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AtéCé exclusief vertegenwoordiger van Scodix digitale drukwerkveredelingssystemen 

 

 
De Scodix UltraPro met folie-unit 

 

AtéCé Graphic Products wordt in Nederland de exclusieve vertegenwoordiger van Scodix digitale 

drukwerkveredelingssystemen. ‘Daarmee voegen wij een nieuwe loot toe aan ons uitgebreide 

leveringsprogramma’, zegt verkoopdirecteur Remco Smit. ‘Scodix richt zich met hun 

veredelingsoplossingen op commercieel en verpakkingsdrukwerk, zowel digitaal als conventioneel 

gedrukt. De belangrijkste toepassingen zijn spotvernis en foliedruk. Scodix heeft een heldere visie op 

het veredelen van drukwerk. Scodix wil dat gemakkelijker en toegankelijker maken voor drukkerijen 

– ongeacht de omvang – en toegevoegde waarde creëren door drukwerk opvallender, krachtiger en 

’n tikkeltje sexyer te maken. Daar kunnen wij ons helemaal in vinden.’ 

 

Stijn Simoens, binnen Scodix verantwoordelijk voor EMEA, steekt zijn enthousiasme over de 

samenwerking met AtéCé niet onder stoelen of banken. ‘AtéCé is voor ons de best mogelijke partner 

in Nederland. We kennen AtéCé goed en weten wat we aan elkaar hebben. AtéCé pakt deze voor hen 

nieuwe tak van sport – het digitaal veredelen van drukwerk – met twee handen op en is al begonnen 

met een serieus trainingsprogramma voor zowel de commerciële alsook de technische mensen. Daar 

is een gezonde reden voor, want Drupa was voor ons extreem succesvol en wij hebben in AtéCé een 

gerenommeerde partij gevonden die dat succes in Nederland een vervolg kan geven.’  



Over AtéCé Graphic Products 

 

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

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

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

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

verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert – merken waarvan AtéCé de vertegenwoordiging 

heeft. AtéCé is in Nederland exclusief vertegenwoordiger van Komori drukpersen en de dealer van 

het complete programma grafische producten, workflow en apparatuur van Kodak. Meer 

informatie: www.atece.nl. 
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