTS.NL
SignPro Benelux November 2021
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WIJ ZIJN VERHUISD!

DIGITAAL
TRANSFER
ZEEFDRUK
18
BORDUREN

Pals Print & Screen B.V.
Nobelstraat 6, 5051 DV Goirle
The Netherlands
T +31 (0)13 577 37 67
E info@palsprint.com

Succesvolle herstart Global Print Expo

FESPA brengt
kleur terug
Tekst Herman Hartman

Na verschillende keren te zijn uitgesteld
ging op 11 oktober in de Amsterdam RAI
de FESPA Global Print Expo van start,
samen met de daaraan gekoppelde Sign
Expo. ‘Bring color back’ heette het thema.
De beurs had een kleinere omvang dan
normaal. Dat heeft ook een positieve kant
waar een deel van de standhouders zeker
van heeft geprofiteerd. De organisatoren
kunnen terugkijken op een soepel
verlopen beursweek en dat stond niet op
voorhand vast.
De 2021 editie is -achteraf bezien- op precies
het juiste moment getimed. Een maand eerder
nog zouden de toen geldende covidregels te
veel roet in het eten hebben gegooid. Ook nu
was covid niet ver weg. Enkele exposanten die
eerder hadden toegezegd bleven om die reden
thuis. Dankzij de recente versoepelingen
konden er genoeg bezoekers vanuit het
buitenland Amsterdam bereiken en samen met
de bezoekers uit Nederland en België, ruim
11.000, zorgden ze ervoor dat de beursvloer
bij vlagen behoorlijk gevuld was. Bijna de helft
was afkomstig uit de Benelux en Duitsland.
Andere sterk vertegenwoordigden landen
waren Italie, Frankrijk, UK, Spanje en Polen. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bezoek
niet helemaal evenredig verdeeld was over alle
(vier) hallen. De Sign Expo, met maar een klein
aantal exposanten werd slecht bezocht. De

bezoekers hadden meer aandacht voor de
opgestelde print- en afwerkapparatuur en voor
de substraten.
Persconferenties
Op dag één waren er, als altijd, persconferenties waarbij een aantal exposanten de pers
bijpraat. Canon en Mimaki gebruikten hun
persconferentie vooral om de producten die
het ze eerder dit jaar introduceerden nog eens
voor het voetlicht te brengen. Durst verraste
met een nieuw printermerk voor de Europese
markt. En EFI Reggiani ging in op de texielmarkt.

Focus op nieuw
Waar bij voorgaande beurzen vaak een groot
deel van het assortiment werd uitgestald,
kregen we nu vooral highlights te zien met als
gevolg vaak compactere stands voor hardware. Het aanbod van de mediafabrikanten bleef
daardoor beter zichtbaar. Bij veel exposanten
van media werd sterk gefocussed op het
duurzamere deel van het aanbod, maar dat
kon niet helemaal verhullen dat we voorlopig
vooral kunststoffen verwerken in veel grootformaat toepassingen. Kant-en-klare antwoorden
over de keten-verantwoordelijkheid bij het
recyclen van kunststoffen zijn er nog niet.

Wrap Master Europe
De laatste beursdag was de finaledag
voor de Europese editie van de World
Wrap Masters Europe 2021. Deze editie
werd gewonnen door Norman Brubach
(Duitsland), die daarmee werd uitgeroepen tot Wrap Master Europe. Ivan Tenchev
(Bulgarije) bereikte de tweede plaats.
Voor Vitek Šimek (Tsjechië) was de derde
plaats weggelegd.
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FESPA Nederland en Belgie
Bij evenementen draait het allemaal om
contact en daarbij gaat het niet alleen
om contacten tussen leveranciers en afnemers, maar ook om contacten tussen
beursbezoekers onderling. Op woensdag
hadden zowel FESPA Nederland als FESPA België de eigen leden uitgenodigd. De
besturen van beide organisaties hadden
besloten er een uitwisselingsmoment van
te maken waarbij de leden over en weer
in gesprek konden tijdens de ontvangst
in de VIP ruimte. Beide besturen zijn
inmiddels in gesprek om op meer vlakken
samen op te trekken. Vanuit FESPA Nederland was er het nieuws dat voorzitter
Wouter van As zitting neemt in de internationale FESPA Board. Tegelijkertijd is
Enrico Steijn teruggetreden, na een lange
staat van dienst als penningmeester.
FESPA Nederland had, net als FESPA
België, een eigen stand. Wie zich ‘s middags rond half vijf meldde kon rekenen
op een prettig bitter IPA bier uit Dokkum
en daar mede ondernemers ontmoeten
en bijpraten. Zowel leden als niet leden
waren welkom. Er is druk gebruik van
gemaakt. Ook de eigenaren van de brouwerij schoven nog even aan om het eigen
bier te proeven!

Agfa
Agfa had een prominente plek bij de ingang
van de grootste hal van het Europa complex
bemachtigd. Daarop liet het drie grote printers
zien waarbij de recent geïntroduceerde Jeti
Tauro H3300 UHS-LED met automatische
uitleg een eye catcher was. Ook de Avinci
CX3200 textielprinter is van recente datum. De
Oberon RTR3300 roll2roll uv printer maakte het
aanbod compleet. Deze printer is na de beurs
in Amsterdam inmiddels geplaatst bij Print
Support. Afga laat hiermee zien dat de focus
op printers in het midden- en hogere segment
ligt, qua printvolume. Afga heeft ook nog een
divisie die voor industriële toepassingen
aangepaste inkten ontwikkelt die kunnen
worden gecombineerd met eigen printers,
maar ook met de printers van andere printerbouwers en vroeg ook daar aandacht voor.

De tweede machine, de Vanguard VK 300D HS
is uitgerust met een tafel van 160 x 320 cm en
kan in verschillende configuraties geleverd
worden. Hier worden Kyocera koppen toegepast en zijn er nog meer inktconfiguraties
mogelijk. Dankzij de kleinste druppelgrootte
van 3 picoliter en een nauwkeurige verplaatsing
van de printkoppen levert deze printer een zeer
egaal beeld.
Canon
Canon had een variatie op het Fespa thema
‘bring colour back’ bedacht bij het inrichten
van de stand: ‘The taste of colour’. Canon
vroeg aandacht voor de recente geïntroduceerde Arizona 135 en de Colorado 1630: twee
instapmodellen, bereikbaar voor een grote
groep gebruikers, die we in SignPro al eerder
aan u voorstelden.
Er was ook actueel nieuws over een nieuwe
inkt voor de Arizonafamilie, de IJC358. De inkt
is vooral bedoeld voor industriële toepassingen
waarbij hechting extra belangrijk is. Naast de
Wall Paper Factory heeft de samenwerking met
Fotoba nu ook de UV Gel Universal Factory
opgeleverd, waarbij een jumborol lader wordt
gecombineerd met een jumborol opwikkelsysteem, zodat de prints offline verwerkt kunnen
worden.

De Canon Arizona reeks maakt instappen op
verschillende productieniveaus mogelijk.
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Durst
Durst nodigde de pers uit op de eigen stand.
De grote verrassing was hier de introductie van
Vanguard, op de Europese markt. Dit van
oorsprong Amerikaanse bedrijf is door Durst
overgenomen en is nu een zelfstandige divisie
binnen Durst. Het aanbod van Vanguard vult
de ‘onderkant’ van het aanbod van Durst aan.
Vanguard gaat de door haar ontwikkelde uv
vlakbedprinters ook in Europa verkopen en kan
in het middensegment voor opschudding in de
markt zorgen. De twee getoonde printers zien
er alvast veelbelovend uit. De Vanguard VR6D
maakte zijn showdebuut. De machine met een
tafel van 2,5 x 1,2 m is uitgerust met Ricoh
Gen6-printkoppen. In de kwaliteitsmodus kan
hij tot 90 m² per uur printen. De CMYK-printer
ondersteunt wit en vernis en kan dankzij het
modulair ontwerp voor verschillende toepassingen worden geconfigureerd. Richtprijs circa
$150.000, ongeveer €130.000.

Vanguard zal naast het Durst verkoopkanaal
ook door dealers in Europa worden aangeboden en heeft inmiddels in Brixen (Italië) eigen
huisvesting gevonden voor de ondersteunende
diensten. Veel van het succes van dit merk zal
afhangen van de mate waarin support wordt
verleend.
Durst vroeg ook aandacht voor het P5 print
platform dat niet alleen hardware in de vorm
van P5 printers omvat, maar ook wordt
ondersteund door een compleet aanbod aan
software waarmee de opdracht wordt begeleid
vanaf bestelling, pre press afdrukken tot aan
aflevering. Durst spreekt hier over het Durst
software ecosystem. De twee P5 printers op
de stand zijn allebei van recente datum. De P5
TEX iSUB drukt af met met een maximale
afdrukbreedte van 330 cm. De printer kan

Samen met Fotoba brengt Canon de UV Gel
Universal Factory.

zowel voor drukken op sublimatiepapier als
voor rechtstreeks drukken op polyestertextiel
worden gebruikt. Voor direct druk is de printer
uitgerust met een inline fixatie unit, waardoor
de print direct verwerkt kan worden. De
machine op de beurs blijft in Nederland en
verhuist naar Probo. De getoonde P5 350 HS
uitgerust met een dubbele hoeveelheid koppen
komt tot max 700 m² uur.

Vanguard VR6D.

Met de Durst P5 350 HS kun je ook dit type
hoogwaardig displays met een uit meerdere lagen
opgebouwd reliëf printen.

Durst P5 350 HS.

Indrukken
Zeefdruk en digitaal indrukken op textiel
hadden een eigen hal. Een compleet
overzicht was het dit keer niet; daarvoor
ontbraken teveel spelers. DtF was hier
één van de topics en kwam op verschillende stands terug. Opvallend was dat
er hier, naast systemen met een baanbreedte van 30 of 50 cm, nog kleinere
installaties werden aangeboden met een
baanbreedte van 20 cm, daarmee komt
DtF onder handbereik van bedrijven die
een minder groot volume aan textiel
verwerken en een serieus alternatief voor
aanschaf van een instapmodel DtG printer zoeken. Onduidelijk is hoe stabiel dit
proces is als je het niet frequent gebruikt.
DtF mag dan snel oprukken voor het
bedrukken van promotioneel textiel, voor
werkkleding is de combinatie digitaal full
color druk gecombineerd met het in zeef-

Durst P5 TEX iSUB.

druk aanbrengen van wit de aangewezen
weg voor slijtvaste prints die op hoge
temperatuur kunnen worden gewassen.
Inno levert hiervoor een zeefdrukinstallatie
die de onnauwkeurigheid van een digitale
tonerprinter corrigeert door de in de inleg
ingebouwde camera en de verstelbare
inlegtafel.
Leverancier van DtG printers, Brother, liet
een nieuw printermodel zien: de Brother
GTX600. Deze printer is uitgerust met nieuwe printkoppen met een hogere capaciteit
en biedt een twee keer hogere printsnelheid dan het huidige model met ook nog
betere detaillering. De inkten zijn gelijk aan
de huidige inkten voor de GTX Pro. Bulk
inktopslag is hier standaard. Niet alleen
de kast maar ook de printtafel is groter
geworden. Veel wilde de standbemanning
niet kwijt. Januari 2022 wordt de printer
gereleased.

Mimaki
Mimaki legde de nadruk op het veelzijdige
aanbod. Zo komt onder meer de Mimaki UJF
7151 plusII voorbij. Deze objectprinter heeft ten
opzichte van de voorgangers een hogere
maximale afdrukresolutie van 1800 dpi en is
ook nog eens 190 procent sneller bij lagere
afdrukresoluties. De tafel is belastbaar tot 30
kg waardoor ook zwaardere houders (Jigs) te
gebruiken zijn om de objecten te positioneren.
Ook nieuw is de UJF-MkII e-reeks bestaande
uit de UJF-3042MkII e, de UJF-6042MkII e en
de UJF-3042MkII Ex e.
De JFX600-2513 is het antwoord op de vraag
naar vlakbedprinters voor een hoger printvolume. De printer wordt vanaf december leverbaar
en mocht op de beursvloer op de nodige
belangstelling rekenen.
Mimaki is ook al lang actief met 3D printers die
het object in full color afwerken. De Mimaki
3DUJ-2207 is voor een grotere groep bedrijven
betaalbaar en levert een bouwvolume van 203
x 203 x 76 mm. Voor het complete aanbod
geldt dat de nieuwe printers allemaal voorbereid zijn op data uitwisseling met de front end
systemen waardoor automatisch instellen of
het koppelen met robots eenvoudiger wordt.

Mimaki UJF 7151 plusII.

JFX600-2513.
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European Sign Expo
De show was verdeeld over vier hallen
van het Europa complex. Voor de
European Sign Expo, waar het draait
om halffabrikaten, frames en verlichte
reclame voor de signmakers, was een
eigen hal gereserveerd, maar die was
niet volgeboekt. Het aantal exposanten
bleef duidelijk achter ten opzichte van
voorgaande beurzen en er was ook minder
nieuws dan in voorgaande jaren. Verreweg
de meeste standhouders deden in (half)
fabrikaten voor verlichte reclame.

bezoekers ook het moment om kennis te
maken met de bemanning van het eigen
swissQprint verkoopkantoor dat sinds 1
oktober in de Benelux actief is. Meer hierover
leest u op pagina 58 en 59 van dit nummer.

EFKA mocht tenminste op nog wat aanloop
rekenen.

Nieuwe generatie printkoppen zorgt voor extra
snelheid.

Kleurrijk verzorgd aanbod uit Turkije.

Naast Matrix Frames lever André America
sinds enkele jaren deze mobiele lichtbakken.
De versie met een in de voet ingebouwde accu
debuteerde op deze beurs.

Tiptoetsen maken instellen vacuüm nauwkeuriger.

De dynamische led lightboxen van Vivalyte
zorgen voor ‘beweging’ tegen relatief lage
kosten in vergelijking met ledschermen.

Reggiani TERRA
Waar het Amerikaanse hoofdkantoor van EFI
besloot de Fespa dit jaar over te slaan kwam
dochteronderneming Reggiani wel naar
Amsterdam. Op haar persconferentie werd
ingegaan op de breedte van het aanbod
textielmachines dat dit bedrijf voert waarbij de
nieuwe Reggiani TERRA de meeste aandacht
kreeg. Deze printer is uitgerust met pigment
inkt en kan in verschillende configuraties
geleverd worden. De printer in kwestie was ook
in Amsterdam te zien.

EFI Reggiani TERRA Silver.
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Energiezuinig kun je deze door Sola Air uit
Rusland geproduceerde oplossing wel
noemen. Je hebt aan beetje licht voldoende
om opvallende wanden te maken, opgebouwd
uit deze glinsterende paneeltjes.

swissQprint
Voor swissQprint was deze beurs om twee
redenen belangrijk. Allereerst werd hier de
vierde generatie vlakbedprinters voorgesteld.
Nieuwe printkoppen vormen het hart van de
nieuwe generatie van de Impala en Nyala met
een maximale resolutie van 1350 dpi. In
combinatie met de zeer nauwkeurige druppelplaatsing leveren ze een nog betere printkwaliteit. Bovendien profiteren beide modellen van
een zichtbaar hogere output in bepaalde
printmodi. Ook de Oryx is bijna 40 procent
sneller dan zijn voorganger, wat hem tot een
eersteklas instapmodel maakt.
In generation 4 van swissQprint zijn verschillende mechanische verbeteringen doorgevoerd,
waaronder het Tip Switch vacuüm, waarvoor
patent is aangevraagd. De tafel is onderverdeeld in maximaal 256 segmenten die snel en
gemakkelijk met slechts één druk met de
vinger kunnen worden in- en uitgeschakeld.
Het was voor de Belgische en Nederlandse

China
Op de beurs waren ook wat Chinese leveranciers. Flora en Handtop zijn al langer actief in
onze regio en brachten een divers aanbod
mee. Dat ze het bouwen van printers onder
controle hebben wordt bewezen doordat ook
andere leveranciers hier printers laten bouwen,
toch overtuigt het aanbod van deze twee niet
altijd. De eigen printers moeten het deels doen
zonder geavanceerde hulpmiddelen die de
bediening vereenvoudigen. De specs die
worden afgegeven wijken nogal af met de
realiteit en de communicatie verloopt stroef. In
Oost Europa zijn er dealers die de eerstelijns-support doen. Sommige modellen zijn met
wat engineering vanuit Europa ook in onze
regio inzetbaar, mits ook de specs realistisch
zijn.

Hasler De Magna snijtafels worden in
verschillende breedtes aangeboden. Op de
stand stond onder meer de versie met een
breedte van 5 meter. Deze is na de beurs bij
Van Straaten geïnstalleerd. De oprichters, die
eerder voor Bullmer werkten, denken een
verbeterde versie van die tafels te hebben
gemaakt. •
Bij Flora te zien. Een printer voor drukken op
sublimatiepapier die gebruik maakt van een jumborol
in- en uitvoer aan de achterzijde. De droging vindt
onder de printunit plaats. Slim concept met een
relatief klein vloerbeslag, echter nu wordt ook de
omgeving behoorlijk verwarmd en waterdamp niet
afgezogen.

Nabewerken
Op verschillende stands komen we textielbewerking tegen. Mimaki Klieverik en Summa
hebben een opzetje gemaakt waarbij ze de
workflow vanaf print, sublimatie tot aan het
lasersnijden laten zien. Het nieuws bij Summa
is dat dit een tweede generatie lasersnijder
voor textiel betreft met hogere prestaties en
verbeterde inzetbaarheid.

Omega Skinz trok ook tijdens de Fespa de aandacht.
Nautasign verzorgde voor haar klanten ook dit jaar
weer een tour langs de door hen vertegenwoordigde
merken en deze klanten krijgen hier uitleg over de
nieuwe carwrapfolie.

De Magna snijtafel beschikt over een tafel brede
scanner.

Het nieuws bij Hexis lag voor het oprapen. Slimme
drukbare herhaalbare patronen voor folie op vloer of
wand met de juiste antisliplaag en ook nog
antibacterieel als dat moet!

Roland Versa Studio BN-20A.

Nieuwe laser bij Summa.

Digitale afwerking kreeg sowieso veel aandacht
en behelst alles van snijden van A4’tjes tot aan
het verwerken van 5 meter brede rollen textiel,
zoals op de stand van het uit China afkomstige
iECHO te zien was.

Te gast op de TTS stand: HP. Zelf vroeg TTS onder
meer aandacht voor de uitbreidingen in het
assortiment aan textieldoek, geschikt voor
interieurtoepassingen.

Genoeg keuze in snijtafels bij iECHO.

Wie op zoek is naar een 5 meter brede snijtafel
kon al terecht bij Bullmer. Dit Duitse merk krijgt
binnenkort een steunpunt in Nederland omdat
TTS dit merk opneemt in het hardware
assortiment. Er is ook een nieuw merk dat
snijtafels voor textielverwerking tot 5 meter
breedte levert.

TTS steunpunt voor Bullmer.

Next show!
In 2022 staat van 31 mei t/m 3 juni de
volgende Global Print Expo op het programma, in Berlijn. Naar verluidt hebben
heel wat exposanten in Amsterdam
definitief besloten in Berlijn weer van de
partij te zijn. Dit door de positieve indruk
die deze beurs heeft achtergelaten. Daarnaast hebben verschillende bedrijven die
in Amsterdam ontbraken al ingetekend
voor Berlijn.
Of dat geldt voor de deelname aan de
European Sign Show is twijfelachtig.
Deze showroom met halffabrikaten was
dus karig bedeeld in Amsterdam, zowel
qua standhouders, als qua interesse van
de bezoekers. Vraag is of dat het gevolg
was van corona of dat we hier te maken
hebben met een verandering in de
afzetmarkt. Voorheen waren er erg veel
aanbieders met een min of meer vergelijkbaar aanbod. Vernieuwing maakt plaats
voor consolidatie. Ook zonder covid
regels zouden er waarschijnlijk minder
exposanten en bezoekers zijn geweest.
Print service providers leveren een groeiend deel van dit soort halffabrikaten mee
met de prints waardoor minder bedrijven
zelf inkopen.
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FUTUREPROOF

Vakdag Print&Sign
2021 geslaagd
Tekst Loet van Bergen

Eindelijk was het weer zo ver. Grafici uit
de print- en signbranche kwamen op
dinsdag 12 oktober in het NBC in
Nieuwegein samen om weer te kunnen
netwerken tijdens de Vakdag Print & Sign.
Dit netwerkevenement wordt elk jaar georganiseerd door het vakblad PRINTmatters en kon
gelukkig in dit ook tumultueuze jaar doorgang
vinden na een onderbreking van een jaar. In de
Grandhall gaf cabaretier Guido Weijers een
Masterclass Geluk. Een uur lang hing een
overvolle zaal aan de lippen van deze ervaren
spreker. Waarbij de nadruk niet lag op humor,
maar op de wetenschap en filosofie achter
geluk. Want iedereen spreekt er met grote
regelmaat over en iedereen wil gelukkig zijn.
Om te eindigen met: “Succesvolle mensen zijn
niet gelukkiger, maar gelukkige mensen zijn wel
succesvoller.”

