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AtéCé Converting Center
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Zalsman kiest opnieuw
voor Komori
Bij Zalsman in Zwolle wordt een nieuwe Komori
GL840P achtkleuren drukpers op het formaat 70 x
100 geïnstalleerd. ‘Net als op onze eerste Komori 8
kleurenpers, die wij in 2011 kochten, gaan we op
de nieuwe met H-UV inkten drukken’, zegt directeur
Herman Verlind. Daarmee bevestigt de pionier in het
drukken met H-UV inkten dat de nieuwe generatie UV
inkten volwassen is geworden. De nieuwe drukpers
wordt deze zomer bij het Zwolse Komori huis aan de
IJssel geïnstalleerd.
Lees verder op pagina 2

‘’

Zalsman bevestigt dat de nieuwe
generatie UV inkten volwassen
is geworden

Groot in

wasdoekrollen
en rubberdoeken
AtéCé mag zich – in alle bescheidenheid – in het
confectioneren van wasdoekrollen en rubberdoeken
tot de grootste spelers op de internationale markt
rekenen. ‘In wasdoekrollen zijn wij zelfs Europees
marktleider’, zegt Bernard van Stegeren, die als senior
product manager onder andere verantwoordelijk is
voor de productgroepen PressClean (wasdoekrollen)
en PrintCare (rubberdoeken). ‘Wij verwerken in
ons Converting Center in Alkmaar ruim 30 miljoen
vierkante meter wasdoekrollen. Ook in rubberdoeken
maken we in Alkmaar letterlijk veel meters.
Het grootste deel van deze producten wordt
geëxporteerd naar meer dan 70 landen in de wereld.’
Lees verder op pagina 4

‘’

In wasdoekrollen zijn wij zelfs
Europees marktleider

Meer info op www.atece.nl

Martijn ten Pas en Patrick Hoeve (links)

DWCprint investeert in
Kodak Nexpress
om verder te
kunnen groeien

Bij DWCprint in Groningen is door AtéCé Graphic
Products een nieuwe Kodak Nexpress geïnstalleerd.
Die staat in het nieuwe pand van DWCprint.
‘Tot nu toe hebben we geen eigen printproductie’,
zegt oprichter/directeur Martijn ten Pas. ‘We besteden
het produceren van drukwerk uit. Het digitale
drukwerk gaan we binnenkort in eigen huis maken op
onze nieuwe Kodak Nexpress. Dat is natuurlijk een
weloverwogen beslissing geweest. Het is niet alleen
een nieuwe uitdaging, maar ook een belangrijke stap
om verder te kunnen groeien.’
Lees verder op pagina 5

‘’

Het digitale drukwerk gaan we
binnenkort in eigen huis maken
op onze nieuwe Kodak Nexpress

Goede relatie
Met het drukken van H-UV inkten loopt Komori voorop’,
zegt Herman Verlind. ‘Dat is onze eigen ervaring en hoor
je ook in de markt. Dat heeft zeker een rol gespeeld
bij het opnieuw kiezen voor Komori. Al in 1984 kocht
m’n vader z’n eerste Komori drukpers. Daarmee was hij
toentertijd één van de eersten in Europa. We hebben
dus al jarenlang een goede relatie met het Japanse merk
en zijn blij te zien hoe zij en wij ons doorontwikkeld
hebben en nog. Datzelfde geldt voor de contacten met
en service van AtéCé, ook die relatie is uitgegroeid tot
een echt partnership.’

Komori huis

Herman Verlind en Remco Smit (links)

‘Met het drukken van H-UV inkten

Vervolg van pagina 1

loopt Komori voorop’

‘Wij kijken uit naar de komst van onze een nieuwe Komori GL840P H-UV achtkleuren 70 x 100 drukpers.
Daarmee is ons machinepark weer up-to-date en kunnen we voorlopig weer vooruit’, zegt directeur Herman
Verlind. ‘Onze nieuwe aanwinst is voorzien van een automatische plaatwisselinstallatie. Die wisselt binnen
65 seconden acht offsetplaten. De kleurmeting gebeurt inline met camera’s terwijl de pers draait. Door deze
nieuwe ‘features’ is de productiviteit hoger en kunnen we twee oudere generatie drukpersen vervangen.’