Masterclass Geluk.
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Inspirerende sessies
Verschillende onderwerpen en sprekers
passeerden de revue. Bezoekers konden zich
voor acht parallelsessies inschrijven. Een
toekomstgerichte blik stond deze dag centraal
met het thema FUTUREPROOF. De onderwerpen varieerden van actuele problemen tot
toekomstgerichte. Waarbij de nadruk van de
presentaties veel lag op print. Interessant voor
de signbranche was de presentatie van Heleen
Ernst en Richard van Hoorn over hoe je aan
goede vakmensen komt en hoe deze te
benaderen en wat je hun moet bieden. Klein
onderzoek wijst uit dat de uitstroom na 18
maanden op zo’n 45% ligt. Ditzelfde geldt voor
onboarding. De essentie van de boodschap
van Ernst was dat als je de jonge generaties
wilt boeien en vooral ook binden zal je eerst
moeten willen snappen hoe het komt dat ze
andere behoeften hebben en welke dat zijn.
Welke verschillen zijn er tussen de jonge en
oudere generaties, WAAROM is dat zo… Als je
het ‘waarom’ snapt dan kan je ook iets met het
‘hoe’. Voordat je gaat zoeken naar oplossingen
zal je eerst het groter geheel moeten willen
snappen en zien. Een tip voor werkgevers die
de noodzaak hebben om jongeren aan te
trekken is: snap eerst die achtergrond en

verschillen! Stop met flitsende vacatureteksten
om mensen aan te trekken als deze niet
aansluiten met de huidige (leiderschap) cultuur!
Ga in dialoog met de jongere generaties
(millenniums en Gen Z). Ga ontdekken/kijken
waar zij sterk in zijn (bijvoorbeeld tech smart)
en ga kijken hoe je daar meer ruimte aan kan
geven in jouw organisatie. En ga de dialoog
aan op netwerken, scholen, stagiaires, etc. Vul
niet te snel in wat de oplossing moet zijn maar
ga die gezamenlijk in dialoog zoeken.

Giga canvasafdruk
Wat tot de verbeelding sprak was de presentatie van fotografisch kunstenaar Wim Tellier over
zijn project Closer, hierin stelt hij een canvasafdruk van 105 x 68 meter tentoon van een man
in een brandwerend pak op de grasmat van
het bekende Koning Boudewijnstadion in
België. Waarbij nauw werd samengewerkt met
Canon Benelux. Om het project in goede
banen te leiden heeft Canon een Colorado
UVgel printer aan de kunstenaar uitgeleend om
het kunstproject volledig te printen. De ‘man in
het vuurpak’ is geprint op Canon IJM695
bannermateriaal. In totaal werden 60 rollen
bannermateriaal gebruikt om het project te
realiseren.
Netwerken
De 943 bezoekers grepen deze Vakdag
Print&Sign aan om elkaars weer eens live te
ontmoeten na alle Zoom meetings in coronatijd, én om te netwerken. Door de opzet van de
beurs, allemaal stands met praktische dezelfde
afmetingen, was er nauwelijks ruimte om
producten tentoon te stellen. Vandaar dat er
weinig te zien viel aan producten en machines.
Op de stand van Igepa viel wel de inhaker te
bewonderen, een slimme standaard waarmee
je snel en gemakkelijk verschillende promotiematerialen maakt. Dankzij een innovatief
inhaaksysteem aan de binnenzijde van de
standaard kun je vrijwel alle denkbare soorten
promotie- en communicatiematerialen inhaken
zoals een desinfectiezuil, een functionele
display, een menustandaard, een reclamebord,
bewegwijzering, een vrijstaande wand of tafel.
Op de website van inhaker.nl staan tal van
voorbeelden wat je ermee kunt doen.

Het team van Igepa aangevuld met de bedenker van
de Inhaker, Cees Bolijn ( op de foto).

Het GOC geeft nu ook trainingen gericht op zijinstromers voor de signbranche.

Circulaire producten
Circulaire producten krijgen steeds meer
aandacht. Er zijn zelfs wetten in de maak om
dit te bevorderen. Op de beurs stond Probo
met circulair plaatmateriaal dat te beprinten is.
Probo heeft als missie om van overgebleven
materiaal nieuw materiaal te maken. Te
beginnen met pvc-materialen, omdat Probo
verwacht dat dit de komende jaren niet uit de
signindustrie zal verdwijnen. Ondanks slimme
nest-technieken blijft er jaarlijks alsnog zo'n
220 ton snijafval over. Dit wordt vermalen tot
pulp en geperst tot nieuw te beprinten
plaatmateriaal: Sign Again. Op de stand van
Wollux lieten ze trots het Imprim’Vert label zien.
Wollux engageert zich voor een ecologische en
duurzame productie van bedrukt promotietextiel, gemaakt van gerecyclede petflessen. Het
bedrijf heeft hiervoor het Imprim’Vert label
gekregen. Het is een door de drukkerijsector
erkend label die de reductie van de impact op
het milieu in de sector promoot. Kortom, met
een dagvullend programma, een volle beursvloer en 943 bezoekers was het een zeer
geslaagde dag die zeker volgend jaar een
vervolg krijgt. •
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PLAK!
“onze folies met gemak”

MAEGIS: wij leveren, jij creëert.
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

Sign2com showroom 2021

Opgetogen sfeer
Tekst Herman Hartman

Sign2com was na een lange, praktisch
evenementloze tijd de eerste beurs die
weer eens doorging. Het leverde tijdens
ons bezoek vooral opgetogen geluiden op
van zowel bezoekers als van standhouders. Er heerst een positieve sfeer.
In Kortrijk lag het accent bij veel stands op het
machineaanbod. Daarnaast waren er nogal wat
service print providers die er hun dienstverlening onder de aandacht brachten, waarbij het
Belgische contingent zich steeds sterker
manifesteerde.
Sign2com was vooral een grote showroom
waar we het aanbod aantroffen van roll2roll
printers voor de signmarkt met daarnaast
aandacht voor het drukken op textiel. De hit
van dit jaar, DtF (Direct to Film), waarbij we
transfers drukken en van lijm voorzien, werd op
liefst 6 stands getoond. Ook de getoonde DtG
printers mochten op belangstelling rekenen,
net als de 1,6 meter brede toestellen voor
drukken met dye sublimatie inkten. Daarnaast
waren er een beperkt aantal vlakbedprinters.
Keuze maken
Een aanzienlijk deel van de bezoekers leek zich
toch te oriënteren op het huidige aanbod aan
1,6 meter brede roll2rollprinters om de huidige
printer te vervangen, of juist om uit te breiden
waarbij de cruciale vraag is of het toch weer
een eco solvent printer wordt of toch liever uv
of latex. De keuze valt vaker op een van de
twee laatste. Opvallend genoeg was het aantal

standhouders dat specifiek corona gerelateerde producten aanbood op deze beurs beperkt.
Seminars
Op de beursvloer was ook een paviljoen
ingericht waar kortdurende seminars werden
gehouden. Er stonden uiteenlopende presentaties op het programma. Voor René De Heij,
Ceo Probo, was het de gelegenheid om een
nieuw inititief naar buiten te brengen over het
verduurzamen van het productaanbod, waarbij
Probo afval afkomstig van rolmaterialen in
eigen huis recycleert en een tweede leven geeft
als plaatmateriaal. Het levert een stijve plaat op
die kan worden bedrukt of beplakt. We horen
er de komende maanden zeker meer over.
Jos Steutelings, Managing Director van VIGC
Kenniscentrum Grafische Innovatie, ging in op

ScreenProducts tooit zich in de nieuwe
huisstijlkleuren. DtF is hier één van de speerpunten.

MatrixDecor levert dit snelbouwsysteem voor
standbouw waarbij aluminium profielen (gemaakt uit
gerecycled aluminium) op ingenieuze wijze worden
gekoppeld tot wanden of stands die met peesdoek
worden bekleed.

De inhaker staat centraal op de stand van Igepa
Belux. U las er eerder over in dit blad.
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de marktontwikkelingen in de brede grafische
markt. Op een beurs waar inkjettechnologie de
leidende techniek is liet hij zien dat als we de
algehele markt tegen het licht houden dat het
aandeel aan inktjet wel stijgt maar nog steeds
gering is afgezet tegen offset als dominante en
leidende techniek in veel marktsegmenten.
Tegelijkertijd liggen er volop kansen doordat
digitalisatie andere manieren van klantbenadering mogelijk maakt in elk marktsegment. Hij
maakte ook reclame voor het eigen congres
dat op 9 november as. plaatsvindt en dat titel
draag ‘Fast forward in print’ waar ook vanuit de
brede scoop van printtoepassingen verschillende onderwerpen aan bod zullen komen.
Aan het eind van dag twee leverde FESPA
Belgium een bijdrage in de vorm van een
rondetafelgesprek met vier leden: Jean Van
Houtryve (Visix), Franky De Meyer (FDM Print
Group), Andreas Foriers (Creafor) en Wouter
Mouton (3Motion). Van Houtryve daarbij in de
dubbelrol van voorzitter van FESPA Belgium en
zaakvoerder van Visix. Ze werden ondervraagd
door Kurt De Cat (hoofdredacteur M&C).
Thema was ‘Veerkracht in de Belgische
print- en signbranche’. Uit de verschillende
verhalen kan worden opgemaakt dat de
betrokken ondernemers zich destijds overvallen voelden, maar vervolgens ieder hun eigen
plan maakten om de gevolgen van het direct
wegvallen van orders op te vangen en nieuwe
wegen te zoeken om toch omzet te maken. In

Probo toont een greep uit het assortiment.

Uitleg geven met de machine onder handbereik. Dat
is waarom een beursbezoek onmisbaar is.
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Zünd Benelux is te gast bij Nautasign.

die eerste tijd bleken de onderlinge contacten
vanwege het FESPA lidmaatschap waardevol.
De bedrijven aan tafel leken alle vier de terugval
goed te hebben opgevangen. Bij 3Motion
wordt toegewerkt naar de aanstaande
verhuizing naar een groter pand, nodig om
verder te kunnen groeien. FDM Print Group
draaide uiteindelijk het beste jaar ooit dankzij
het investeren in meer landen waar de producten worden afgezet en investeerde afgelopen
jaar nog in een aanzienlijke uitbreiding van de

productie. Bij Visix houden ze tot op de dag
van vandaag een aantal corona gerelateerde
producten in het assortiment. Daar is nog
steeds vraag nu het publiek op steeds meer
plekken welkom is. Creafor weet als relatief
kleine speler dat het belangrijk is je eigen plan
te trekken. Er wordt nu geïnvesteerd in extra
automatisering op de werkvloer waardoor de
combinatie zeefdruk digitaal optimaal kan
worden ingezet. •

Probo geeft tijdens een seminar uitleg over recente ontwikkelingen.

Dat het logo van ISC gerestyled is duidelijk zichtbaar.

De DtF oplossing bij Pals Print & Screen.

Voor zowel de masten als het gedrukte (vlaggen)doek is Declercq hét aanspreekpunt.

Connection Walls ontwikkelt een eigen plaatmateriaal
opgebouwd uit gerecycled papier waarbij platen een
veel grotere stijfheid kennen dan gebruikelijk bij
karton. Dit is volgens de makers een
milieuvriendelijkere oplossing. Er kunnen complete
stands mee worden gebouwd.

Nautasign heeft plaats ingeruimd voor alle merken die het vertegenwoordigt.

Geschenkpapier op maat is én van de vele
applicaties waarvoor de Canon Uv Gel printers
geschikt zijn.

Man Print & Sign biedt niet alleen een breed assortiment Roland printers maar heeft ook deze Iecho
PK 0705 op de stand. Dit snij- en ril systeem kan dankzij de eigen inleg en een eigen camera volautomatisch worden
gebruikt voor het afwerken van uiteenlopende producten.

Dimix legt het accent op de Mimaki printers waarbij
de afgelopen jaar geïntroduceerde Mimaki
JV-100-160 goed aansluit op de toenemende vraag
naar allround printers uitgerust met uv inkten.

Mutoh laat onder meer de Mutoh XpertJet 1642 WR
zien. Deze met sublimatie inkt uitgeruste printer is de
afgelopen maand geïntroduceerd. Nieuwe koppen,
een nieuwe inkt en meer hoogteverstellingen maken
het mogelijk fijne details op het sublimatiepapier te
krijgen of juist te profiteren van snellere printmodes
waarbij toch voldoende inkt wordt opgebracht en de
nozzle check het tijdig uitvallen van nozzles opspoort.
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Nieuw in ons programma:

GERECYCLED ACRYLAAT VIKUGREEN
Vikugreen, onze gerecyclede acrylaat plaat, heeft dezelfde
eigenschappen als “virgin” materiaal en is zowel binnen
als buiten toepasbaar. Met Vikugreen maakt u bewust een
groene keuze.

De pluspunten van Vikugreen
�
�
�
�

Keer op keer te recyclen zonder kwaliteitsverlies
Behoud van grondstoffen en mineralen
Vermindering van afvalstromen
Aanzienlijke CO2-reductie
Ons programma:

XT 3050 x 2050 2 t/m 8 mm
Gegoten 3050 x 2050 3 t/m 8 mm

Wilt u meer weten over Vikugreen? Bel of mail ons!

 0316-298930 @ vink.reclame@nl.vink.com
� In onze nieuwste brochure presenteren wij méér
duurzame reclamedragers. Wilt u deze brochure
ontvangen? Bel of mail ons!

vinkkunststoffen.nl
30

Spectaculair evenement van Grafityp en SOTT

Glanzende start voor
Omega Skinz
Tekst Herman Hartman

Nu bij een jaar geleden startten Grafityp
en SOTT hun samenwerking met als doel
een volledig nieuwe lijn aan hoogwaardige
wrapfilms met een uitgebreide keuze aan
hedendaagse kleuren te introduceren.
Zo’n tien maanden lang werd er achter de
schermen gewerkt aan het verwezenlijken
van dit doel. Het resultaat: een unieke lijn
wrapfilms waarvoor een eigen merknaam
in het leven is geroepen: Omega Skinz.
Zaterdag 9 oktober was het zover en kon het
publiek voor het eerst kennismaken met de
wrapfilms tijdens een publieksevenement op
het fabrieksterrein van Grafityp in Houthalen. In
de maanden ervoor zorgden aankondigingen
o.a. via uw eigen vakblad SignPro, de Grafityp
distributeurs, SOTT en social media voor de
nodige aandacht. Vooraf was, rekening
houdend met corona beperkingen, het aantal
bezoekers op 600 vastgesteld, dat aantal werd
moeiteloos gehaald. Het groeide in de loop van
de dag zelfs nog tot 700 omdat dankzij het
goede weer het evenement vrijwel geheel in de
buitenlucht kon plaatsvinden.
Opvallende auto’s
Voorafgaand aan het evenement is verschillende carwrappers gevraagd om een auto
onderhanden te nemen met de nieuwe Omega
Skinz folie, waarbij elke carwrapper een andere
kleur uit het assortiment kreeg toegewezen.
Deze auto’s waren er op 9 oktober allemaal.
Zo konden er 50 van de 60 nu beschikbare
Peter Van de Vivere (l) en Marco Boyer introduceren alle kleuren aan het aanwezige publiek.
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kleuren, kleur voor kleur, worden gepresenteerd
aan het aanwezige publiek door spreekstalmeesters Marco Boyer (SOTT) en Peter Van de
Vivere (Grafityp).
De auto’s, waaronder een aantal heel exclusieve modellen, konden vervolgens van dichtbij
worden bekeken. Daar werd druk gebruik van
gemaakt. Oorspronkelijk was er een grote tent
voorzien om de auto’s er gedurende de dag te
stallen, rekening houdend met het oktoberweer. Maar het dak ging eraf. Zo kon iedereen
met eigen ogen zien hoe de glansgraad van de
nieuwe folies meer kleurdiepte geeft als het
zonlicht er opvalt.

Herman Bosman jr. (Grafityp) en Marco Boyer (SOTT) in een onderonsje.

Rond het middaguur waren de hamburgers erg in trek.

Trends
De Omega Skinz films bevatten verschillende
reeksen die met oog op de trends in de markt
ontwikkeld zijn. Naast glanzende films die
opvallen door de hoge glansgraad zijn er matte
varianten met een uitstraling tussen mat en
zijdeglans in. Ook zijn er films die een extra
glittereffect mee hebben gekregen. De films,
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die in twee of drie lagen gegoten worden,
hebben een grijze lijmlaag waardoor er in alle
gevallen genoeg dekking is. Met een dikte van
100 µm, vergelijkbaar met de dikte van
printfilms met laminaat, zijn ze goed verwerkbaar en geeft het stretchen op bolle vormen
geen kleurverschil.

Gastvrij onthaal
De bezoekers werden gastvrij onthaald. Er was
de nodige catering en het zonnige, warme
najaarsweer zorgde, samen met een Deejay die
de muzikale omlijsting verzorgde, voor precies
de goede ambiance voor een relaxed verblijf.
‘S middags konden de bezoekers deelnemen
aan een fabrieksrondleiding, zien hoe 4 teams
zich inspanden in de Wrap-Genius Competitie
2021 en een kijkje nemen in de speciaal voor
presentatie van de Omega-Skinz films gebouwde foto- en filmstudio. De foto’s en films
die hier gemaakt zijn zullen via de eigen Omega
Skinz website gedeeld worden. Carwrappers
kunnen straks ook door hen onderhanden
genomen auto’s hier laten fotograferen en
filmen.
Het merk Omega Skinz moet worden uitgebouwd tot een begrip in de markt. Er worden
rond het merk verschillende merchandising
producten geleverd en er zijn domes gemaakt
met het Omega Skinz symbool die op de
gewrapte auto kunnen worden aangebracht.
De organisatoren kijken alvast terug op een
succesvolle productintroductie die positief is
ontvangen door het aanwezige publiek. 9
oktober was bewust gekozen als introductiedatum aan de vooravond van de FESPA Global
Print Expo, waar Grafityp de Omega Skinz
folies aan een groter publiek heeft voorgesteld.
Ook hier is goed gereageerd op het nieuwe
aanbod.
De nieuwe serie films is volgens de makers niet
alleen in te zetten is voor auto’s maar ook voor
motoren en voor (luxe) jachten. Met een
prijsstelling die net onder het aanbod van
andere aanbieders van premium carwrap films
blijft én een grote kleurreeks van trendy kleuren
denken ze bij Grafityp en SOTT een goed
aanbod te doen.
De Omega Skinz fotostudio draag bij aan de merkbeleving.

De komende weken zullen de Grafityp dealers
en SOTT aan de slag gaan om hun afnemers
verder te informeren. De films zijn vanaf nu
leverbaar via het Grafityp dealernetwerk en via
SOTT. De eerste reeks van 60 kleuren wordt
nog aangevuld. In een volgend stadium zullen
ook films gericht op interieurtoepassingen
worden toegevoegd. •

Bij de rondleidingen werd ook het lab aangedaan.
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SI’BON Buitenevent 2021

Zon, zee, strand en wad
Tekst Herman Hartman

Het Sign Buitenevent, georganiseerd door
SI’BON, dat plaatsvond op 9 september
had dit keer alles mee. Zon, zee en strand
lieten zich van hun beste kant zien. Het
event, dat zich deels afspeelde op
Ameland, kon rekenen op de een
behoorlijk grote belangstelling.
Gestart werd in Holwerd waar de Robbenboot
klaar lag om het gezelschap naar Ameland te
vervoeren. Daar stonden elektrische fietsen
klaar, meestal met een volle acculading.
Hiermee werd koers gezet richting het
Noordzee strand. Er volgde een middag vol
sportactiviteiten, deels op en in het water.
Hierna werd de fietstocht voortgezet richting
het wad om de laatste kilometers naar de boot
lopend af te leggen. De grootste uitdaging
daarbij vormde de opstap op de boot. Eenmaal
aan boord stond er een warm buffet klaar en
werd de zoektocht naar zeehonden gestart die
ons vooraf waren beloofd. Zeehonden blijken
er overigens een eigen agenda op na te
houden waardoor de schemering al intrad toen
de eerste zeehonden in zicht kwamen.
Meer foto’s vindt u in onze fotogalerij op
www.signpro.nl •

34

Event
SignPro Benelux November 2021

35

Nedlite: lichtreclame,
onze bron van energie
Tekst Ton Rombout

Op de foto v.l.n.r. Erna Wardenburg, Stephen Wardenburg en Wilco Raayman

Lichtreclame is van alle tijden en kent een
lange historie. In Nederland is een groot
aantal lichtreclamebedrijven actief. Het
aantal dat nog zelf produceert, is volgens
Stephen Wardenburg van Nedlite, een
lichtreclamebedrijf dat meer dan 20 jaar
bestaat, op één hand te tellen.
“Het merendeel van de lichtreclamebedrijven
besteedt tegenwoordig hun productie uit en
beperkt zich alleen tot het ontwerpen,
assembleren en monteren van lichtreclame. Op
deze manier werken wij ook en het is
tegenwoordig de tendens. Waarom zelf doen
als je het perfect kunt uitbesteden? In
samenwerking met een aantal leveranciers
ontwikkelen wij
lichtreclameproducten en objecten voor het
midden- en kleinbedrijf, zorg- en
onderwijsinstellingen, de vastgoedbranche en
kunstenaars. Daarnaast bieden we ook nog
oplossingen in binnen- en buitenreclame en
bewegwijzering rond gebouwen. Voor de
productie hebben we zelf een HP Latex printer
staan , nog een oude Gerber Edge, een
snijplotter en een lamineerapparaat.”
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Het bedrijf
Zelf zit Wardenburg al ruim 30 jaar in het vak
en hij heeft zelf nog nooit een doosletter of
lichtreclame gemaakt. “Het is een kwestie van
slim inkopen. Er zijn genoeg
lichtreclameproducenten in Europa met
voldoende productiecapaciteit die kwalitatief
goede lichtreclames kunnen maken. Waardoor
we als Nedlite ons kunnen concentreren op het
bieden van totaaloplossingen op het gebied
van lichtreclame. We werken hier met z’n
drieën. Ik ben verantwoordelijk voor verkoop,
planning en dagelijkse leiding. Daarnaast werkt
mijn vrouw Erna ook in de zaak. Die is het
creatieve brein van Nedlite en is tevens
verantwoordelijk voor de financiële
administratie en backoffice. Tenslotte hebben
we nog Wilco Raayman, een duizendpoot die
computeroperator is, vormgever, DTP’er,
signmaker en monteur. Op deze manier vullen
we met z’n drieën als een geoliede machine
elkaar perfect aan.”
Klantenkring
De klantenkring van Nedlite is heel divers en
varieert van een notaris en huisarts tot een

MKB-bedrijf en industrie. Wardenburg: “We
krijgen ook regelmatig aanvragen via een
architecten- en reclamebureau. Retail doen we
uiteraard ook. We hebben daar wel een paar
vaste klanten in, maar het vormt niet onze
hoofdmoot. In de loop de jaren hebben we een
vaste klantenkring opgebouwd door heel
Nederland. Eigenlijk is het wel grappig. In
Apeldoorn zitten ongeveer 12 signbedrijven
met elk hun eigen klantenkring en we zitten niet
in elkaars vaarwater. Natuurlijk zoeken we elke
dag naar nieuwe klanten. Veel klanten krijgen
we door mond-tot-mond reclame, maar ook
door acquisitie. Wij zijn aangesloten bij een
online ondernemersplatform waarvoor je een
bedrag per jaar betaalt en klanten via deze site
een offerte bij je kunnen aanvragen. Dat wil niet
zeggen dat je de opdracht krijgt, want vaak
vragen deze klanten meerdere offertes op om
met elkaar te kunnen vergelijken, bijvoorbeeld
qua prijs. Deze site heeft ons wel een aantal
klanten opgeleverd, maar te weinig in relatie tot
de kosten. Waar we goed mee scoren in de
markt is onze website die we wat betreft
uitstraling goed op orde hebben. Via Google
Adwords betalen we best veel geld om hoog in
de ranking te komen en feitelijk onze enige
marketingtool is. Wat overigens behoorlijk veel
nieuwe klanten oplevert. Het is zeker de
investering waard. De tip die ik wil meegeven
is: zorg dat je website aantrekkelijk oogt en op
orde is en vooral actueel!”

Neon-uitingen binnen en buiten.Losse schrijfteksten in
neon, gemonteerd tegen de koof/ Airtex aangebracht
tegen de wand / IJscoupe in neon tegen de wand / 2x
logo tegen de voorgevel. Aluminium letters in profiel 1
met oplichtend neonglas in diverse kleuren.

Aanpak
“Bij een aanvraag voor een opdracht volgen we
een vaste procedure, afhankelijk van de
omvang van het project”, licht Wardenburg toe.
“Kleinere opdrachten handelen we vaak
telefonisch af zoals een bewegwijzeringsbordje
of een printje. Voor grotere opdrachten maken
we een afspraak bij de klant om te horen wat
de eisen zijn en wat zij belangrijk vinden. Ter
plekke maken we dan een aantal foto’s van de
situatie en werken dit uit in een ontwerp en
voorstel met offerte. Vaak maken we dan nog
een vervolgafspraak om het voorstel en de
uitvoering toe te lichten. We merken in de
signbranche dat je je best moet doen om tot
een opdracht komen. Meestal vraagt een klant
meerdere offertes en kiest óf de goedkoopste,
óf het beste voorstel. Onze insteek is dat we
willen uitblinken in een goed product dat een
meerwaarde betekent voor onze klanten.
Gelukkig wordt er steeds meer gekeken naar
kwaliteit dan naar prijs. We zijn zeker niet de
goedkoopste, maar in deze markt hou je altijd
klanten die gaan shoppen.”
Projecten
“De lichtreclameprojecten zijn heel divers en
variëren van lichtreclame in LED tot
lichtreclame in neon. Vanzelfsprekend wordt
LED het meeste toegepast. De ontwikkelingen
op dit gebied zijn razendsnel gegaan en zijn
niet meer weg te denken. Groot voordeel is
met name de toepassing in zeer kleine letters.
Hierdoor is elk logo (klein of groot) uit te lichten.
Daardoor is het mogelijk om nagenoeg elke
lichtreclameuiting te realiseren.” Belangrijk om
te weten is volgens Wardenburg dat het
energieverbruik van een LED-reclame
weliswaar geringer is dan van bijvoorbeeld een

Bike Totaal Wolters: letters in profiel 5s, inwendig verlicht met LED, voorgemonteerd op een kokerframe en gemonteerd
tegen de voorgevel.

neonreclame, maar de lichtopbrengst is
navenant aan de energieopname. Hij denkt dat
neon als lichtbron altijd blijft bestaan en een
van de meest fraaie (en energievriendelijke)
vormen van lichtreclame is en ongeëvenaard
qua lichtintensiteit. “Helaas zijn er foutieve
gedachten over neon. Het zou duur in
aanschaf en stroomverbruik zijn en
storingsgevoelig, maar die berusten op slechte
voorlichting of inferieure kwaliteit. Ik ken
neonreclames die meer dan 30 jaar hangen.
Uiteraard moet er net als bij LED-reclame
regelmatig onderhoud aan gepleegd worden.

State of Football: op maat gemaakte reclamezuil, geheel vervaardigd van aluminium/
acrylaat, inwendig verlicht d.m.v. LED. Gepoedercoat en geplaatst in de tuin.

In ieder geval passen wij neon regelmatig toe in
met name sfeerbepalende projecten zoals in de
horeca.” Hij noemt als voorbeeld Snackbar
Charly waarvan de letters en de symbolen
volledig in neon zijn uitgevoerd. “Het
vervaardigen van het neonglas besteden we uit
en wordt uitgevoerd door vakmensen met een
eigen glasblazerij. Omdat we zowel de techniek
van LED als neon beheersen, kunnen we in alle
gevallen oplossingen bieden die nauw
aansluiten bij de wensen van onze afnemers.” •

Volker Wessels Telecom: letters in profiel 5s, inwendig verlicht met LED, voorgemonteerd op een kokerframe en met een ballastconstructie gemonteerd op het dak.

Lichtreclame
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IP Lichtreclame

Maatwerk in lichtreclame
Tekst Herman Hartman

De markt voor lichtreclame is in de
afgelopen jaren veranderd. De komst van
led luidde een periode in waarbij het leek
of iedereen voortaan zijn eigen
lichtreclame kon samenstellen en
verkopen. Bij IP Lichtreclame en Letters
ziet eigenaar Rob van der Linden dat dit
weliswaar heeft geleid tot een groter
aantal bedrijven die lichtreclames zijn
gaan verkopen, maar voor de productie en
plaatsing juist vaker bij IP Lichtreclame of
een van de collega’s aankloppen.
Van der Linden: “De afnemers van onze
lichtreclameproducten komen uit alle geledingen van de signmarkt. Dat zijn lichtreclamebedrijven, grote signbedrijven die voor retailketens
werken maar ook het signbedrijf dat de lokale
middenstand bedient kan bij ons terecht voor
een lichtbak of verlichte zuil.” Die diversiteit aan
afnemers heeft ervoor gezorgd dat in het
afgelopen jaar de omzet bij IP Lichtreclame
goed op peil is gebleven. Van der Linden: “We
hebben wel verschuivingen gezien waarbij een
aantal klanten met minder opdrachten afkwam
of er voor koos een deel van de assemblage in
eigen huis te doen. Dan leverden wij wel leds

Snel je eigen prijs berekenen kan voortaan via het webportaal.
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en de benodigde materialen. Daar kwam ander
werk voor terug. Nu er weer meer werk is voor
onze afnemers zien we juist dat we vaker zowel
de productie als de montage op locatie mogen
uitvoeren.”
Kwaliteit
IP Lichtreclame neemt desgewenst het printen
van het doek voor zijn rekening. Van der
Linden: “Een deel van onze klanten heeft de
daarvoor benodigde printer om op grotere
doekformaten (tot 5 meter hoogte) af te
drukken niet in eigen huis en besteedt het
printen uit. Als wij het printen verzorgen zijn wij
ook verantwoordelijk voor de juiste maatvoering en kwaliteit. Als wij het doek leveren kiezen
we bewust voor een hoogwaardig doekkwaliteit dat zich goed laat opspannen.” Dat laatste is
bij een doeklichtbak voor buitengebruik
belangrijk. Bij IP Lichtreclame zien ze het daar
nog wel eens misgaan. Soms kiezen bedrijven
voor een (textiel)doek dat teveel rek heeft. Dat
laat zich minder goed opspannen en vergt
soms naspannen nadat de bak op de gevel is
gemonteerd en niet goed opgespannen doek
krijgt ook een hogere windbelasting te verduren
met daarmee een grote kans op losraken. Een

verkeerd gekozen doek of profiel heeft ook
gevolgen voor de uitlichting.
Ommekeer
De komst van ledverlichting heeft ook voor een
ommekeer gezorgd. Aanvankelijk was het een
onoverzichtelijke markt waarbij het aanbod elk
jaar wijzigde en de kwaliteit wisselend was. Bij
IP Lichtreclame nam Van der Linden destijds
het initiatief om zelf een leverancier te gaan
zoeken en de import en ontwikkeling voor
eigen rekening te nemen. Op die manier kon hij
ook garanties geven op de levensduur. Dat
vormde de basis voor IP Led. Ook nu worden
de leds rechtstreeks bij de fabrikant betrokken
en kunnen bedrijven die zelf assembleren deze
leds afnemen.
De leds zijn door de jaren heen steeds beter
geworden. De grote ontwikkelingen op dat vlak
zijn voorbij. De afgelopen jaren gebruikte IP
Lichtreclame voornamelijk twee typen ledverlichting voor buitenreclameproducten. Voor de
lichtbakken en textielframes wordt meestal
gebruik gemaakt van enkele leds met een grote
spreiding (175 graden) die op de achterwand
worden gemonteerd. Voor een vierkante meter
lichtbak kan worden volstaan met 16 leds. Voor
de zijkantverlichting wordt gebruik gemaakt van
een ledmodule met een smalle spreiding
(15-20 graden) hierdoor ontstaat er een strakke
lichtstraal die door de bak heen schijnt vanaf
de randen van het profiel.
Het prijspeil van de leds is de laatste jaren niet
meer gedaald. Doordat je er echter minder
nodig hebt liggen de kosten toch lager. “Je heb
er niet alleen minder nodig, maar het vergt ook
minder tijd om een achterwand of zijkant van
leds te voorzien en montagetijd is een belangrijke factor voor een bedrijf als IP Lichtreclame”,
weet Van der Linden. “We zijn in de kern een

Eigen 12 cm profiel vermindert montagetijd in zowel
werkplaats als op locatie.

van de plaat aan de voorzijde terwijl de
achterwand hier 2 cm naar binnen worden
geplaatst en zo opgesloten zit in het frame.
Daarmee ontstaat een interne bakdiepte van
10 cm, diep genoeg voor de huidige leds om
een egale uitlichting te garanderen. De
overblijvende 2 cm aan de achterzijde maken
het mogelijk om de bak zonder schroeven met
behulp van een simpel Y-profiel op de muur te
bevestigen wat de montage vereenvoudigt.

In de werkplaats is alles gericht op efficiënt
monteren.
© Techniek Nederland april 2021 | Veilig werken op hoogte: werken in de SignTechniek
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Prijsopgave
De lichtreclameproducten die IP levert worden
weliswaar veel uit standaard materialen
opgebouwd maar kunnen elke denkbare
afmeting hebben en op verschillende manieren
worden afgewerkt. Reden waarom tot voor kort
er altijd een prijsopgave vooraf werd gedaan.
Sinds deze zomer kunnen klanten voor de
prijsopgave gebruik maken van de nieuw
ingerichte webshop. Daarin kan de aanvrager

fabrikant die naast de materialen de productieuren van onze medewerkers verkoopt. De
hoeveelheid tijd die nodig is om een lichtreclameproduct te maken is sterk bepalend voor de
prijs. We zijn dan ook altijd op zoek naar de
meest efficiënte manier om zaken te bouwen in
onze werkplaats.”
Keuze in profielen
Bij IP Lichtreclame verwerken ze uiteenlopende
aluminiumprofielen of plaatmaterialen voor het
maken van lichtreclameproducten. Het is de
klant die hier kiest, maar als het kostenefficiënt
moet heeft Van der Linden sinds dit jaar een
eigen aluminiumprofiel ontwikkeld dat voor de
vele lichtbakken tijdwinst oplevert bij zowel
bouwen als plaatsen. Het 12 cm diepe profiel is
dubbelwandig en daarmee sterk genoeg en
heeft geen extra versterking nodig. In het
profiel is rekening gehouden met het monteren

Een drietal uiteenlopende projecten waarvoor IP Lichtreclame werd ingeschakeld.

De website komt niet in de plaats van het
persoonlijk contact. Van der Linden: “Persoonlijk contact blijft toch het leukste van het vak,
maar soms is online net wat makkelijker. We
zijn altijd beschikbaar voor advies en sparren
graag met de klanten over de mogelijkheden.
Toch gebruikt een deel van de klanten de
website voor een snelle prijsopgave aan de
eindklant en neemt bij de order dan vaak
alsnog contact op voor het definitief uitwerken
van het product.”
De komende maanden kunnen aanvragers via
de webshop nog wat extra’s verwachten. Van
der Linden: “Met een schemerschakelaar
voorkom je het onnodig inschakelen van
lichtbakken. Een relatief simpele voorziening
die het energiegebruik beperkt. Door het
beperkte aantal leds dat we toepassen is het
energieverbruik van de huidige lichtbakken al
behoorlijk verminderd ten opzichte van eerdere
generaties.” Er komt volgens Van der Linden
meer vraag naar het renoveren van lichtbakken
met nieuwe leds. Ook daarin kan IP Lichtreclame de klanten van dienst zijn.
Doosletters
Lichtbakken, specials, zuilen en textielframes
vormen de hoofdmoot van IP Lichtreclame. Er
zijn ook klanten die doosletters bestellen. Van
der Linden: “Daar zijn we we duidelijk over, die
worden niet volledig in eigen huis gemaakt,
maar wel van IPLED verlichting voorzien, op
een op maat gemaakt aluminium frame
geplaatst en door ons, indien gewenst, op
locatie gemonteerd. Voor onze afnemers heeft
dat als voordeel dat ze er geen omkijken meer
naar hebben en dat we er dezelfde 2 jaar
all-inclusive garantie op geven als op onze
lichtbakken.” •

Een drietal uiteenlopende projecten waarvoor IP
Lichtreclame werd ingeschakeld.

alle gegevens invoeren die nodig zijn voor het
berekenen van de prijs. Van der Linden: “Om
het geheel handelbaar te houden hebben we
enkele zaken eenvoudiger opgezet.” Om die
reden kun je er voor kiezen de aanvraag door
te zetten zodat ze bij IP de offerte kunnen
beoordelen. Soms leidt dat tot een kleine
aanpassing, vaak resulterend in een (naar
beneden) afgeronde prijs in verband met de
maten waarmee wordt gerekend. Grote
verschillen zijn daarbij niet te verwachten en
voor veel standaard producten volstaat de prijs
zoals die in de webshop wordt berekend.
De website geeft niet alleen inzicht in de kosten
van het product, maar geeft ook een indicatie
van de montagekosten. Het is ook mogelijk om
foto’s toe toevoegen van de montagelocatie
zodat die kunnen worden beoordeeld op
bijkomende factoren zoals een hoogwerker of
speciaal vervoer.

Een drietal uiteenlopende projecten waarvoor IP Lichtreclame werd ingeschakeld.

Lichtreclame
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Gemaakt in Cuijk

Letterbenders: De mooiste
lichtreclames
Tekst Loet van Nergen

In de ruime productiehal van 800 m² van
Letterbenders worden elke dag unieke
reclames vervaardigd; van freesletters tot
complete doosletters op dakframes en
van het maken van reclamezuilen tot
lichtbakken. Dit in opdracht van
eindgebruikers en vooral signbedrijven in
Nederland en België.
“Zestien jaar geleden ben ik onder de naam
GraphSign begonnen met een groothandel in
doosletters, freesletters, lichtbakken, reclamezuilen en beletteringen”, vertelt eigenaar Youri
de Clerck. “Zes jaar geleden hebben we de
merknaam Letterbenders bedacht omdat dat
de lading van de werkzaamheden meer dekt.
Tegelijkertijd hebben we een bijbehorende
webshop gelanceerd. In het begin waren we
vooral actief met beletteringen en printen, maar
in de loop der jaren is de nadruk gelegd op het
zelf produceren en monteren van licht- en
gevelreclames. Het printen wordt nu voornamelijk uitbesteed aan onze eigen wederverkopers.”
Productiefaciliteiten
“Voor het zelf produceren van onze producten
hebben we fors geïnvesteerd in een complete
productielijn met onder meer een lasersnijmachine voor het laseren van alle kleinere
onderdelen, een freesmachine voor het grotere
werk, een CNC gestuurde letterbender om
doosletters te vouwen, diverse lasapparatuur
voor het constructiewerk en een poedercoatlijn

Doosletters model 5, gemaakt van aluminium voorzien van een hoogwaardige poedercoating. De letters zijn vooraf in
de fabriek op een frame gemaakt waardoor een snelle montage op locatie mogelijk is.

om alles te kunnen voorzien van een hoogwaardige poedercoat afwerking”, aldus De
Clerck. “Hierdoor zijn we volledig zelfvoorzienend. Hierdoor kunnen we snel schakelen. Dat
is belangrijk want klanten verwachten alles zo
snel mogelijk te ontvangen. Bij een uitbesteding van een lichtreclame praat je al gauw over
vijf tot zeven weken productietijd. Wij bieden nu
vaak de mogelijkheid om binnen twee weken te
produceren; vooral ook doordat we alle
materialen ruim op voorraad hebben. Tien jaar

geleden zijn wij gestart met de ontwikkeling
van aluminium extrusie profielen voor onze
reclamezuilen en lichtbakken. Naast de
aluminium profielen zijn wij importeur van
LED-modules, acrylaat platen, aluminium coils
en diverse montage materialen. Ook mede
hierdoor kunnen wij de doorlooptijd zo kort
mogelijk houden. Naast Letterbenders hebben
we een aparte website www.reclamezuilen-online.nl voor de reclamezuilen en lichtbakken.
Hier kunnen klanten inspiratie opdoen voor

Onderhoud van een project dat 6 jaar geleden is gemonteerd. Na onderhoud ziet het er weer als nieuw uit en kan het weer jaren mee
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reclamezuilen en daarnaast een offerte op
maat aanvragen.“
Klantenkring
In de afgelopen 16 jaar hebben we een
behoorlijk netwerk van wederverkopers
opgebouwd, zowel in Nederland als in België,
die op regelmatige basis projecten van ons
afnemen”, licht De Clerck toe. “Het zijn
voornamelijk signbedrijven die geen eigen
productiecapaciteit hebben, maar hun klanten
toch willen bedienen met lichtreclame. Hun
aanvragen met digitale bestanden komen
binnen via de email. Vaak met een kant-enklaar ontwerp, maar soms ook alleen met een
idee en de vraag of wij dat kunnen maken. Aan
de hand van de aanvraag mét maatvoering
wordt er berekend wat de kostprijs is. In het
geval dat wíj met een gevraagde oplossing
komen, gaat dat uiteraard gepaard met een
indicatie van de kostprijs. Eenmaal goedgekeurd wordt het ontwerp in detail uitgewerkt en
na goedkeuring van de klant wordt het
productieproces gestart. Als het gaat om
grotere en duurdere projecten dan nodigen we
onze klanten graag uit in onze fabriek waar we
ze uitleg geven over de materialen en productiemethodes zodat ze een beter inzicht krijgen
waar het over gaat en ze zijn dan beter in staat
de juiste keuze te maken. Los hiervan adviseren we onze klanten hoe ze onze systemen
moeten aansluiten en onderhouden zodat deze
de gewenste lange levensduur krijgen. Wordt
er verkeerd aangesloten of worden er verkeerde kabels gebruikt, dan kan het misgaan. Met
alle gevolgen van dien. Daarnaast doen we zelf
nog een tiental projecten bij eindgebruikers.
Dat vergt wat meer tijd maar doordat we met
een klein team zijn kunnen we zeer efficiënt
werken. Soms moeten we daardoor wel een
extra tandje bijzetten, maar het eindresultaat
geeft dan altijd ook weer meer voldoening.”