Verkoopdirecteur Remco Smit is blij en trots dat
Zalsman binnen drie jaar voor de tweede keer bij AtéCé
een nieuwe drukpers besteld heeft. ‘Het is zeker niet
automatisch gegaan. Wij – en dan bedoel ik Komori en
AtéCé – hebben ons opnieuw moeten bewijzen en open
en eerlijke onderhandelingen moeten voeren. Dan geeft
deze deal een extra goed en vertrouwd gevoel. Zalsman
Zwolle is met 3 Komori persen op het formaat 70 x 100
een ‘echt Komori huis’ en we zijn er natuurlijk bijzonder
trots op dat zij het merk trouw gebleven zijn. maar dat
niet alleen. Voor wie nog twijfelt aan het gebruik van
de nieuwe generatie UV inkten, adviseer ik om eens in
Zwolle te gaan kijken. Zalsman heeft als pionier in het
drukken met H-UV inkten bewezen dat het gebruik van
deze inkten veel voordeel oplevert. De keuze voor de
nieuwe Komori GL840P H-UV achtkleuren drukpers is
daarvan het overtuigende bewijs.’

Hogere productiviteit
Herman Verlind: ‘Net als op onze andere Komori drukpersen gaan we op de nieuwe ook met H-UV inkten
drukken. Dan doen we al vanaf 2011. Toen werden we door collega drukkers voor gek versleten, omdat H-UV
inkten duurder zijn. Maar het prijsverschil met conventionele inkten verdien je eenvoudig terug door de hogere
productiviteit, snelheid en minder faalkosten. Het drukwerk is na het drukken direct droog en kan meteen
worden afgewerkt. Dat verkort de levertijden aanzienlijk, zeker bij gebruik van ongestreken papiersoorten.’

‘’

Herman Verlind: ‘Het prijsverschil met
conventionele inkten verdien je eenvoudig terug
door de hogere productiviteit en snelheid’

Nieuwe generatie UV-droging
verovert offsetwereld:

‘Direct droog, direct verwerken’
Tijdens een evenement in het Komori Graphic Center Europe in Utrecht stonden de
nieuwe UV-drogingstechnologieën voor offset en dan met name de toepassing van
H-UV en H-UV L (de L staat voor LED) in de schijnwerpers. Volgens Remco Smit
heeft deze nieuwe UV technology de toekomst
Eerder al tijdens Drupa demonstreerden vrijwel alle persenleveranciers de
mogelijkheden van nieuwe generaties UV-droging, soms aangeduid met bijvoorbeeld
LE-UV (waarbij LE staat voor Low Energy) of zoals bij Komori met H-UV (voor Highsensitivity). Ook de opkomst van LED als nieuwe bron van het benodigde UV-licht werd
in Düsseldorf al duidelijk zichtbaar. Het grote voordeel dat deze technieken te bieden
hebben, lijkt evident: drukvellen komen volledig droog uit de pers en kunnen dus direct
worden verwerkt. Toch heerst er onder drukkerijen ook scepsis: de speciale inkten zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk duurder en dat moet natuurlijk wel worden terugverdiend.

Energiezuinig
Komori is er als eerste persenfabrikant in geslaagd om een nieuwe ‘H-UV’-technologie
toe te passen. Door een combinatie van hooggevoelige inkten en speciale UV-lampen
met een nauwer spectrum slaagt Komori in haar doelstellingen: het systeem gebruikt
minder dan de helft van de energie van een klassieke UV-droger en veroorzaakt 60
procent minder CO2. Er komt bovendien geen ozon en warmte meer vrij.

Voordelen en besparingen
De vernieuwende UV-concepten sluiten goed aan op de trends in de markt, waar korte
levertijden en kleinere oplages in trek zijn. De hoge drukkwaliteit en de mogelijkheid
om met H-UV lak ook toegevoegde waarde te creëren spreken aan. Er komt meer
en meer interesse voor H-UV en H-UV LED. Maar er bestaan nog veel vooroordelen.
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Zoals dat het ‘te duur’ zou zijn. Het klopt dat de speciale inkten zo’n twee tot drie
keer duurder zijn dan conventionele inkten, maar daar staan belangrijke voordelen
en besparingen tegenover. Je kunt de productie van veel kleine oplages veel strakker
plannen en efficiënter realiseren, omdat al je drukwerk direct droog is. Je hoeft orders
dus ook niet meer te lakken of te vernissen omdat je het drukwerk meteen wilt kunnen
afwerken. Het inktverbruik bij ongestreken papiersoorten is lager. Er kan zonder
anti-smetpoeder worden gedraaid en dat scheelt enorm veel onderhoud aan de pers.