Duurzaam
“Duurzaam produceren staat bij ons hoog in
het vaandel. Deze vraag wordt steeds meer
gesteld. We werken veel met acrylaat, aluminium en staal. Producten die gemakkelijk
gerecycled kunnen worden. Bij het produceren
van onze producten proberen wel zo min
mogelijk afval te produceren. Wat overblijft
scheiden we in onze werkplaats. We hebben
aparte bakken voor het acrylaat, papier, plastic
en aluminium dat door een recyclingbedrijf
regelmatig wordt opgehaald.”
Toekomst
“Plannen voor de toekomst liggen al klaar. “De
ontwikkelingen op gebied van materialen en
machines staan niet stil en houden we
nauwlettend in de gaten, zeker ten aanzien van
productiemethodes. Zo hebben we onlangs
geïnvesteerd in het vernieuwde laserlassen
waardoor er geen vervormingen plaatsvinden.
De laser zorgt voor een diepe inbranding in het

materiaal en vereist geen nabewerking wat veel
tijdwinst oplevert. Een tweede lasersnijmachine
staat op de planning om de productiecapaciteit
te vergroten. We hebben weloverwogen
gekozen voor de combinatie met een chemische cleaner, primer en poedercoating. Door
deze combinatie is maximale haalbare levensduur te garanderen. In vergelijking tot DTM-lakken blijven de kleuren tot wel 15 jaar mooi en
wordt tevens oxidatie voorkomen. Tenslotte
kunnen klanten bij ons ook terecht voor
onderhoudscontracten. Dat kan op ad hoc
basis zijn, maar ook op contractbasis waarbij
we de lichtreclame periodiek controleren. De
lichtreclame wordt dan van binnen en buiten
schoongemaakt en waar nodig worden er
onderdelen vervangen. Wij komen regelmatig
verwaarloosde lichtreclames tegen waar het
mos uitgroeit en de leds kapot zijn. We zien
een lichtreclame als het visitekaartje van ieder
bedrijf, dat staat bij ons hoog in het vaandel, en
daar werken wij graag aan mee.” •

Eigen voorraad aluminium coils voor snelle levering.

De dakframes worden in de eigen werkplaats gelast en geheel montageklaar gemaakt.

De poedercoat afwerking wordt in huis aangebracht.

Lichtreclame
SignPro Benelux december 2020
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Franca Products gastheer SI’BON
Tekst Herman Hartman

SI’BON is bij de vernieuwing van de
leveringsvoorwaarden niet over één nacht ijs
gegaan en heeft samen met een jurist die thuis
is in het Belgische handelsrecht de
leveringsvoorwaarden aangescherpt.

Vincent Van den Bergh geeft uitleg over het
productieproces.

SI’BON organiseerde begin september een
druk bezochte netwerkbijeenkomst bij het
in Lier gevestigde Franca Products. Deze
producent is specialist in doosletters en
heeft heel wat afnemers in de signbranche
in zowel Belgie als Nederland. De
deelnemers aan deze bijeenkomst kregen
een kijkje in de keuken in hun werkplaats.
Daaraan voorafgaand voerde SI’BON
directeur Ron van Rijssel het woord en
legde Vincent van den Bergh,
verantwoordelijke verkoop van Franca
Products kernachtig uit waar op te letten
bij het bestellen en installeren van
lichtreclame.

Compleet
Vincent Van den Bergh schetste vervolgens in
een kort overzicht de activiteiten waar het
bedrijf zich mee bezighoudt. In kort bestek
komt het er op neer dat het bedrijf alle vormen
van lichtreclame -of het nu gaat om
doosletters, zuilen, of lichtbakken- vanaf de
basis in eigen huis opbouwt en afwerkt. De
meeste klanten komen uit België en Nederland.
Ze hebben een volledig geoutilleerde
werkplaats waar ook grotere teksten of
lichtbakken kunnen worden geproduceerd. Het
is aan de klant om te beslissen of die een tekst
als halffabrikaat ontvangt, of dat die een

De uitrusting is geschikt om ook grotere formaten aan te kunnen.

Deze bijeenkomst in Lier mocht op een grote
opkomst rekenen. Van Rijssel maakte van de
gelegenheid gebruik om de Belgische SI’BONleden bij te praten over de vernieuwde
leveringsvoorwaarden voor de Belgische markt.

Napraten.

Lichtreclame
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complete tekst montagegereed afneemt. Om
de doorlooptijd te versnellen beschikt het
bedrijf sinds enige tijd over een eigen
spuitcabine.
Er zijn nogal wat do’s en don’ts als het gaat om
het bestellen van reclameteksten. Franca
Products heeft een checklist gemaakt die kan
helpen bij het aanvragen van een offerte. Deze
checklist is op de haar website terug te vinden.
Ook de regelgeving waaraan moet worden
voldaan komt voorbij. Daarin komt de
Europese Veiligheidsnorm 50107-3:2018 aan
de orde die je het best zelf aanschaft als je
lichtreclame installeert. Juist om aan de
regelgeving te voldoen levert Franca Products
documentatie mee bij alle producten die het in
eigen huis inclusief verlichting assembleert.
Na de uitleg en een rondleiding was het tijd
voor een goed verzorgde maaltijd en werd er
nog lang nagepraat in Lier. •

Aandachtig publiek.

Print.com verplaatst grootformaat productie naar Oss

Meer focus op
eigen productie
Tekst Herman Hartman

Fotografie: Henk Rougoor

Print.com heeft stappen gezet om in de
consoliderende grafische markt de
productie voor zijn klanten zeker te te
stellen. De samenwerking tussen Em. de
Jong met dochterbedrijf Kampert-Nauta
en Print.com is beklonken. Zichtbaar
gevolg is dat de grootformaat productie,
die voorheen in Schijndel plaatsvond, nu
is ondergebracht in Oss. In Oss geven
Print.com oprichter Marco Aarnink en
Jordy Meulman (als verantwoordelijke
voor large format print productie) uitleg
over de recente ontwikkelingen.
Ik ben voor dit gesprek uitgenodigd in Oss, de
vestigingsplaats van drukkerij Kampert-Nauta.
Even een paar stappen terug in de nog jonge
geschiedenis van Print.com. Het bedrijf startte
drie en een half jaar geleden vanuit het
hoofdkantoor in Deventer met het leveren van
alle denkbare vormen van drukwerk, na een
opmerkelijke introductiecampagne waarin
paralellen werden getrokken tussen het maken
van een vliegreis en het inkopen van drukwerk
via het Print.com webportaal. De klanten,
grafische professionals, kregen de naam
‘frequent flyers’. Met deze opvallende campagne wist Print.com de beoogde vliegende start
te maken. Voor het leveren van de verschillende vormen van drukwerk werden partners
gezocht die ieder hun eigen specialisme
inzetten. Zo kon direct een breed pakket
worden aangeboden.

Tijdens de rondleiding voegen Richard Kampert,
directeur Kampert-Nauta (links midden) en Jordy
Aarts, TMB, zich bij het gezelschap.

Marko Aarnink: “We zijn geen prijsvechters, we vragen marktconforme prijzen en bieden tegelijkertijd meerwaarde door
onze aanpak.”

Stevige investeringen
Kampert-Nauta behoorde bij de take off van
Print.com tot de partners voor het leveren van
drukwerk. Kampert-Nauta heeft zowel zijn
offset- als zijn digitale productie verregaand
geautomatiseerd en bedient daarmee onder
anderen enkele grotere retailklanten en speelt
een rol als fullfimentpartner voor verschillende
bedrijven die via internet drukwerk aanbieden.
Al binnen een jaar na de take-off van Print.com
werd de samenwerking tussen Print.com en
Kampert-Nauta versterkt door de gezamenlijke
overname van TMB Print & Sign in Schijndel.
Hier werd voortaan de grootformaat- en
signproductie ondergebracht. Om het bedrijf
daarvoor klaar te maken werd er stevig
geïnvesteerd in zowel automatisering als
productie, waarbij de orders net als voorheen
via Deventer binnenkomen. Het stond voor
Aarnink al vanaf het begin vast dat, om
succesvol te zijn in deze markt, eigen productie
en optimaal grip op zowel kwaliteit als doorlooptijd noodzakelijke elementen zijn.
Toch dubbele omzet in 2020
Afgelopen jaar kregen Print.com en partner
Kampert-Nauta de nodige tegenwind te

voortduren, zoals dat in heel de grafische
markt het geval was. In zowel de vraag naar
drukwerk als in signing zijn evenementen een
belangrijke driver voor het bestellen van prints.
En dat viel weg. In de beginperiode van
‘corona’ was de vraag vrijwel nihil om zich
vervolgens geleidelijk te herstellen. Voor
Aarnink was het achterblijven van de voorziene
groei in 2020 reden om qua personele
bezetting afgelopen jaar in te grijpen. Wat wel
doorging was het investeringsprogramma, al
liep dat enige vertraging op. Uiteindelijk wist
Print.com in 2020 nog een verdubbeling van
de omzet te realiseren. Ook de beoogde
internationalisering is verder doorgezet. Er zijn
nu verkoop hubs, met fysieke kantoren en
teams, in België, Frankrijk en Duitsland.
Aarnink: “Als Print.com willen we echt contact
maken met onze klanten en een relatie
opbouwen. Je kunt ons dan ook altijd telefonisch bereiken voor het stellen van vragen. Als
we iets niet aanbieden op onze website gaan
we voor je op zoek als je ons dat vraagt.”
Meulman werkte eerder voor andere aanbieders. Hij vult aan: “Wat mij frappeerde toen ik
voor Print.com aan het werk ging is de

Interview
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persoonlijke 1-op-1 aandacht die wij hebben
voor onze klanten. Dat leek niet schaalbaar
maar blijkt toch goed te werken. Als een
nieuwe klant voor het eerst bestelt kan hij na
het afleveren van de eerste bestelling een
telefoontje verwachten van één van onze
medewerkers om te horen of alles naar wens is
verlopen. Die klantcontacten zijn voor ons echt
belangrijk om onze dienstverlening en ons
productaanbod optimaal af te stemmen. Er zijn
verschillende nieuwe producten op onze site
gekomen door vragen die we kregen van
klanten.”
Wederzijds minderheidsbelang
In maart 2021 kondigde Print.com aan dat
Beheermaatschappij Em. de Jong, moederbedrijf van Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, en
Kampert-Nauta een minderheidsbelang heeft
genomen in Print.com. Daarnaast heeft Print.
com op zijn beurt een minderheidsbelang
verworven in Kampert-Nauta. Deze voor de
buitenwereld wat ingewikkeld lijkende constructie is het sluitstuk van een al langer
durende exercitie. Aarnink: “De grafische markt
is in de afgelopen twee jaar in een nieuwe fase
gekomen. Er vonden op verschillende niveau’s
overnames plaats van drukkerijen en drukkerijgroepen. Die overnames hadden vooral als
doel bij de overnemende partij de positie in de
markt te consolideren. We hebben vanaf het
begin met meerdere partners gewerkt voor het
leveren van drukwerk, maar zagen door die
consolidatieslag dat we niet langer overal
terecht konden met onze drukwerkpakket. Als
je zo’n ontwikkeling op je af ziet komen moet je
die voorblijven. We hadden al een goede relatie
met Kampert-Nauta. Richard Kampert,
algemeen directeur Kampert-Nauta, zit op
dezelfde lijn als wij als het gaat over webverkoop en efficiënt produceren. Door over en
weer een belang in elkaars bedrijven te nemen
bevestigen we ons partnerschap en krijgt Print.
com extra mogelijkheden om de groei als

Herman Hartman in gesprek met Jordy Meulman (l) en Marco Aarnink.

Jordy Meulman: "Klantencontacten zijn voor ons echt belangrijk."

online drukwerkaanbieder voor te zetten.”
Het maakte de weg vrij om de productie van
TMB, waarvan Print.com en Kampert-Nauta
gezamenlijk eigenaar zijn, onder te brengen in
Oss. Een groot deel van de klanten van Print.
com bestelt zowel drukwerk als grootformaat
printproducten. Ook Kampert-Nauta brengt de
orders voor grootformaat producen van haar
eigen grotere retailklanten hier onder. TMB is

De Canon Colorado printers worden hier steeds vaker ingezet voor het drukken van
behang.
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nu een zelfstandige afdeling binnen Kampert-Nauta en deelt de logistieke operatie. Voor
Aarnink is daarmee de weg vrij om nog meer
tijd te investeren in markt- en productontwikkeling, terwijl Kampert-Nauta de productie onder
zijn hoede neemt. Aarnink sluit overigens niet
uit dat er in de toekomst ook geïnvesteerd
wordt in productiehubs in de landen waar Print.
com nu al een verkoophub heeft ter ondersteu-

ning van de bestaande hubs om de logistieke
lijnen kort te houden.
De verhuizing van Schijndel naar Oss is in juli
en augustus gerealiseerd. Tegelijkertijd is het
machinepark verder uitgebreid. De twee Canon
vlakbedprinters sluiten nu elk direct aan op een
eigen Zünd snijtafel. Voor het op de rol drukken
staan, naast 3 HP Latex printers op 1,6 en 2
op 3,2 meter, 6 Canon Colorado printers
opgesteld. Meulman: “De Colorado’s zijn breed
inzetbaar voor het bedrukken van rolmedia. We
printen er zowel fotoproducten als posters op
die eerder op een van de Indigo-persen
werden geproduceerd, maar ook verschillende
typen behang.

Textiel productiehub
Print.com beschikt met Brezo in Kampen over
een tweede productiehub, speciaal gericht op
indrukken op textiel. Brezo wordt vanuit
Kampen autonoom aangestuurd. Ook bij Brezo
heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Het bedrijf heeft een nieuwe pand
betrokken met ruim tweemaal zoveel vloeroppervlak. Naast zeefdruk zijn er digitale printsystemen geïnstalleerd waaronder de Ino, maar
binnenkort ook de eerste door Pals Print
geleverde DtF printer waarvan Aarnink hoge
verwachtingen heeft: “DtF geeft ons hier de
flexibiliteit die we nodig hebben.”

De Zünd snijtafels zijn direct naast de Canon Arizona vlakbedprinters geplaatst.

Een van de specialismen van Kampert-Nauta is
digitaal drukken in combinatie met het digitaal
aanbrengen van folie. Zo kun je bijvoorbeeld
gepersonaliseerde boodschappen in foliedruk
uitvoeren.

Werken in de grafische sector is
aantrekkelijk
De vraag naar zowel drukwerk, kleding
als grootformaat print stijgt. Grootste
uitdaging op dit moment is het zorgen
voor voldoende productiemedewerkers.
De algemene krapte op de arbeidsmarkt laat zich goed voelen, vertelt
Aarnink. “Die krapte doet zich op
verschillende niveau’s voor. Zowel aan
vakmensen als aan hulpkrachten is er
een tekort. We zien dat de bereidheid
om in de avonduren te werken bij de
jongere generatie minder groot is, terwijl
de markt steeds kortere doorlooptijden
eist waarbij ook de avonduren benut
worden. Het is een probleem dat de
hele sector aangaat. We moeten het als
branche aantrekkelijker maken om in de
grafische sector aan het werk te gaan.
Het positieve verhaal dat werken in

Controle
Het was altijd al Aarnink’s bedoeling om binnen
Print.com eigen productiecapaciteit op te
bouwen en zo controle te houden over kwaliteit
en levertijd. Aarnink: “We zijn geen prijsvechters, we vragen marktconforme prijzen en
bieden tegelijkertijd meerwaarde door onze
aanpak. Aan de voorkant bieden we met onze
webshop en de beschikbaarheid van onze
‘co-creators’ meer bestelflexibiteit dan
gebruikelijk en we beperken ons niet tot een
aantal standaard producten. Aan de achterkant
zorgen we voor kwaliteit in de productie,
werken we met gerenommeerde merken en
zorgen we voor zo kort mogelijke levertijden.”
Meulman: “Levertijd is een key issue. We
werken met alle logistieke dienstverleners
samen zodat de klant kan kiezen. Het afgelopen jaar bleek echter dat de verschillende
vervoerders vaker aan hun taks zaten waardoor er later dan gepland geleverd werd. Onze
klanten reageren daar nu op door vaker te
kiezen voor snelle levering zodat ze de uitloop
bij de pakketdienst voor kunnen blijven.”
De boodschap die Aarnink en Meulman vooral
willen meegeven is dat Print.com niet zomaar
een online drukker is. Een groot deel van het
aanbod op de site wordt in eigen beheer of
met partner Kampert-Nauta gerealiseerd.
Kampert-Nauta is ook nu niet de enige
drukwerkpartner. Print.com schakelt andere
partners in als specifieke aanvragen daarom
vragen. Binnen de drukwerkmarkt zijn nu
eenmaal verschillende specialismen te vinden.
Het is juist de meerwaarde van het Print.com
platform dat al die specialismen bereikbaar zijn,
met één muisklik. •

deze sector leuk kan zijn moet wat ons
betreft vaker verteld worden. De
beloning die in ons geval via de
grafische cao loopt is goed in vergelijking met vele andere sectoren van de
maakindustrie, maar dat is voor
jongeren niet altijd doorslaggevend.
Zowel op onze eigen locaties als bij
Kampert-Nauta vinden we een positieve werksfeer essentieel en zorgen we
dat de voorwaarden daarvoor aanwezig
zijn. De afgelopen maanden hebben we
bij enkele producten de levertijd moeten
verlengen om ervoor te zorgen dat de
betrokken medewerkers niet dag in dag
uit overvraagd werden. Zo handhaaf je
de kwaliteit van de werkomgeving en
de kwaliteit van de afgeleverde
producten. Gelukkig komen er mondjesmaat nieuwe mensen bij en zijn de
levertijden inmiddels weer verkort.”

Interview
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HEXIS SKYFALL
HEXIS SKYFALL
ZONWERENDE FOLIES VOOR VOERTUIGEN
ZONWERENDE FOLIES VOOR VOERTUIGEN
MEERLAAGSE EN VOLLEDIG THERMOVORMBARE FOLIES
MEERLAAGSE EN VOLLEDIG THERMOVORMBARE FOLIES

Metaalvrij

Hittebescherming

Metaalvrij
Bescherming tegen UV-straling

Hittebescherming
Duurzaamheid van 10 jaar

Bescherming
Kraswerende tegen
laag UV-straling

Duurzaamheid
10 jaar
Een reeks van 6van
tinten

Ga voor meer
informatie
Kraswerende
laag naar www.hexis.nl/skyfall

Een reeks van 6 tinten

UW PARTNER IN SIGN
Ga voor meer informatie naar www.hexis.nl/skyfall
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UW PARTNER IN SIGN

Wrap-Genius Competitie 2021

En de winnaar is...
Jabé Reclame!
Tekst Herman Hartman

Aan de introductie van de Omega Skinz
films door Grafityp en SOTT was een
wedstrijd gekoppeld, de Wrap-Genius
Competitie 2021. Het team van Jabé
Reclame ging er met de beker vandoor.
Voorafgaand aan deze introductie konden
teams inschrijven voor deze wedstrijd
waarbij de creatieve verwerking van de
nieuwe films centraal stond.
Elk team kreeg vooraf twee kleuren toebedeeld
van de nieuwe Omega Skinz films, alsmede
printfolie met de opdracht een eigen uniek
ontwerp te maken voor toepassing op een
witte Volvo V60 Wagon. De teams mochten
vooraf het ontwerp in eigen huis voorbereiden.
Op de wedstrijddag kreeg elk team 75 minuten
om het ontwerp op de auto uit te voeren,
onder toezicht van Justin Pate van The Wrap
Institute. Een vakjury moest vervolgens het
eindresultaat beoordelen. Er hadden vier teams
ingeschreven, te weten het OMT Zenith Wrap
Team, De Rooi Plakker (studenten van De Rooi
Pannen), 12 Wrap (Jabé Reclame) en het
gelegenheidsteam Twrapz.

Het winnende ontwerp.

Professioneel
De vakjury bestond uit Dimas Brazil van The
Wrap Institute, Rudi Zoom, trainer Grafityp,
Maurice Boyer, trainer en technisch adviseur
SOTT en Herman Hartman, hoofdredacteur
van SignPro Benelux. Aan hen de lastige taak
om te beoordelen welk team het er het beste
van afbracht. Feitelijk lieten alle teams, inclusief
het studententeam, zien over de nodig
professionaliteit te beschikken, maar de tijd
werkte wél tegen hen. Uiteindelijk won 12
Wrap, het team van Jabé Reclame bestaande
uit Sander Ruwe, Rob Vinke, Carolin Wilting,
Max Tassche, Tycho Kamphuis, Nick Geerdink
en Lisa Masselink. Het ontwerp was goed
doordacht en mede daardoor ook het dichtst
bij het finale resultaat. Ook de overige teams
slaagden erin om in de korte tijd die hen was
toegewezen hun ontwerp op hoofdlijnen op de
auto aan te brengen, maar lieten meer zaken
onafgewerkt. Desalniettemin, hulde aan deze
teams! •
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Het OMT Zenith Wrap Team.

De Rooi Plakker, het team van de Rooi Pannen.

Het winnende team 12 Wrap.
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EQ UIPPED
TO

WIN BIG
Take on the highest value jobs with the
new HP Latex 700 and 800 Printer series
Hp.com/go/equippedtowinbig
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Eerste vlakbedprinter

Ardventure kiest voor
HP Latex R1000
Tekst Herman Hartman

Het in Dordrecht gevestigde Ardventure is
een allround reclameproducent. Het in
korte tijd rebranden van ketens is een van
de specialiteiten waarbij het bedrijf alles
vanaf het uitwerken van het basisontwerp
tot aan de montage en oplevering uitvoert.
Het brengt het bedrijf door heel Europa. Ik
spreek met eigenaar Theo Hulshof en
studiomanager Niels Lanser over hun
keuze voor de HP Latex R1000.
Hulshof heeft maar weinig woorden nodig om
uit te leggen wat het bedrijf doet. “Ardventure is
in de eerste plaats reclameproducent. We
produceren alles wat er aan reclameuitingen
gemaakt kan worden, punt.” Hij wist voor zijn
bedrijf beslag te leggen op de url Reclame.nl.
Het korte antwoord blijkt kenmerkend voor
Hulshof. Hij windt er geen doekjes om en dat
wordt zowel bij het personeel als bij de
opdrachtgevers gewaardeerd. Er is geen groot
managementteam voor het besturen van het
bedrijf dat 55 medewerkers telt. De aansturing
gebeurt samen met vier medewerkers,
waarvan Lanser er één is. Hulshof helpt zelf
met alle plezier mee als het werk erom vraagt.
Meer en groter
Het avontuur van Ardventure begon 21 jaar
geleden met twee man, een snijplotter en wat
rollen snijfolie. Werk was er niet, dat moesten
ze nog wel zelf binnenhalen en dat is in die 21
jaar goed gelukt. Naast alle medewerkers op
de loonlijst verschaft Ardventure werk aan een
vaste ploeg zzp’ers. Niet alleen voor montage
als aanvulling op de eigen monteurs; rebranden

Niels Lanser bij de HP Latex R1000.

van een keten vraagt snelle response en korte
doorlooptijden. Dat is precies wat het bedrijf
biedt, naast het reguliere werk van campagnes
en aankleden van nieuwe filialen. Ardventure
trekt daarbij regelmatig Europa in. Alle montagewerkzaamheden worden gedaan met eigen
monteurs, een heleboel geregel met werkvergunningen en verschillende overheden maar je
komt nooit voor verrassingen te staan. Eigen
mensen, en ook de vaste zzp’ers, zijn altijd
betrouwbaar. Niet alleen gebouwen worden
van buiten en van binnen onderhanden

Een operator bedient zowel de HP Latex 1000 als de Zünd snijtafel.
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genomen, ook wagenparken kunnen op een
vergelijkbare aanpak rekenenen. Ook MKB
bedrijven in de regio zijn klant van Ardventure,
dat alle vormen van signing levert, inclusief
verlichte reclame.
Groter
Bij de rondleiding valt op dat je alles wat je van
een signmaker verwacht aantreft bij Ardventure, maar dan méér en groter, zoals twee HP
Latex printers die op 3,2 meter breedte vaak 2
rollen folie tegelijk draaien, maar ook veel
meters Airtex bedrukken.
Ardventure kreeg in het coronajaar minder
opdrachten. Ook dat hoort bij ondernemen. Ze
hebben ondanks dat er soms weinig werk op
de plank was alle medewerkers in dienst
gehouden en ook aan de zzp’ers gedacht. Als
de klanten terugkomen met opdrachten moet
je er wel gelijk staan. Het bedrijf draait inmiddels weer volop en Hulshof toont zich optimistisch over het vervolg en kijkt liefst vooruit.
Kwantiteit is belangrijk, er moet soms snel een
groot volume worden geproduceerd, echter
kwaliteit telt voor Ardventure nog zwaarder.
Keuze voor HP
Bij Ardventure worden al langere tijd HP
printers ingezet. Men heeft nu drie met Latex
inkt uitgeruste HP printers in huis waaronder
de Latex R1000. Hulshof: “Ik heb door de tijd

heen een sterke voorkeur voor HP ontwikkeld.
Samen met onze leverancier Nautasign doet
HP net dat stapje meer, ook als er een keer
zaken fout gaan. Ook dat hebben we bij HP
meegemaakt. Maar een probleem wordt direct
opgepakt en opgelost zoals we dat zelf ook
voor ons klanten doen. Dat geeft vertrouwen
en dat is voor mij bij het zakendoen altijd
doorslaggevend.” Eerder werd onder meer
geïnvesteerd in twee 3,2 meter Latex printers
waarvan de oudste Latex 3000 inmiddels 7 jaar
in gebruik is. Voor een aantal opdrachten waar
een specifieke kleurbereik nodig is, heeft
Ardventure daarnaast drie Epson printers,
uitgerust met een 9-kleuren inktset.
Fine tunen
Alle printers worden met Print Factory aangestuurd. Printerprofielen worden in huis gemaakt. Niet alleen op substraatniveau. Ze
worden per klant gefinetuned waardoor elke
klant een eigen set printprofielen heeft in de
RIP. Lanser heeft naast de verantwoording voor
inkoop de printafdeling onder zijn hoede en
houdt zich bezig met het fine tunen van de
printerprofielen. Om een constante printkwaliteit te garanderen wordt er door de betrokken
printoperators serieus werk gemaakt van het
reguliere onderhoud. Naast het behoud van de
printkwaliteit voorkomt de aandacht voor
onderhoud ook storingen, waardoor er
nauwelijks servicemonteurs over de vloer
komen. De printers bij Ardventure draaien
soms 80 uur of meer in de week, als het werk
dat nodig maakt.
Drempel over
De HP Latex R1000, waarvoor ik op bezoek
kom, is voor Ardventure de eerste printer
waarmee rechtstreeks op plaatmateriaal wordt
gedrukt. Hulshof: “We hadden eerder gekeken
naar uv printers om rechtstreeks op plaatmateriaal te drukken maar dat stuitte op verschillende bezwaren. Belangrijkste is nog wel de
hechting van stickermateriaal op uv inkt.
Eenmaal geplaatste borden met promotionele
reclame worden door ons vaak later overplakt
met een sticker in plaats van het hele bord te
vervangen. Het gaat dan soms om honderden
borden. Je blijft vanwege de dikte van de
inktlaag van uv inkt de onderliggende print zien
als die overplakt wordt. Dat was voor ons geen
aanvaardbare oplossing.”
Hulshof was na zijn eerdere ervaring met uv
vlakbedprinters niet meteen overtuigd dat de
R1000 geschikt was voor zijn bedrijf, tot HP
aantoonde dat de inkt van deze printer geen
problemen zou opleveren bij overplakken van
borden.
De HP Latex heeft een eigen ruimte toebedeeld
gekregen waar ook plek is voor de verschillende plaatmaterialen. Er is een Zünd snijtafel
bijgeplaatst om de platen direct af te werken.

Interieur voor Vegan Junk Food Bar.

Doorlooptijd is hier cruciaal en de operator die
de R1000 aanstuurt bedient ook de Zünd tafel.
Keuzes
De printer hoefde niet meteen vol aan de bak.
Er is tijd genomen om uit te zoeken met welke
materialen en instellingen de beste resultaten
worden bereikt. Het resulteert er onder andere
in dat er voortaan vooral schuimplaat wordt
ingezet voor bijvoorbeeld plafondhangers.
Lanser: “We gebruikten tot de komst van de
R1000, zoals veel van onze collega’s, vaak
aluminium sandwichplaten voor het maken van
borden. Doordat die een coating hebben
afgestemd op uv inkt leverde dat geen stabiel
resultaat met de latex inkt. Terwijl deze inkt op
andere materialen juist goed hecht en geen
probleem geeft met zaken als snijden en
verbuigen. We hebben verschillende alternatieven bekeken voor aluminium sandwichplaten
en zetten nu hardschuimplaten in.” De klanten
bleken daar geen probleem mee te hebben en

Gevelbestickering voor bijna buurman
B&S Dordrecht.

het gebruik als plafondhanger is veiliger; een
vallende aluminium sandwichplaat kan door zijn
gewicht schade aanrichten. Het levert zowel bij
de productie als montage voordelen op. “Door
uit te gaan van wat er wél kan kom je soms op
verrassend resultaten”, zegt Hulshof.
Goed benutten
Werken met een vlakbedprinter vergt focus bij
de voorbereiding. Lanser: “Het is belangrijk om,
als je de printer goed wilt benutten, zoveel
mogelijk met hele platen te werken en orders
slim te nesten en de borden na het printen uit
te snijden. Je verliest minder plaatmateriaal en
je verkort de printtijd.” De hybride Latex R1000
wordt hier vooral ingezet voor plaatmaterialen.
De uitzondering wordt gevormd door het
bedrukken van transparante raamstickers
waarbij de standaard witte inkt van de Latex
R1000 gebruikt wordt. De HP Latex R1000 is
inmiddels een niet meer weg te denken
onderdeel van de productie. •

Een geveldoek voor ATM Moerdijk.
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Hexis in Nederland

Totaalleverancier voor
de signmarkt
Tekst Ton Rombout

HEXIS is van oorsprong een Frans bedrijf
maar het biedt wereldwijd speciale
importeurs die het hele assortiment
producten leveren dat HEXIS SA levert.
Ook in Nederland.
Onlangs sprak ik met Theo van der Heijdt,
bedrijfsleider van HEXIS NL, gevestigd in
Zevenhuizen bij Rotterdam, over hoe zij al 17
jaar HEXIS-producten leveren in Nederland.
HEXIS NL levert, zoals een totaalleverancier
voor de signmarkt betaamt, een uitgebreide
reeks producten. Deze loopt van folies voor
wrapping tot printmedia en van laminaten tot
beschermingsfilms.
Volledig assortiment
Het volledige assortiment vind je in de uitgebreide en altijd ge-update webshop. Van der
Heijdt en de overige dertien medewerkers zijn
experts met jarenlange ervaring in en kennis
van de signmarkt. Daarnaast delen zij hun
kennis actief door het geven van trainingen en
cursussen. Met hoofdkantoor, distributiecentrum en magazijn in één in Zevenhuizen zitten
ze dicht bij de Nederlandse klant.
Een greep uit het brede assortiment
HEXIS NL levert een zeer breed en diep
assortiment folies: wrapvinyl en wrapfolies
zoals Cristal C4000, Translucent T5000, en
Block-Out, en verdere specials zoals Truck
Banner.

Bacteria enterococcus faecalis…veroorzaker van
ziekten.
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Theo van der Heijdt, bedijfsleider HEXIS Nederland.

In de reeks printmedia zien we verschillende
soorten cast-, polymeer- en monomeer series,
maar ook specials zoals sterk klevend,
microperforated, transparant/translucent, latex
media, papier, display media, speciale bannermaterialen, wallpaper, repositioning, Gerber
Edge, truckbanner print en pvc-vrij. In de serie
laminaten eveneens een scala aan specials
zoals antimicrobieel laminaat, micro-geperforeerd laminaat, anti graffiti, extreme sport
laminaat, whiteboard laminaat, displays
laminaat, Hex-Perience laminaat, PureZone
laminaat en truckbanner laminaat. 		

Sanitized® PURZON060B adhesive film van HEXIS
S.A.S.

PURE ZONE: Hexis zet zich in voor
mens en milieu
Een bijzonder en belangrijk product is
de antimicrobiële coating op
zelfklevende films die recent is
ontwikkeld door HEXIS. Op 26
augustus 2021 kwam het grote
nieuws: in een klinische studie werd de
effectiviteit van met antimicrobiële
stoffen behandelde oppervlakken
tegen ziekenhuispathogenen
onderzocht onder reële
omstandigheden in het Universitair
Ziekenhuis Basel in Zwitserland.
Hygiënische maatregelen om
ziekenhuisinfecties te voorkomen zijn
erg belangrijk, zeker in deze periode.
Het onderzoeksteam, onder leiding
van Prof. Dr. Andreas Widmer en Dr. R.
Frei, bevestigde dat de met Sanitized®
behandelde zelfklevende film samen
met Hexis S.A.S. 98% effectiviteit heeft
tegen microben. De resultaten werden
voor het eerst gepubliceerd in het
peer-reviewed wetenschappelijke
tijdschrift "Antimicrobial Resistance &
Infection Control".
Ziekenhuisinfecties
Ondanks verbetering van de
hygiënemaatregelen overlijden in de
EU naar schatting jaarlijks 37.000
mensen door ziekenhuisinfecties.
Daarom is de ontwikkeling en het
onderzoek naar de effectiviteit van
hygiënemaatregelen van cruciaal
belang, omdat de microben die
infecties veroorzaken uren of zelfs
maanden op oppervlakken kunnen
overleven en zich van daaruit kunnen
verspreiden. Een actueel
onderzoeksgebied zijn om die reden
antimicrobiële coatings.
Vandaar dat in een case study in het
Universitair Ziekenhuis Basel onder
leiding van Prof. Dr. Andreas Widmer

en Dr. R. Frei de vraag werd onderzocht of
en zo ja hoe effectief de antimicrobiële
gecoate plastic zelfklevende film van Hexis
S.A.S. werkt tegen de oorzaak van wat
algemeen bekend staat als
ziekenhuisinfecties (HAI). In deze studie
werd de commercieel verkrijgbare
PURZON060B-kleeffilm van Hexis S.A.S.
getest, wat een flexibel en transparant
product is met een op zilverionen
gebaseerd actief ingrediënt geleverd door
SANITIZED.

pathogenen, met name enterokokken,
bevestigd. Hun multiresistente stammen
kunnen tot vier jaar overleven op droge
oppervlakken en ze waren in 2017
verantwoordelijk voor een landelijke
uitbraak in Zwitserse ziekenhuizen, die pas
na twee jaar onder controle kon worden
gehouden.
Het langetermijneffect van de behandelde
Sanitized® PURZON060B-kleeffilm van
Hexis S.A.S werd bevestigd door de
meting na zes maanden te herhalen.

in glans, mat en blacklight), bij extreme
sportactiviteiten (hoge snelheden, ruwe
omstandigheden) en natuurlijk tegen extreme
zonneschijn (UV). HEXIS zonwerende folies
voor voertuigen zijn eersteklas meerlaagse en
volledig thermovormbare folies. Ze hebben een
breed scala aan functies die het mogelijk
maken om verblinding en visuele vermoeidheid
voor de mensen in het voertuig te verminderen.
HEXIS zonwerende folies voorkomen ook de
zichtbaarheid van zaken die in het voertuig zijn
achtergelaten.

Onderzoek
Door het onderzoek te concentreren op
vaak aangeraakte oppervlakken in zes
patiëntenkamers werd een levensechte
situatie gecreëerd: bedtafels, nachtkastjes,
armleuningen van patiënten-stoelen,
eettafels, toiletbrillen en
toiletspoelhandvatten. De met Sanitized®
behandelde film werd op de helft van het
oppervlak aangebracht, terwijl de andere
helft in de oorspronkelijke staat bleef en als
controleoppervlak diende.
Tijdens enkele maanden werden de kamers
van de patiënten normaal eenmaal per dag
schoongemaakt en de badkamers eenmaal
per dag gedesinfecteerd. Van de
behandelde en onbehandelde
oppervlakken werden twee keer per week
uitstrijkjes genomen op een gebied van 25
cm² en onderzocht op micro-organismen,
zoals Staphylococcus aureus (incl. MRSA).

Conclusies
"De onderzoeksresultaten tonen aan dat
met antimicrobiële stoffen behandelde
oppervlakken een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan het voorkomen van de
verspreiding van multiresistente
ziekteverwekkers in ziekenhuizen. Zelfs
dagelijkse desinfectie van oppervlakken
kan herbesmetting niet binnen enkele uren
voorkomen: met antimicrobiële stoffen
behandelde oppervlakken kunnen we
deze kloof dichten", constateert prof. dr.
Andreas Widmer.
"Voor onze antimicrobiële zelfklevende film
hebben we samengewerkt met
SANITIZED AG. Ziekenhuizen,
seniorenwoningen en zorginstellingen
profiteren zo van tientallen jaren ervaring
en de hoogste kwaliteit", legt Clément
Mateu, CEO van Hexis S.A.S. De PURE
ZONE® antimicrobiële beschermfolie
wordt in Frankrijk vervaardigd door HEXIS.
De PURE ZONE®-technologie,
geregistreerd in 2013 en ontwikkeld door
het HEXIS R&D-laboratorium, een pionier
in de ontwikkeling van antimicrobiële folie,
biedt continue 24-uurs preventieve
bescherming tegen bacteriën en het
coronavirus (bron: www.hexishealth.com).

Cursussen
Met Theo van der Heijdt bespreek ik ook nog
de cursussen die HEXIS NL regelmatig geeft,
niet alleen aan monteurs die de folies, printmedia, laminaten e.d. moeten aanleggen en
installeren, maar ook bijvoorbeeld regelmatig
aan scholen en alle andere relevante opleidingen. Van der Heijdt: “We leveren veelal de
materialen en we ondersteunen de docenten.
Soms geven we ook een gastles over de materialen en de wijze waarop deze moeten worden
aangebracht, soms zelfs bij ons in huis.” •

Resultaat
De met Sanitized® behandelde film leidde
tot een vermindering van het totale aantal
levensvatbare cellen van 98,4% op alle zes
verschillende oppervlaktetypes. De
grootste reductie werd gemeten op de
toiletbrillen en op de toiletspoelgrepen (99
%). Bovendien hebben de wetenschappers
een zeer significante vermindering van

Groene productseries
Daarnaast zet Hexis zich ook in voor een beter
milieu. Het heeft hiervoor een aantal groene
productseries ontwikkeld die vrij zijn van pvc
waardoor ze een stuk minder schadelijk zijn
voor het milieu. Ook zijn ze makkelijker te
verwijderen en hebben ze een verhoogde
slijtvastheid.
De SMARTAC EVOLUTION A5000 folie is
bijvoorbeeld ideaal voor binnen- en buitenbewegwijzering.
Door de hoge technische prestaties is deze
uitstekend geschikt voor toepassing op
concave of convexe oppervlakken. Door de
makkelijk te pellen eigenschap van de A5000
serie goed te gebruiken voor belettering van
alle formaten.

Ook vind je in deze groene range de ECE3000
serie. Deze 70 micron dunne film is PVC vrij,
perfect voor in- en outdoor gebruik, ecologisch
vriendelijk, en verwijderbaar tot 6 maanden
plus geschikt voor vlakke toepassingen.
Ook in printmedia en laminaten heeft Hexis zijn
groene serie: de HX500 printmedia met
bijbehorende de PC500 laminaten.
Beschermingsfilms
Een heel ander verhaal zijn de beschermingsfilms van HEXIS. Het bedrijf sponsort al jaren
de autoracerij (de huidige directeur van HEXIS
France/International is zelf coureur en er is bij
HEXIS een sterke relatie met bijvoorbeeld
Renault). Deze beschermingsfilms dienen als
carrosseriebescherming (de Bodyfence-reeks

Team Hexis Nederland.

HEXIS levert films voor het signwerk.

HEXIS levert ook gereedschappen voor het signwerk.
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Printen op voedsel

Eddie is om op te eten!
Tekst Herman Hartman

André van Keulen maakt in eigen huis sjablonen
desgewenst op maat, voor gebruik met Eddie.

DTM Print levert in Europa van oudsher
door Primera gebouwde printers voor
speciale toepassingen in kleinere oplages
zoals labels of creditcards. Dit bedrijf
ontwikkelt daarvoor desktop printers die
over de hele wereld hun weg vinden.
Nieuw in het assortiment is Eddie, een
printer die gebruikt maakt van eetbare
inkt waarmee in 3 kleuren een afdruk op
voedsel wordt aangebracht. Ik bekeek
Eddie bij AK Media van André van Keulen
die voor Nederland is aangesteld als
distributeur.

Het was al direct bij de introductie in de VS een
hit; thuisbakkers voorzagen hun baksels van
een full colorprint. Maar daarnaast wordt de
printer gebruikt voor kleinschalig productie van
series tot enkele honderden stuks. Bijvoorbeeld als onderdeel van een relatiegeschenk
waarbij een bijzonder doosje de rest doet. Ook
de koekjes en cakjes uitgedeeld op een beurs
of tijdens een seminar kunnen op deze manier
een bijzonder accent krijgen.
Van Keulen is nu gevraagd door DTM Print om
de distributie van Eddie in Nederland op zich te
nemen. Daarnaast zet Van Keulen Eddie ook in
voor kleinschalige productie in eigen huis, in
opdracht van zijn klanten.

AK Media kennen we als specialist in het
bedrukken van relatiegeschenken in opdracht
van wederverkopers. Van Keulen heeft in het
verleden een goede relatie met DTM Print
opgebouwd dat in Europa de Primera printer
levert. Afgelopen jaar introduceerde DTM in
Europa de eerste door Primera gebouwde
foodprinter ‘Eddy’ waarmee je op kleinschalige
wijze op koekjes en cakejes een print kunt
aanbrengen met eetbare inkt.
Eigen aanpak
Printen op voedsel vergt een andere aanpak
dan het bedrukken van relatiegeschenken.
Eddie heeft een eigen schone plek gekregen.
Hygiene en voedselveiligheid vergen een
aangepaste aanpak. Niet alle koekjes en cakes
laten zich even goed bedrukken. De bovenzijde moet voldoende vlak zijn, de oppervlakte
lichtgekleurd of voorzien zijn van een witte
toplaag om de afdruk voldoende zichtbaar te
maken. Van Keulen werkt veel met macarons.
Die kun je ook in grotere hoeveelheden in de
diepvries op voorraad houden.
De door Primera gebouwde Eddie is een
desktopprinter, uitgerust met een van HP
afkomstige printkop waarbij de inkttankjes en
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de kop zijn samengebouwd. Een eenvoudige
driver zorgt voor de aansturing. Er is een
carrousel waarop je de bedrukken koekjes kun
plaatsen, maar je kunt ook mallen maken die je
in de printer schuift. Een print kost ongeveer
30 seconden. De afdrukkosten bedragen
afhankelijk van de grootte en het kleurgebruik
ergens tussen de 6 en 25 eurocent per koekje.
Als je het systematisch aanpakt met gebruik
van meerdere mallen haal je bij kleinere
formaten toch nog 300 koekjes per uur en 100
stuks met de grote formaten.
Van Keulen denkt dat er ook in Nederland
thuisbakkers zullen zijn die zo’n printer
aanschaffen maar weet dat er ook belangstelling is vanuit de markt voor relatiegeschenken
en bakkers/horeca om in eigen huis voedsel te
bedrukken. De aanschafprijs van circa 2.700
euro maakt de instapdrempel klein. De inkt is
eetbaar en voegt geen eigen smaak toe aan
het bedrukte voedsel. De komende tijd ziet een
eigen website voor de Eddie het licht:
www.eddiefoodprinter.nl. •

WWW.ZUND.COM

Automatiseren & ontdekken
PrimeCenter
Automatiseer uw workﬂow
Eenvoudig bleeds & trim boxes toevoegen
Pre-ﬂight check
Toevoegen van afscheurbare lipjes met job informatie
Nesten op basis van metagegevens
Bespaart tĳd en vermindert overschot
Gekoppeld met de materialendatabase van ZCC

Bekĳk de brochure
Scan de QR-Code of ga naar
www.zund.com/software/primecenter

Zünd Academy
Discover your Zünd
Altĳd en overal online toegang tot Zünd kennis
Tutorials en visuele manuals
Templates (snĳvormen)
FAQ's lĳst bestaande uit veelgestelde vragen
Goede voorbereiding en nazorg voor een live training
Mobiel vriendelĳk dus u kunt 'on-the-go' kennis opdoen

Vraag een online demo aan
Scan de QR-Code of ga naar
www.zund.academy/onlinedemo

Your ﬁrst choice in digital cutting.
Zünd Benelux B.V.
Meerheide 109
NL-5521 DX Eersel
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Nieuwe website ISCA

Dienstverlening
staat voorop
Tekst Herman Hartman

Het nieuwe logo en een gewijzigde
huisstijl staan voor de nieuwe koers van
ISCA. Nu is de website aan de beurt. Niet
alleen de website interface verandert. Ook
het achterliggende administratieve
systeem is compleet vernieuwd. Doel is
betere toegankelijkheid, meer
bestelgemak en waar mogelijk nog sneller
bestellen. Commercieel directeur Mick
Bos en Kim Havelaar, verantwoordelijk
voor sales en marketing, geven uitleg.
Wie op Sign2Com was zal de
huisstijlvernieuwing niet zijn ontgaan. Ook in
advertenties komt het nieuwe beeld terug. Het
is allemaal net wat strakker geworden, zonder
de roots te verloochenen. ISCA blijft daarbij wel
ISCA. De nieuwe huisstijl zal voor het einde van
het jaar zijn doorgevoerd.
Van oudsher is ISCA leverancier van allerhande
producten ter ondersteuning van de
reclamesector. Het aanbod loopt van
aluminium profielen en ophangmateriaal tot
aan stoepborden en kliklijsten. De afgelopen 5
jaar zijn er producten bijgekomen zoals
MGBond plaatmaterialen. Ook voor
lichtreclame heeft ISCA alles in huis.
Accentverschuiving
Er is wel sprake van een accentverschuiving
die je ook al op de huidige website terugziet.
Steeds meer klanten willen het complete
product afnemen en laten het aan ISCA over
om zaken te assembleren. ISCA had altijd al
een eigen werkplaats die werd vaak ingezet
voor verstekzagen en inkorten van profielen,
maar er werden ook complete lichtbakken

Van oudsher beschikt ISCA over een eigen
werkplaats.
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Kim Havelaar en Mick Bos.

gebouwd. En nu bestellen klanten vaak
complete producten op maat.
Er zijn op de huidige website verschillende
plekken waar je met behulp van een
maatwerkmodule aangeeft hoe het bestelde
product gemaakt moet worden en je ziet
daarbij meteen de prijs. Op de nieuwe site
zullen de mogelijkheden daarvoor verder
worden uitgebreid.
Assortiment
De afgelopen tijd hebben ze bij ISCA het
assortiment doorgelicht waarbij er duidelijk

De afdeling marketing binnen ISCA is verantwoordelijk voor alle reclameuitingen maar ook voor het
onderhoud van de website.

accentverschuivingen waarneembaar zijn bij
een aantal productgroepen zoals bij POS.
Havelaar: “Van stoepborden bijvoorbeeld
verkopen we zelden maar één of twee stuks.
Klanten die dit product bij ons bestellen willen
er gelijk 10, 100, of meer. We hebben onze
voorraad daarop aangepast en hebben nu een
smaller assortiment waarvan we per uitvoering
meer op voorraad houden. Natuurlijk blijft het
mogelijk om er maar één of twee af te nemen.
Zo is elke productgroep tegen het licht
gehouden. De lokale bakker koopt vaak een
nieuwe via de eerste de beste webshop die
adverteert op Google. Onze klanten verkopen
POS materiaal daardoor alleen nog op
projectbasis.”
Mix
Dat het bestellen van een of twee stuks minder
voorkomt wordt mede veroorzaakt doordat
Print Service Providers deze producten
inclusief print aan de signmakers aanleveren.
Bos: “Ook wij spelen daar volop op in. Het is
een kwestie van prioriteit of klanten de
voorkeur geven aan een compleet afgewerkt
product of liever in eigen huis de assemblage

De vernieuwde website is straks onderverdeeld in 8
productgroepen.

De nieuwe site biedt meer tools voor het selecteren
van het juiste product.

en print verzorgen. Hebben onze klanten veel
werk in huis dan besteden ze een groter deel
van hun productie uit. Is er minder werk dan
maken ze meer producten in de eigen werkplaats. Dat is ook precies waar we nu op
inspelen met onze maatwerkproducten. Die
produceren we met de basismaterialen die we
aan onze klanten verkopen.” Havelaar vult aan:
“We zijn bezig instructiemateriaal te ontwikkelen waarbij we straks op de website precies
laten zien hoe wij de producten assembleren.
Zo kunnen onze klanten gemakkelijker in eigen
huis dezelfde kwaliteit halen.”
Nieuw bij de maatwerkproducten is dat ISCA
voor de EasyFrame lichtbakken sinds enig tijd
het bedrukte (pees)doek desgewenst meelevert. Bos: “De meeste afnemers hebben
daarvoor zelf niet de juiste printer in huis en
door die bestelling via ons te laten lopen weten
we zeker dat doek en bak goed op elkaar zijn
afgestemd.” Op het gebied van lichtreclame zal
de nieuwe website zeker een aantal uitbreidingen kennen Het versnelt het proces aanmerkelijk.
Verkoopportaal
ISCA is eerder dit jaar al overgegaan op een
nieuw ERP pakket. De nieuwe website wordt
meer dan alleen een webwinkel. Het is een
compleet verkoopportaal waarin de klant alles
terugvindt zoals eerdere bestellingen en
telefonische orders. De software zal ook door
de verkoop binnendienst worden gebruikt om
offertes en opdrachten vast te leggen.
Havelaar: “Als een klant niet helemaal zeker is
over de precieze samenstelling en telefonisch

Eenvoudig bestellen van maatwerk.

advies vraagt kunnen onze medewerkers direct
de juiste samenstelling voor de bestelling
vastleggen die door de klant direct te zien is in
zijn winkelmandje waarna hij meteen de
bestelling kan plaatsen.” Offertes voor het
bestellen van afwijkende grotere hoeveelheden
staan eveneens straks klaar in het winkelmandje. Voor de medewerkers van ISCA heeft
de nieuwe aanpak als voordeel dat ze in één
systeem kunnen blijven werken. Ook de
voorraad van de verschillende producten is
straks voor zowel klanten als medewerkers
direct op te vragen.
Havelaar heeft nog wel één tip voor klanten die
de website gebruiken. Een aantal klanten logt
meerdere keren per dag in en elke keer als ze
een product nodig hebben drukken ze direct
op de bestelknop. Om ervoor te zorgen dat
alles tegelijk in één zending wordt afgeleverd is
het slimmer orders eerst in de bestelmand te
verzamelen en pas daarna op de bestelknop te
kikken. “We krijgen wel telefoontjes of we de
orders nog even kunnen samenvoegen. Soms
kan dat gewoon niet. Bestellingen worden
meteen verwerkt en soms heeft het
orderpicken en verzendklaar maken al
plaatsgevonden voordat de klant belt.”

catalogus zal ook niet meer elk product in elke
uitvoering laten zien en is daarmee
gemakkelijker hanteerbaar, zonder teveel van
de informatieve waarde te verliezen. Bos: “We
verwachten de nieuwe catalogus in maart
2022 in Gorinchem tijdens de beurs daar te
presenteren.”
Het besluit om de catalogus voortaan als white
label catalogus zonder prijzen te presenteren
brengt nog een voordeel.
Voorraad
Op de website kunnen altijd actuele prijzen
worden getoond. Bos: “Helaas zien we dat
door de huidige schaarste aan grondstoffen
onze inkoopprijzen behoorlijk fluctueren. Die
prijsstijgingen en -dalingen moeten we
uiteraard doorberekenen. Je ziet het op dit
moment vooral bij aluminium producten een
stijging, maar ook bij onze plaatmaterialen
ontkomen we daar niet aan. Wij worden op
onze beurt geconfronteerd met langere
levertijden bij onze leveranciers. Daar hebben
we echter op geanticipeerd door van veel
producten een grotere voorraad aan te leggen.
Leveringsbetrouwbaarheid is voor ons
belangrijk, dat hebben we aflopen jaar nog
aangetoond toen transparante plaatmaterialen
schaars waren en we toch konden uitleveren.”
Het webportaal is niet het einde van het
vernieuwingsproces bij ISCA. Er zijn nog meer
plannen. Er wordt ook al gekeken naar
rechtstreekse koppelingen met veel gebruikte
ERP pakketten in de signmarkt. Ook de
capaciteit bij de maatwerkproductie wordt nog
uitgebreid om in te spelen op de groeiende
vraag naar complete producten. •

Nieuwe indeling
Het bestellen via het webportaal heeft door
corona een flinke boost gekregen, vertelt
Havelaar. Het nieuwe webportaal biedt straks
nog meer bestelgemak met bijvoorbeeld
favorieten die al klaar staan en het opnieuw
bestellen van hetzelfde product. De website
kent een nieuwe indeling in 8 productgroepen
in plaats van de huidige 21 categorieën. Dat
komt het bestelgemak ten goede, aldus Bos
en Havelaar.
Catalogus
Bos: “Die 8 productgroepen zie je straks ook
terug in onze nieuwe papieren catalogus die
een nieuwe opzet krijgt. Er bestaat bij onze
klanten de behoefte om niet alleen zelf door de
catalogus te bladeren, maar ook samen met
hun klanten de mogelijkheden door te nemen.
Omdat we tot nu toe alle prijzen afdrukten in
de catalogus kon dat niet.” De nieuwe
catalogus wordt een white label catalogus . QR
codes brengen de signmaker na inloggen naar
de bestelpagina met prijsinformatie. De nieuwe

De nieuwe huisstijl in gebruik.
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SwissQprint opent eigen vestiging in Benelux

Dicht(er)bij de
afnemers
Tekst Herman Hartman

De Zwitserse fabrikant van grootformaat
printers swissQprint beschikt per 1
oktober over een eigen vestiging in de
Benelux dat zowel de verkoop als de
ondersteuning van de gebruikers ter hand
neemt. Het nieuwe filiaal wordt geleid
door Wim Vandendriessche als general
manager. Ik spreek in Sint-DenijsWestrem (Gent) met Vandendriessche over
de recente ontwikkelingen.
Helemaal onverwacht komt het persbericht dat
swissQprint een eigen filiaal opricht in de
Benelux niet. SwissQprint heeft inmiddels in
meer landen een eigen vestiging. Dat past bij
het streven van het bedrijf om dicht bij de
klanten te opereren en zo de optimale ondersteuning te leveren. Er is, zo lezen we in het
persbericht, nog een goede reden waarom nu
afscheid wordt genomen van hun partner voor
de Benelux, Spandex. In 2015 sloot Spandex
Benelux, na het wegvallen van Paperlinx, een
overeenkomst met swissQprint af om haar
assortiment UV-flatbed printsystemen te
distribueren en te ondersteunen. In de loop der
tijd werd duidelijk dat Spandex, dat zich met
zijn organisatie in de eerste plaats richt op de
sign & graphics markt, minder thuis is in
andere marktsegmenten. Dit terwijl de door

swissQprint ontwikkelde printers in toenemende mate ook in andere marktsegmenten, zoals
de verpakkingsmarkt en specialistische- en
industriële printmarkten, hun weg vinden.

onderhouden met swissQprint na mijn tijd bij
Spandex.” swissQprint neemt ook de locatie
over waar eerder 3logiQ zijn onderkomen
vond.

3logiQ
De Beneluxvestiging start niet helemaal vanaf
nul. swissQprint wist met Wim Vandendriessche en Filip Jonckers als service manager/
application specialist twee oudgedienden te
strikken die eerder betrokken waren bij de
verkoop en support van de swissQprint
modellen. Beiden werkten eerder voor
Paperlinx en Spandex, waar ze verantwoordelijk waren voor verkoop en support van de
swissQprint modellen. Daarvoor moesten ze
wel een opmerkelijke stap doen. Na hun tijd bij
Spandex startten ze gezamenlijk een nieuw
distributiebedrijf, 3logiQ. Dat bedrijf houdt met
hun indiensttreding bij swissQprint op te
bestaan (zie kader). Vandendriessche: “Dat
heeft ons beslist hoofdbrekers gekost, we
hebben beiden veel energie in 3logiQ gestoken
en waren daarmee zeker op de goede weg.
Echter zo’n opportuniteit komt maar één keer
in je leven voorbij. swissQprint is wel het merk
waarvoor je wil werken en toen ons de vraag
gesteld werd hebben we daar na het nodig
overleg ja op gezegd. Ik heb ook altijd contact

Documentatie
Er werd tijdens mijn bezoek nog verbouwd om
de ruimtes aan te passen. Er is een eigen
showroom voorzien waar tenminste twee
swissQprint printers een onderkomen zullen
vinden. Voor nu zijn dat de Nyala 4 en de
Karibu roll to roll printer. Er is ook een onderdelenmagazijn voorzien en uiteraard worden hier
de verschillende inkten op voorraad gehouden.
Vandendriessche: “Het snel kunnen bedienen
van de klanten is een belangrijk speerpunt in
de aanpak van swissQprint. Het is een
belangrijke reden voor het bedrijf om een eigen
filiaal op te richten in de Benelux, om zodoende dicht bij de klanten te kunnen opereren.
swissQprint begrijpt heel goed dat de kwaliteit
van een machine alleen hoog kan worden
gehouden als je daar een goede supportorganisatie achter zit. Daarin gaat het bedrijf heel
ver. Tijdens de bouw van de machines in
Zwitserland wordt elk onderdeel dat is gebruikt
extreem gedocumenteerd. Ook van de oudste
machines, waarvan sommigen als 15 jaar
werken, is nu nog de complete en zeer
gedetailleerde onderdelenlijst digitaal voorhanden en kunnen door onze technici worden
geraadpleegd. Omdat het bedrijf veel zaken in
eigen huis maakt kunnen die onderdelen ook
nog steeds worden geleverd.”

Wim Vandendriessche en Yves Quintens staan de Benelux klanten te woord tijdens Fespa.

58

Eigen technici
Het Benelux filiaal beschikt over eigen technici
die allemaal in Zwitserland zijn getraind.
Bovendien kan er ook gerekend worden op de
technische ondersteuning vanuit Duitsland en
Frankrijk, en natuurlijk Zwitserland. Er wordt
nog gezocht naar uitbreiding van het team met
een medewerker die de Randstad en Noord
Nederland kan bedienen. Vandendriessche:
“Ook daarbij gaan we als swissQprint niet over
één nacht ijs. Als supportmedewerker moet je
wel wat in je mars hebben. We zoeken ook in
deze schaarse arbeidsmarkt naar precies de
juiste man on the job.”
Ook verder komen we nog enkele bekende

gezichten tegen in de nieuwe organisatie. Met
Nadine van Dycke als office manager en Yves
Quintens die als sales manager de overstap
van Spandex naar swissQprint maakt en
zodoende dus het gezicht van swissQprint in
de Benelux blijft. In totaal werken er straks 6
medewerkers vanuit de nieuwe vestiging te
Gent.
Kansen genoeg
De beslissing om in de Benelux te starten werd
al even geleden genomen. Dat swissQprint op
1 oktober in de Benelux van start is gegaan
heeft ook te maken met de Fespa die in
Amsterdam plaatsvindt. SwissQprint verwachtte tijdens dit evenement veel bezoekers uit de
Benelux die dan gelijk kennis konden maken
met het eigen Benelux team. Daarmee heeft
het bedrijf gelijk een vliegende start. Al direct
na de aankondiging dat er een eigen vestiging
zou komen meldden zich de eerste geïnteres-

SwissQprint Oryx 4.

ook de oudere machines langer hun
waarde. Waar andere merken een 5 tot 7
jaar oude machine hebben afgeschreven
kunnen wij zo’n machine weer volledig op
punt stellen en zelfs een tweede carrière
geven. In Zwitserland staat het eerst
gebouwde exemplaar uit 2007 nog steeds
klaar voor gebruik.”

aanstuurelectronica is er een aantal wijzigingen
doorgevoerd. De nieuwe printkoppen zorgen
ervoor dat de beeldkwaliteit verder kon worden
verbeterd. De nieuwe heads in de Impala 4 en
Nyala 4 leveren 7 pico liter druppels af als
kleinste druppel. Hierdoor zijn in de praktijk
hogere afdruksnelheden haalbaar in bepaalde
printmodi. Bij de Oryx 4 wordt de maximale
printsnelheid belangrijk hoger met 90 m² per
uur (is nu 65 m²). Bij de andere modellen
blijven de maximale snelheden gelijk doch met
een merkbare kwaliteitsverbetering.
In generatie 4 zijn bovendien verschillende
mechanische verbeteringen doorgevoerd, met
als belangrijkste vermelding het Tip Switch
vacuüm (patent pending). De tafel is onderverdeeld in 256 segmenten die snel en gemakkelijk met slechts één vingerdruk kunnen worden
in- en uitgeschakeld.
Tijdens Fespa stonden ook het printen met
fluorescerende inkten in de kijker. •

swissqprint-Impala 4.

seerden. Vandendriessche denkt dat er het
nodige potentieel is voor de afzet van nieuwe
machines zowel in het print & sign segment als
daarbuiten, met name in Nederland ligt nog
een enorm te ontginnen marktvolume.
Vandendriessche: “We leveren maatwerk
doordat we elk model op verschillende
manieren kunnen configureren en ook eenmaal
geplaatst nog kunnen aanpassen. Onze
machines groeien mee met de hoeveelheid
werk. Ze zijn robuust gebouwd en mede
vanwege de uitgebreide ondersteuning houden

Vierde generatie
De Fespa was voor swissQprint ook het
startmoment om een compleet nieuwe
generatie van haar vlakbedprinters aan te
kondigen. Vandendriessche: “De Impala 4 en
Nyala 4 kunnen worden uitgerust met een
volgende generatie printkoppen. Deze
printheads zijn speciaal voor swissQprint
ontwikkeld en halen een resolutie van
1350dpi. Het is daarmee de vierde generatie
van onze vlakbedprinters.”
Naast nieuwe koppen met bijhorende

3LogiQ, het vervolg
In het vijfjarig bestaan van 3logiQ heeft
het bedrijf een flinke groep klanten
verworven. Die blijven wat Vandendriessche en Jonckers betreft niet in de kou
staan. Er is gezocht naar een overnemende partij die net als 3logiQ service
en ondersteuning van de klanten
belangrijk vindt. Het was juist dit aspect
dat bij machineverkopen de doorslag
gaf. Ondertussen werd bekendgemaakt
dat Papyrus Viscom uit Mechelen de
activiteiten van 3logiQ heeft overgenomen vanaf 11 oktober 2021. Papyrus
Viscom heeft een uitgebreid team van
commerciële en technische mensen
met een jarenlange ervaring in zowel
het Mutoh- als het Summa gamma.
Papyrus neemt onder meer alle lopende
garanties op machines over. Papyrus
kan alle inkten en consumables uit
voorraad leveren en heeft ook een
uitgebreid media-gamma in het
aanbod.

SwissQprint-Nyala 4 Neon.
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Sinds 2004 druk met sign, bedrijfskleding en drukwerk

Druktemakers zijn het,
daar in Heerenveen!
Tekst Ton Rombout

Zojuist binnengestapt bij Druktemakers in
Heerenveen, ergens op een overigens
goed bereikbaar, uitgestrekt
industrieterrein in een nieuwbouwpand.
Mijn oog valt al snel op het uitgebreide
kledingassortiment dat de hele wand
achterin de grote bedrijfsruimte beslaat.
“Mijn ouders hadden in Grou, waar ik ben
geboren en opgegroeid, een kledingwinkel
voor dames en heren”, zegt eigenaar
Willem Steegstra. “Ik heb vroeger enkele
jaren in de winkel gewerkt, dus toen al
veel ervaring opgedaan in de
kledingbranche.”
Hij vervolgt: “Later heb ik 12 jaar in de horeca
gewerkt als kelner bij Het Theehuis in Grou. Als
hobby maakte ik echter al reclameborden en
volgde ik bij de L.O.I. de cursussen Reclame
en Marketing en later Werktekenen. En ik
rommelde wat met CorelDraw dat ik had
draaien op mijn oude PC. Ik bedoel: ik
verdiende dus al wat bij omdat mensen me
vaak vroegen iets voor ze te maken. In 1998
heb ik gesolliciteerd bij drukkerij De Jong in
Oldeboorn. Ik ging daar eerst een halfjaar gratis
werken en bekwaamde me tegelijkertijd op de
Macintosh en in opmaakprogramma’s zoals
Illustrator.“

Het team van Druktemakers, links aan de tafel Willem Steegstra.

Voor Batavus AccellGroup, wanddecoratie die overloopt op twee haaks op elkaar staande wanden.

Germ Velstra actief met bevestiging van lichtreclame
voor Paultje Heerenveen, met de Druktemakers bus
voor de steiger.

Van het een komt het ander
“Ik bracht nieuwe klanten binnen bij de
drukkerij omdat ik veel (zaken)mensen kende
vanuit de horeca. Met de drukkerij zijn we later
verhuisd naar Grou. Het bedrijf werd enkele
jaren later overgenomen door een Zwitsers
bedrijf en kort daarna ben ik opgestapt. Ik nam
een hypotheek op mijn huis en begon samen
met collega Germ Velstra in januari 2004

Druktemakers in Heerenveen, eerst op de
Kuper op industrieterrein Noord. We kochten
een Summa plotter en van Deurenfabriek
Halbertsma kregen we afgekeurde deuren
waar we tafels en bureaus van hebben
gemaakt. We pakten alles aan. Germ was
goed in plakken en monteren en ik deed de
opmaak van belettering en drukwerk. Het
drukken van drukwerk besteedden we uit.”
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Reclame voor onszelf
“We hebben toen alles wat er verdiend werd in
reclame voor onszelf gestoken. Elke twee
maanden verstuurden we een geadresseerde
folder over wat we konden leveren in de regio
Heerenveen. Hoewel we er niet actief mailden,
kwamen ook veel klanten uit Grou, omdat ze
ons al kenden uit die vroegere periode. De
kledinglijn bestond eerst uit één rekje truien en
T-shirts. Vanuit de Kuper verhuisden we al snel
naar Skrynmakker, op hetzelfde terrein maar
wel in een wat groter pand. Dat was in 2008.
De omzet was inmiddels verdubbeld.”

ontwerp en is printoperator, Germ Velstra
verzorgt vooral de montage en ikzelf ben voor
de algemene zaken en doe eveneens de
kleding. Waar nodig springen we bij als het
voor een van ons te druk wordt of we huren
een externe signmaker in. Daarnaast hebben
we meestal een stageloper van het Cibap.”
Kleding, kleding bedrukken en belettering
voor binnen en buiten
“Zoals reeds gezegd. Kleding verkopen heb ik

niet van een vreemde. De transfers kopen we
in of we snijden de logo’s zelf uit folie die
vervolgens met een hittepers op de kleding
worden geperst.”
Focus op voertuigen en interieur
“In de inpandige garageruimte beletteren we
de voertuigen en reclameborden. Verder doen
we ook stickers, spandoeken, vlaggen en
posters en proberen we onze klant zoveel
mogelijk te ontzorgen en te helpen bij allerlei

Plan voor grafisch centrum
“We wilden een grafisch centrum op touw
zetten: belettering, drukwerk, kleding maar ook
samen met twee afzonderlijke bedrijven: een
reclamebureau en een websitebouwer. Maar
toen, eind 2008, kwam de financiële crisis, met
vijf moeilijke jaren, waarin we een stapje terug
moesten doen. Uiteindelijk, in 2014 bleek dit
pand waar we nu zitten op de Icarus 19 leeg te
staan en daar konden we een nieuwe start
maken. In dit onderkomen zitten we nu zeven
jaar en recent, in 2019, hebben we het pand
gekocht. En nu varen we er wel bij. We doen
een heel breed pakket aan diensten: onder
meer voertuigbelettering, interieur- en exterieurdecoratie, bedrijfskleding en drukwerk.”
Breed assortiment met speerpunten
“De kunst is om de kern van je activiteiten zelf
te doen en de andere activiteiten goed uit te
besteden. We zijn nu feitelijk met z’n vieren:
Gianfranco Bilardi doet vooral de voorbereiding
en het ontwerp, Henk de Vries doet eveneens

Wandbekleding voor Smilde Food, ontwerp Nynke Terpstra.
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Autobelettering en wrapping voor Pizzeria San Remo.

Educatieve wanddecoratie voor OBS Het Slingertouw.

reclameuitingen. Specifiek en in opkomst is
zeker de pand- en interieurbelettering, zoals
textielframes en full-colour muurprints. We
werken daarbij onder meer samen met
Ontwerpbureau Nynke Terpstra uit Grou; zij
zorgt voor het ontwerp en wij voeren het uit.
We hebben samen al veel mooie projecten
afgerond zoals Batavus in Heerenveen,
Friesland Zorgverzekeraar, Friesland College en
glas- en/of etchfolies voor bijvoorbeeld Smilde
Food.”
Vooruitgang en tegenspoed
Ik ‘loop’ met Willem even door zijn website:
snel, overzichtelijk en er staan eveneens
prachtige voorbeelden met foto’s op. Een
genot om naar te kijken.
“We merken dat, vooral nieuwe klanten, eerst
een kijkje nemen op onze nieuwe website”,
zegt Steegstra. “Vaak bezoeken klanten ons
daarna al met een idee van wat ze willen. Als je
mij vraagt naar de hardlopers bij ons dan zeg
ik: interieurdecoratie, voertuigbelettering en
‘pandaankleding’, dat wil zeggen van raambelettering tot vlaggenmasten. In de kledingafdeling zien we dit jaar een opvallende groei,
waarschijnlijk door de enorme drukte in de
bouw- en installatiesector. We zijn in alle
opzichten ‘druktemakers’, maar in de goede
zin van het woord. Als je vraagt naar tegenspoed, dan zeg ik uiteraard de crisis 2008 en
corona, maar dat waren voor ons externe
factoren. Gelukkig hebben we in ons team
geen corona ondervonden en ook zakelijk
hebben we er niet al te veel last van gehad.” •

Interieurdecoratie voor Friesland Zorgverzekeraar, ontwerp Nynke Terpstra.

Glaswand decoratie MFC Woudsend, ontwerp Nynke Terpstra.
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API-4-BRANDS klaar voor productie van integrale communicatiepakketten

Forse uitbreiding van
Durst machinepark
Tekst Ton Rombout

Creativiteit en innovatie staan uiteraard op
één bij het ontwikkelen van integrale
communicatie, maar wij willen daar de
up-to-date productiemiddelen voor
kunnen bieden”, zegt Raymond de Wild,
eigenaar van API-4-BRANDS in Almere.
“Vandaar dat wij ons printerpark alweer
aanzienlijk hebben uitgebreid met de
nieuwste technologieën: sneller,
efficiënter, en met nog meer kwaliteit.”
Hij weet wat hij zegt, want zijn bedrijf heeft
grote, vaak internationaal opererende klanten
met een breed en divers communicatiebeleid
die op allerlei fronten een brede, technische
voorbereiding, ondersteuning én uitvoering
nodig hebben. Aangezien dit type bedrijven en
instellingen communicatie toepassen die zowel
geprint kan zijn als met behulp van neon en/of
LED, kan API-4-BRANDS ook hier beide
mogelijkheden in huis aanbieden en fabriceren.
All-in-one
“All-in-one wil zeggen dat je als groot bedrijf je
communicatiemiddelen bij één maakbedrijf laat
fabriceren, waardoor je elkaars werkprocessen
beter begrijpt”, zegt De Wild. “Wij merken dat
je als merkeigenaar of reclamebureau de lat op

het gebied van communicatie kunt verhogen
met onze gerichte en gepersonaliseerde
diensten. Onze klanten combineren hun
product- en marktkennis met onze in-house
visuele communicatie-expertise. Ik noem
concept & creatie, ontwerp en lay-out, desktop
publishing, digitale voorbereiding, printproductie en montagediensten.
“We werken bijvoorbeeld samen met klanten,
voor wie we meer dan alleen onze technische
kennis inzetten om aan hun eisen te voldoen.
API-4-BRANDS biedt niet alleen diepgaande
knowhow en inzicht in de sign- en grootformaatdrukkerij met briljante en relevante
materialen. Het levert ook slimme ideeën en
suggesties om het communicatieniveau dat
merkeigenaren willen realiseren richting hun
eigen klanten te verhogen. Voor onze klanten is
dat in een concurrerende markt steeds
belangrijker aan het worden.”
Intergamma
We pikken er voor een duidelijker beeld één
klant uit: Gamma, alom bekend en inmiddels
een internationale keten. Voor Gamma is een
nieuwe formule ontwikkeld, genaamd (Focus),
die in Nederland binnenkort in vier weken tijd
wordt uitgerold bij de eerste 7 vestigingen. En

Gamma is een heel bijzondere klant voor API-4-BRANDS met veel verschillende producten, buiten en binnen.
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voor het komend jaar staan er in het eerste
kwartaal weer vier nieuwe vestigingen op de
planning. Het team van API-4-BRANDS werkt
bij de ontwikkeling en uitvoering van deze
nieuwe formule nauw samen met de afdeling
Marcom van Intergamma. Zowel de nieuwe
Durst P5 350 Hybrid printer als de Durst P5
TEX iSUB textielprinter (met geïntegreerde
kalander) worden daarbij ingezet. De Wild laat
enkele voorbeelden zien van grootformaat
objecten tot en met de schapgebonden signing
die volgens een inslagschema in grote aantallen op de P5 350 Hybrid worden geproduceerd. Verder nog kleurstalen en ander
POS-materiaal.
Internationale samenwerking
Behalve veel nationale bedrijven vinden ook
veel internationale bedrijven hun weg naar
API-4-BRANDS. Zo ook het toonaangevende
sign- en communicatiebedrijf SKYLTGRUPPEN
uit Zweden. Voor hen speelt API-4-BRANDS
voor wat betreft neon en led een grote rol bij de
vervaardiging van allerlei soorten verlichting,
zowel buiten op de gebouwen van bijvoorbeeld
een grote elektronica keten als wel op kleiner
niveau voor verlichting van producten en hun
displays. En ook hier weer zien we het nut van

de totaalaanbieder: De Wild: “We gaan voor
SKYLTGRUPPEN nu ook de textielwanden in
hun kantoren produceren, uiteraard met onze
nieuwe Durst P5 TEX iSUB textielprinter.”
Textiel bedrukken en snijden
API-4-BRANDS is een veteraan in dit vak.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een
specialist in textielprinten, voornamelijk met
behulp van Durst-apparatuur (oorspronkelijk
met een P10 en twee Durst Rhotex-productieprinters), nu met een P5 350 Hybrid en P5 TEX
iSUB en een van de twee Rhotex printers die is
blijven staan. Deze worden gecombineerd met
enkele andere printers, snijmachines en tal van
andere tools om prints af te werken, te
optimaliseren, te snijden en in bijvoorbeeld
aluminium frames te plaatsen.
Speciale welkomstborden voor Bosch Service Carservice Cabrioland.

Ook voor Intratuin verzorgt API-4-Brands een grote reeks signproducten.

Het interieur van de Gamma-winkels heeft nu een duidelijke uitstraling en routing.

In-huis productie
“Omdat we werken met gespecialiseerde
klanten met heel specifieke wensen, hebben
we besloten om alles zelf te doen, ook
confectiewerk”, legt De Wild uit. "Daardoor zijn
we veel flexibeler en kunnen we in nauwe
samenwerking met onze klanten zeer snel
reageren, produceren en leveren. We hebben
dus ook een flinke confectie-afdeling.
"In textiel bieden we wanddecoraties, vlaggen,
banners en alle producten die grote winkelketens en supermarkten nodig hebben. Het
beleid inzake duurzaamheid is onder meer het
verlagen van energieverbruik tijdens productie
en het gebruikmaken van bijvoorbeeld gerecycled materiaal. We hebben dit jaar bewust
geïnvesteerd in grootformaat printers voorzien
van LED-techniek. Er is veel vraag naar ons
100% gerecycled textieldoek vervaardigd uit
PET-flessen, uitermate geschikt voor peesdoeken maar ook voor doeken in LED-lichtbakken.”
Voordelen van de nieuwe printers
De Wild kan er kort over zijn: “Laat ik beginnen
met de P5 350 Hybrid, die we vanaf half
december vorig jaar in huis hebben gehaald.
Deze printer kan zowel op flexibele (frontlit,
Airtex) als op harde materialen (kanaalplaat,
PVC, sandwich panelen) printen, in beide
gevallen met een grote reikwijdte: bijna elk
materiaal kan worden bedrukt. Deze printer
vervangt bij ons de Durst P10, ook al een
snelle jongen, maar de P5 350 Hybrid is veel
sneller. Wat betreft de P5 TEX iSUB, die begin
september is geïnstalleerd is het printproces
natuurlijk veel sneller geworden, mede door de
ingebouwde kalander. Voor alle materialen zijn
met behulp van een Barbieri fotospectrometer
printprofielen gemaakt. Toch hebben we
voorlopig nog even één van de twee Rhotex
printers laten staan en er dus één ingeruild. We
waren de eerste in Europa die de P5 TEX iSUB
hebben aangeschaft, waarbij we inmiddels
overtuigd zijn van de kwaliteit.”
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LED- en neon-reclame
De Wild besloot enkele jaren geleden ook om
een productiebedrijf voor neon-LED te kopen:
APINEON. Hij vond het belangrijk om dit bedrijf
over te nemen, niet alleen vanwege de
opwindende neon- en LED-producten die het
produceerde, maar ook omdat hij daarmee
enkele grote klanten van API, waaronder Bosch
Car Service in de Benelux dat een speciale
signeerservice biedt voor auto's, een totaalaanbod ook op terrein van print kon aanbieden.
API-4-BRANDS toont nu verbluffende ontwerpen op basis van een combinatie van neon en
LED, bijvoorbeeld geproduceerd voor Intratuin.
Terwijl neon nog steeds geweldige mogelijkheden biedt om de aandacht te trekken vanwege
de manier waarop het opvalt in een donkere
omgeving, biedt LED voordelen in termen van
betere en meer vandaalbestendige verlichting
dan neon. API heeft een combinatie van beide
ontwikkeld, met het LED-licht in het midden
van de technische lichtbron, met de uitstraling
van neon. Combinaties met textielproducten,
bijvoorbeeld op wanden, liggen voor de hand.
En… API-4-BRANDS kan het nu allemaal uit
eigen hand aanbieden.
Totaalaanbieder voor in- en out-store
oplossingen
In de praktijk vormen ze een perfecte combinatie die klanten optimale oplossingen biedt voor
hun merken. Vandaar de naam API-4BRANDS. De Wild: “Als je een retailer, merkfabrikant, reseller of doe-het-zelfketen bent, wil je
samenwerken met een toonaangevende

De Durst P5-350 zorgt sinds het begin van dit jaar voor de verwerking van allerlei veelsoortige signmaterialen voor
meerdere bedrijven.

full-service partner voor instore- en outdoortoepassingen. We promoten je merk met maximaal effect. Of je nu op zoek bent naar productiediensten voor kleine lettertjes of wand- of
vloertoepassingen voor grote stands en
evenementen: wij ontwikkelen ze van de eerste
brainstorm tot het concept, van productie tot
installatie. We zijn de one-stop-shop met de

De nieuwe Durst P5 TEXT iSUB beschikt over een ingebouwde kalander, waardoor het doorloopproces nog sneller is
geworden.
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expertise en ervaring om een project van begin
tot eind af te handelen. We zorgen ervoor dat
het ontwerp naadloos aansluit bij merkwaarden
en doelstellingen van onze klanten. Dat is dé
manier om je doelgroep te bereiken, te boeien
en vast te houden.”
API-4-BRANDS is een samenwerkingsverband
van APINEON BV en 4BRANDS GROUP BV. •

Wacht jij op de lente om MultiPress te ontdekken?
Nee toch? Nu is hét moment om te starten met de beste business software voor sign en large format bedrijven!
Want dat is MultiPress:
•

Berekent haarscherp en razendsnel de productietijd en juiste kostprijs van al je orders

•

Stuurt je volledige planning aan, voor productie, afwerking, materialen, levering, installatie en montage

•

Biedt je steeds volledige controle over je business met slimme rapporten en interactieve dashboards

Stel jij de professionalisering van jouw large format bedrijf
nog langer uit? Nee toch? Maak vandaag nog een afspraak
met een van onze MultiPress-experts.
MultiPress.biz/spro-expert

EUROPEAN DIGITAL PRESS
ASSOCIATION

AWARDS 2020

EUROPEAN DIGITAL PRESS
ASSOCIATION

AWARDS 2020

MultiPress werd in 2019 en 2020 bekroond als de
beste print MIS/ERP-software voor sign-bedrijven.
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Feestelijke afsluiting
jubileumjaar Intervlag
Tekst Herman Hartman

In 2020 was het tien jaar geleden dat Ron
Beute en Robbert van der Eem hun eigen
bedrijf startten onder de naam Intervlag.
Er was afgelopen jaar een jubileumfeest
voorzien waarbij tevens het nieuwe
bedrijfspand aan de afnemers zou worden
getoond. Dat kon vanwege de geldende
coronaregels destijds echter geen
doorgang vinden. Een jaar later is het dan
zover en kon op 24 september alsnog
samen met klanten en medewerkers het
jubileum worden gevierd, ‘het Interevent’.
Met als slotapotheose de uitreiking van
een elektrische scooter, de hoofdprijs van
de jubileumloterij die het afgelopen jaar
werd opgezet.
Loterij
De loterij onder de bestellers van Intervlag
producten, met 10 maanden lang elke maand
drie kleinere prijzen en de kans op een
elektrische scooter, heeft ervoor gezorgd dat
het jubileum de nodige aandacht kreeg. De
maandelijkse prijswinnaars waren vervolgens

Intervlag betrok in 2019 een nieuw onderkomen aan
de Tempelweg.
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uitgenodigd om op 24 september het
uitgestelde jubileumfeest mee te vieren en
kennis te maken met de mensen achter
Intervlag. Bij deze aanpak werd de groep die
tegelijkertijd binnen was niet te groot; een echt
open inloop kon op dat moment nog niet
binnen de covid-19 richtlijnen.
Dennis Kroone van Esbi Reclame kreeg na de
verloting ter plekke de sleutels van de
elektrische scooter overhandigd door Ron
Beute. Deel van het programma vormde de
uitgebreide rondleiding. Daarbij lieten de
medewerkers van Intervlag zich gezamenlijk
van hun beste kant zien. In stappen werd het
proces van het maken van vlaggen en
peesdoeken uit de doeken gedaan voor de
bezoekers. Ze toonden zich ware
ambassadeurs en wisten goed over te brengen
hoe je gedurende alle productiestappen de
kwaliteit van het product bewaakt.
Ook verder leverden de eigen medewerkers
een bijdrage aan het succes van deze dag.
Intervlag heeft medewerkers van uiteenlopende
nationaliteiten op de loonlijst staan. Een aantal
medewerkers verzorgde met elkaar voor de
catering die dan ook een internationale
uitstraling kreeg met hapjes uit verschillende
windstreken.

Robbert van der Eem en Ron Beute.

De bezoekers van deze middag kregen ook
nog een korte rondvlucht met een Cessna
boven de regio aangeboden waarbij gestart
werd vanaf vanaf Rotterdam The Hague
Airport. Het nieuwe bedrijfspand van Intervlag
staat in de Zestienhovensepolder, waar ook het
vliegveld te vinden is (dat ooit startte onder de
naam Vliegveld Zestienhoven).
Intervlag nu
Intervlag werd destijds dus opgericht door
Beute en Van der Eem als vervolg op hun
studie. Ze startten samen Intervlag en richtten
zich op het doorverkopen van elders
geproduceerde vlaggen. Nu staat er een
volwassen bedrijf dat alle mogelijkheden heeft
om texieldoek te bedrukken en te verwerken
tot vlaggen en peesdoeken met inzet van eigen
digitale printers.
Hun keuze om al snel na de start van het
bedrijf de productie via wederverkopers in de
markt te zetten en die wederverkopers te
bedienen door hoogwaardige kwaliteit en korte
doorlooptijden heeft zijn vruchten afgeworpen.
Dat bleek ook nog in het afgelopen jaar. Door
de grote spreiding van de afnemers die in
verschillende marktsegmenten opereren bleef
de omzet goed op peil. Binnen het specialisme

Onderdeel van de middag vormde de loterij die door
de bezoekers met spanning gevolgd werd.

van textieldruk is een breed aanbod ontstaan
voor in- en outdoortoepassingen. Daarbij groeit
ook het aantal klanten nog steeds. Komende
maanden wordt er dan ook gewerkt aan
uitbreiding van de productiecapaciteit, zo
vertellen Beute en Van Eemden. De
toegenomen vraag maakt de komst van een
derde -door Hollanders geleverde- textielprinter
noodzakelijk. Ook de confectioneringsafdeling
wordt onderhanden genomen. Een aantal
naaimachines wordt hier vervangen door
productievere exemplaren en er worden extra
naaimachines bijgeplaatst. Daarmee wordt de
ruim opgezette bedrijfshal wel een stuk
gevulder.
Duurzaam waar het kan
Het bedrijf maakt steeds meer werk van het
verduurzamen van de productie. Deel van het
aanbod bij sommige toepassingen is gerecycled textieldoek, gemaakt van gerecycled

De bezoekers krijgen tekst en uitleg.

Dennis Kroone (Esbi Reclame), ontvangt de sleutels
van de elektrische scooter.

materiaal afkomstig van PET-flessen. Een van
de succesnummers van de afgelopen tijd is de
strandstoel op basis van een houten frame en
het al genoemde bedrukte PET-doek. Het idee
ervoor kwam van een van de eigen medewerkers, commercieel medewerker Tim Schoonheijm. Hij komt veel op het strand en zat al
vaker op dit soort strandstoelen. Hij vond het
leuk om dit product van A tot Z voor Intervlag
op te zetten.
Duurzamer produceren zit niet alleen in de
materiaalkeuze maar heeft alles te maken met
je algehele aanpak. De huidige digitaaldruk is
sowieso een schoner proces ten opzichte van
de zeefdruk, waarvan aanvankelijk voor een
groot deel van de orders gebruik van werd
gemaakt. Door de productie in eigen huis te
halen zijn er veel minder vervoerskilometers
gemoeid met de productie. Door de productie
ook nog eens efficiënt in te delen waardoor er
weinig afval ontstaat, wordt eveneens winst

De bezoekers krijgen tekst en uitleg.

geboekt. Intervlag heeft met de Gemeente
Rotterdam en afspraak waarbij niet bedrukt
snijafval wordt verzameld. Dat wordt in een
beschermde werkplaats gebruikt voor het
maken van tassen en ruitenwisser
beschermhoezen. Bij Intervlag zien ze de
toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. •

De bezoekers krijgen tekst en uitleg.

Hapjes uit verschillende windstreken.
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Uit school geklapt

Nimeto community
verbindt vakgenoten
Tekst Peter van Zijderveld

Nimeto Utrecht is één van de 3 vakscholen
in Nederland. Als (toekomstige) creatieven
volgen hier ongeveer 1500 studenten een
opleiding. Dit kan zijn: Styling, Interieur en
Vormgeving, Styling en Presentatie, Media
en Communicatie, Allround Signmaker,
Signmaking en Wayfinding, Specialist
Restauratie en Decoratie, Allround
Stand- en Decorbouwer, Schilder,
Vastgoedadviseur & Projectmanager,
Ondernemer, Regisseur
Vastgoedonderhoud, Technisch Adviseren
Vastgoed en Lijsten maken en inlijsten.
Nimeto leidt haar studenten op tot
vakmensen die na het behalen van het
diploma naadloos kunnen instromen in het
bedrijfsleven. Nauwe samenwerking met
dat bedrijfsleven is dus essentieel.
Projectonderwijs, stages en
expertmeetings om innovaties en andere
ontwikkelingen met elkaar te delen, spelen
hierbij een belangrijke rol.
In de Nimeto community legt men verbinding
tussen bovengenoemde verschillende opleidingen. Dit levert creativiteit, kennis en ervaring op
die onderling kan worden uitgewisseld en
waarin de deelnemers elkaar versterken. Het
doel is om een community te zijn die met
mensen meegroeit en die mensen verder
brengt. Zodat iedereen in elke fase van zijn
leven aan zijn of haar ontwikkeling kan werken,

Uit school geklapt
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op zoek kan gaan naar nieuw werkgeluk of
naar gemotiveerde medewerkers. Veel
bedrijven bieden al enthousiast hun vacatures
aan in de community.
Voor (oud) studenten en (oud) medewerkers is
er de besloten omgeving Anno Nimeto. Zo
kunnen zij gebruik maken van vele extra’s of
elkaar terugvinden om bijvoorbeeld een reünie
te organiseren. Want de funfactor mag
natuurlijk niet ontbreken in een community!
Anno Nimeto wil dus zoveel mogelijk haar
deelnemers verder helpen en ondersteunen in
hun persoonlijke ontwikkeling. Om dit te
realiseren biedt zij een aantal activiteiten aan,
zoals:
•
Een gratis uitgebreid e-learning programma.
•
Diverse live events zoals workshops,
lezingen, cursussen etc. waar je als
deelnemer van de Anno -Nimeto community een flinke korting op krijgt.
•
Een loopbaancoach wanneer je in je
loopbaan vastloopt.
•
Het Nimeto café waar je lekker kunt
bijkletsen, klasgenoten kunt terugvinden
om een reünie te organiseren etc.
Wanneer je naar de website van de community
gaat kun je goed zien wat er allemaal wordt
aangeboden. Op de homepage vind je naast
een introductie een agenda met daarop allerlei

activiteiten. Wanneer je op een activiteit klikt ga
je direct naar de desbetreffende website. Je
vindt er ook vacatures die worden aangeboden
in de verschillende vakgebieden en het laatste
nieuws. Op de kennispagina vindt je tips over
wat je kan doen wanneer je je diploma gehaald
hebt. Een overzicht van cursussen en workshops, e-learning Nimeto, instructievideo’s, een
businesscoach for creatives, podcasts en
kennisdocumenten.
Er is ook een pagina met blogs waar je
inspiratie kan opdoen, bijvoorbeeld een blog
met 6 tips om creatief te blijven als thuiswerker.
Je kunt hier ook je eigen blog op plaatsen. Op
de pagina Forum vindt je diverse onderwerpen
zoals creativiteit, vakmanschap, innovatie,
samenwerken, pedagogisch en didactisch,
technologie, maatschappij en onderwijs en
branche innovaties. Op de pagina community
vind je een uitsplitsing per opleiding. Als ik dan
de community Signmaking en Wayfinding eruit
pik, vind ik een agenda, een prikbord, maar
vooral een digitaal platform waar je kennis en
informatie kan plaatsen en delen. Ook als je
een baan of project zoekt kun je dat hier kwijt.
De Nimeto community is een prachtig en
modern initiatief dat vakgenoten verbindt, vol
met creativiteit en kennis.
https://community.nimeto.nl/default.aspx •

That sign isn't
going to light itself.
Simple solutions from SloanLED – designed with sign makers
in mind – free up labor capacity, empowering installers
to do more in less time!
SloanLED

BrightLINE

LED illumination for shallow,
single-sided sign boxes

• Fast, easy installation with
no soldering or plugging
individual boards together
• Long and Short lengths
available for ease of installation
• Cuttable in width and length
for zero waste*
* SloanLED BrightLINE Short is cuttable
in length only

VL4

Everyday 12 VDC LED
lighting solution for
standard channel letters

• Use fewer modules for faster
installation and lower cost per sign
• Ideal for standard channel letters
3‑5" (75‑125 mm) deep
• Available in White
(7200 K, 6500 K),
Red, Green, and Blue

10-Year Product | 5-Year Labor

+31 88 12 44 900
slnld.co/ben1

Magneetfolies en magneetbanden
Groot assortiment, direct leverbaar!

Leverancier van innovatieve media voor
large format printing & finishing.

NIEUW!

whiteboard

zelfklevend

PX Acoustic panel is gemaakt van 100%
gerecyclede PET-flessen zonder chemische
bindmiddelen of toeslagstoffen. Voor de
fabricage van 1 plaat zijn circa 280 gebruikte
PET flessen verwerkt. PX Acoustic wool
wordt toegepast in een spouw.

diverse kleuren

Meer magnetische basismaterialen:
■ staalfolies
■ staalbanden
■ displayfolies
24-uurs
levering

Voordelen PixAcoustics panel:
• Zeer hoge absorptiewaardes

speciale
uitvoeringen

MMS-Magneetservice B. V. • Meer en Duin 48 • NL-2163 HC LISSE
Tel. +31 (0)252 - 41 28 42 • info@mms-magneet.nl • www.mms-magneet.nl

• 27 basiskleuren en 4 dessins
• Beprintbaar (vezelvrij)
• Te frezen en af te ronden
• Slagvast en onbreekbaar
1903.1nl

franco huis
vanaf € 250,00

Scan de QR code
en vraag direct het
sampleboek aan!

Textiel
SignPro

+31 (0) 30 - 303 99 00
info@pixia.nl • Benieuwd naar meer?
Benelux PIXIA.NL
april 2019
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GBG Goes investeert in robots

Meer doen zonder
extra handjes
Tekst Herman Hartman

Ruim een jaar geleden was ik te gast bij
Chris van Antwerpen van GBG (Grafisch
Bedrijf Goes). Destijds meldde hij een
nieuw specialisme te hebben ontwikkeld:
het drukken van verpakkingen in (golf)
karton in kleinere oplages. De vraag nam
daarna alleen maar toe waardoor
productieuitbreiding noodzakelijk werd.
De oplossing: een tweetal robots.
GBG heeft in 2020, net als de meeste bedrijven in ons vakgebied, met verschuivingen en
omzetdaling te maken gehad gehad. GBG kon
dat deels opvangen doordat er een groeiende
markt is voor DM campagnes waarvoor GBG
de uitrusting in huis heeft. Van Antwerpen:
“Bedrijven die eerder hun marketinggelden
besteedden aan online campagnes keren deels
terug naar print omdat dat een veel hogere
response oplevert.”

Kartonnagedruk
De belangrijkste meevaller afgelopen jaar was
wel de aldoor groeiende vraag naar verpakkingsdrukwerk in klein oplages. Van Antwerpen
vertelde destijds hoe de vraag naar maatwerkverpakkingen toenam na de uitbraak van
corona en hoe daar bij GBG op werd ingesprongen. Sinds dat vorige gesprek is de vraag
verder gegroeid. “We hebben zowel social
media als direct mail ingezet. Dat leverde
verschillende nieuwe klanten op waardoor het
werk toenam. Deze ontwikkeling heeft zich dit
jaar voorgezet. Daarbij zagen we ook dat de
oplages toenamen. We krijgen nu steeds vaker
oplages van 300, 400, of zelfs 800 grote
drukvellen van 2500 x 1600 mm opgedeeld in
verpakkingen of displays en op dit moment ligt
er een aanvraag van 1.600 vellen. Aantallen
waarvoor we voorheen niet in aanmerking
kwamen.”
De kartonnagedrukkers die dit werk voor hun
rekening nemen hebben te maken met steeds
langere doorlooptijden vanwege de toegenomen vraag. Dit wordt verergerd door schaarste
in sommige kartonsoorten waardoor het meer
dan 6 weken duurt voordat deze kartonnagedrukkers de order in productie kunnen nemen.
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Robots zorgen bij GBG voor extra capaciteit.

Van Antwerpen: “We worden vaker gevraagd
om een voorloop/start run te maken. Doordat
we met onze digitale printer een met offset
vergelijkbare kwaliteit leveren maakt het voor
de uiteindelijke klant geen verschil.” Sinds
bekend is dat GBG zich heef toegelegd op
kartonnagedruk in kleine oplages melden zich
ook grootformaat printbedrijven die zelf ook
over vlakdrukcapaciteit beschikken. Van
Antwerpen: “Het is toch een specialisme
binnen grootformaatdruk. Werken met karton
vergt een eigen aanpak op zowel de printer als
de snijtafel.”
Capaciteit
De keerzijde van meer orders in combinatie
met soms hogere oplages was dat GBG tegen
de grenzen van zijn capaciteit aanliep in het
eerste halfjaar van 2021, met daardoor
groeiende levertijden ondanks veel overwerk.
Van Antwerpen: “Weliswaar konden we de pijn
van het vele overwerken enigszins verdelen
doordat collega’s van andere afdelingen de
Afga Tauro en de Zünd tafels kunnen bedienen.
Echter op de lange termijn is 50 tot 60 uur
werken geen gezonde situatie.”

Door slim opstellen neemt de robot maar weinig
vloeroppervlak in beslag.

Opties voor uitbreiding
Van Antwerpen moest op zoek naar mogelijkheden de capaciteit uit te breiden. Mogelijkheid
één was extra medewerkers aantrekken, maar
vind ze maar eens. Ook in Zeeland is er sprake
van krapte op de arbeidsmarkt. Optie twee
was het vergroten van de printcapaciteit door
een snellere printer. Van Antwerpen: “Ik heb
enkele printers bekeken die grotere volumes
aankunnen. Je krijgt er dan in één keer heel
veel capaciteit bij en je moet je dan afvragen of
dat past in de huidige bedrijfsvoering, zowel
qua personele bezetting als ruimtebeslagals
logistieke operatie en dan hangt er ook nog
eens een stevig investeringsplaatje aan.” Ook
deze optie viel af.
Automatisering en inzet van robots was optie
drie. Robots hadden al langer Van Antwerpen’s
interesse. Hij maakte een functioneel ontwerp
zonder in te gaan op achterliggende technische processen, die door de betrokken
leveranciers zouden moeten worden ingevuld.
De wens was eenvoudig te gebruiken robots
die ook nog flexibel genoeg kunnen zijn. Voor
een leverancier hoefde Van Antwerpen niet ver
te zoeken. Drie panden verder zit KV Techniek,
actief in de technische en industriële sector als
automatiseerder van productieprocessen die
robots levert van verschillende merken. Voor
KV Techniek was de grafische markt nieuw,
maar het is goed bekend met de handelingen
die nodig zijn om platen en papier te verplaatsen in andere industrieën. In deze oriënterende
fase werden Afga als leverancier van de Tauro
en Zünd Benelux als leverancier van de
snijtafels betrokken. De technische aspecten
om robots goed te laten samenwerken werden
direct tussen KV Techniek en de betrokken
leveranciers uitgewisseld. Van Antwerpen is
positief over de medewerking die beide
leveranciers verleenden.
Samenwerking robot met Zünd tafel
Het hele traject behelsde niet alleen het
plaatsen van twee robots. De hele workflow
ging op de schop. De robots vormen een deel
van een grotere puzzel die Van Antwerpen
moest oplossen.
Bij de printer verzorgt de robot de invoer en
worden de platen opgevangen en verzameld in
een aangepaste bak, waarin een goed
verwerkbare stapel groeit. De bestaande Zünd
is aangepast naar 24-uurs productiemogelijkheden.
Bij de uitleg van de Zünd tafel wordt de robot
ingezet om de platen af te nemen en te
stapelen.
Het proces is nu zo ingericht dat tussenkomst
van een operator alleen nodig is bij instellen
van de eerste afdruk en de eerste snij-en
rilhandeling op de Zünd tafel. De oplage wordt
vervolgens zonder tussenkomst van de
operator verwerkt. Van Antwerpen: “Dat kan
omdat er in ons geval sprake is van een

Om de uitgesneden dozen als één plaat op te nemen is de robot naast de Zünd snijtafel voorzien van een aangepaste
grijper.

betrouwbaar stabiel proces. We hebben in
onze productieruimte nauwelijks problemen
met de vlakligging van de platen. Het valt
allemaal binnen de toleranties die zowel de
printer als de tafel aankunnen. De Zünd snijtafel
controleert tussentijds zelf het snijtool.”
De printer en de snijtafel kunnen probleemloos
zonder toezicht in de avonduren doorwerken.
In het proces zitten waar nodig extra sensoren
die bij een calamiteit zorgen voor stopzetten
van het proces.
Van Antwerpen: “Door de automatisering zijn
onze operators niet de hele dag bezig met het
in- en uitleggen van plaatmateriaal. Ze hebben
nu tijd om rond het productieproces zaken op
te pakken en kunnen zelf de aan- en afvoer van
materiaal regelen. De hoeveelheid overwerk is
gedecimeerd.”
Capaciteitswinst
Van Antwerpen vertelt dat de productiecapaciteit drastisch is vergroot. Niet alleen omdat de
machines ‘s avonds nog kunnen doorgaan,
maar ook overdag wordt er tijd gewonnen.
Robots schaften niet en worden niet afgeleid
door collega’s. Elke plaat wordt nu met
minimale tussenruimte ingevoerd. Het aantal
vierkante meters per uur dat wordt bedrukt en
afgewerkt ligt nu een stuk hoger. Van Antwerpen: “Onze medewerkers kunnen nu in hun
eigen tempo de benodigde handelingen doen
en de tijd nemen voor zaken die concentratie
vergen. Als je weet dat er steeds een stapel
werk voor je klaarligt die je niet afkrijgt krijg je
stress op zowel het kantoor als op de werkvloer. Sinds de installatie van de robots en
bijhorende hulpmiddelen is de rust teruggekeerd.”

Terugverdienen
Volgens Van Antwerpen verdienen de robots
zichzelf snel terug. Wat daarbij helpt is dat de
industriële robots die hier zijn toegepast, eerder
elders zijn ingezet. Ze zijn door KV Techniek
gereviseerd naar nieuwstaat en kunnen nu nog
10 tot 15 jaar mee. Bij de opstelling is er
rekening mee gehouden dat de afzetting die
nodig is bij gebruik van de robots eenvoudig
kan worden weggehaald als de robots niet in
gebruik zijn. De flexibiliteit bij het afwerken is
maximaal. Naast de Zünd tafel met verlengde
uitleg, waaraan de robot kan worden gekoppeld, heeft GBG een tweede tafel die voorzien
is van zowel een feeder als stacker om
volautomatisch te kunnen werken. Ook hier
wordt karton verwerkt. Terwijl op de andere
tafel overdag allerhande signproducten worden
gesneden. •

Automatisering
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Brancheorganisaties

DÉ BRANCHE ORGANISATIE VOOR
SIGNBEDRIJVEN

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

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

www.sibon.nl + www.sibon.be

Frames

Full colour

Digital signage
0016_Advertentie 60 x 65 mm.indd 1

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

03-04-15 12:53

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

Finishing

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

Exclusief voor
resellers

Innovaties
in print

250+
materialen

probo.nl

Voor al uw textielframes!
Met of zonder LED & LCD

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

Led

Wij verzorgen
al uw full colour prints
compleet in eigen huis

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

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

Screen Products Benelux bv
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer
Tel. +31 (0) 20 449 09 09
info@screenproducts.nl
www.screenproducts.nl

Inktjet printers

Kunststoffen
Dimix B.V.
Minervum 7097
4817 ZK Breda
Alg: 076 820 08 30
www.dimix.nl

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

Dimix Belux bvba
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk, Belgium
Alg +32-89 46 05 60
www.dimix.be

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

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

TOP!
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

SloanLED Europe BV
Argonstraat 110
2718 SN Zoetermeer
Tel: 088-1244900

Directory

SignPro Benelux November
september
2021
septemberl2021
2021
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Letters

Montagebedrijven

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl

Jouw partner in
reclame artikelen
isca.nl
Media

TOP!
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

Lichtreclame

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

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

Snijcomputers

Complete
projectbegeleiding
inclusief alle
montagewerkzaamheden

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

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

Print Providers

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

Vlaggen

CREATE A WOW.

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

VLIEGENSVLUG BESTELLEN
VOOR PROFESSIONALS

www.zund.com

Your ﬁrst choice in digital cutting.

Sublimatie

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

Raamfolies

Screen Products Benelux bv
Industrieweg 38
1521 NE Wormerveer
Tel. +31 (0) 20 449 09 09
info@screenproducts.nl
www.screenproducts.nl

Directory

SignPro Benelux september
septemberl2021
2021
November
2021
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Vlaggenmasten

TOP!
one-(s)top-signshop

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

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

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

Wallpaper

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

Zelfklevende materialen
voor alle toepassingen,
in- en outdoor

Zelfklevende materialen

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

SignPro Nieuwsbrief

2x per week
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Denk groot!
Textiel & Sublimatie

• Totaalleverancier op het gebied van textiel en sublimatie
• Textielprinters van topmerken als Epson, HP en Kornit
• Groot assortiment textielsoorten voor uv, latex en sublimatie
• Volledig assortiment transferpapier en protectiepapier
• Een Klieverik kalander aanwezig in onze showroom

a member of the

Boylestraat 48 | 6718 XM Ede | Nederland | T +31 (0)318 - 69 70 70 | info@nautasign.com
Brusselsesteenweg 520A | 2800 Mechelen | België | T +32 (0)15 - 57 99 80 | www.nautasign.com

Alle andere masten en vlaggen
vind je bij ons

Declercq nv | Zwaanhofweg 11, B-8900 Ieper | +32 57 21 87 50 | sales@declerq.be | www.declercq.be