Ed Boogaard publiceerde eerder een artikel, getiteld:
‘Nieuwe generatie UV-droging verovert offsetwereld: “direct
droog, direct verwerken” in het vaktijdschrift Graficus. Dat artikel
staat gepubliceerd op: www.atece.nl onder: Nieuws / In de media

(vlnr) Hans Webers, Guus Sligter, Bert Boxem en Alfons Bergman

Deltabach maakt met Komori Lithrone

G37 met H-UV LED droging het verschil

Bij Deltabach in Nieuw-Vennep staat sinds begin dit jaar een Komori Lithrone G37. Deze
vierkleurenpers op het A1-formaat (64x94 cm) is niet alleen uitgerust met volautomatische
plaat- en formaatwissels, maar ook met H-UV LED droging. Directeur Marc de Jong: ‘We
hebben goede ervaringen met soortgelijke technologie, want in het voorjaar van 2015 lieten
wij UV LED-droging inbouwen op een bestaande drukpers. We produceren nu veel meer in
dezelfde tijd, want je kunt sneller draaien en je hoeft zonder poeder veel minder vaak schoon
te maken. Voorheen had ik in de drukkerij altijd zo’n 30 tot 40 palletplaatsen nodig voor
drukwerk dat stond te drogen. Die ruimte
kunnen we nu veel beter benutten, omdat al het
drukwerk direct droog is. We kunnen direct de
Marc de Jong, Deltabach:
achterzijde bedrukken om het drukwerk daarna
‘We produceren nu veel meer
meteen verder te verwerken. Met die snelheid
in dezelfde tijd’
maken wij het verschil.’

‘’

Marne Drukkers kiest
voor drukken met
LED UV inkten
Marne Drukkers in Leens heeft een nieuwe achtkleuren Komori
Lithrone LS829P drukpers op het formaat 50 x 70 besteld.
‘Dat is een weloverwogen beslissing geweest, waarbij we niet
over één nacht ijs zijn gegaan’, zegt directeur Guus Sligter.
‘Wij ontwikkelen ons in verschillende grafische disciplines,
maar onze core business is drukken in offset. Wij vinden het
belangrijk om dat in eigen huis te doen en belangrijker nog,
een aantal grote klanten vindt dat ook. Dat noodzaakte ons
wel tot vervangingen binnen ons bestaande machinepark.
Het voordeel van zo’n modernisering betekent een nog betere
kwaliteit tegen een scherpere kostprijs.’

Uitdagingen in de markt

Nieuwe Komori vervangt twee drukpersen

Remco Smit is ervan overtuigd dat H-UV en H-UV L de toekomst hebben: ‘Acht jaar geleden leek
offset zich als druktechniek misschien op een doodlopende weg te bevinden, maar met H-UV en
H-UV LED kan goed antwoord worden geboden op de uitdagingen in de markt. Beide technieken
zullen daarbij hun specifieke toepassingen hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde kunststoffen
die met H-UV prima te verwerken zijn, maar waar LED niet geschikt voor is.’

Guus Sligter: ‘Het betekent ook dat onze nieuwe Komori
Lithrone LS829P, onze twee 50 x 70 drukpersen vervangt
zonder dat dit ten koste gaat van onze capaciteit. Hoe dat kan?
Onze nieuwe drukpers heeft een kortere insteltijd en minder
inschiet. Dat scheelt al gauw de helft, terwijl het drukken
bijna twee keer zo snel gaat. Het gevolg van die keuze is dat
wij gaan drukken met LED UV inkten. Bij onze zoektocht werd
duidelijk dat Komori op dit gebied ver voorop loopt. We hebben
het allemaal uitgebreid getest, voordat we de knoop hebben
doorgehakt. We zijn ervan overtuigd dat we met onze nieuwe
aanwinst de komende jaren als offsetdrukkers onze klanten
kunnen blijven bedienen met kwaliteitsdrukwerk. Want dat is
en blijft voorlopig onze core business.’

‘’

Meer info op www.atece.nl

Remco Smit, AtéCé: ‘H-UV en
H-UV L hebben de toekomst’

Xitron
BlueBox!
Als een upgrade van uw workflow oplossing onbetaalbaar wordt, heeft AtéCé een slim en
betaalbaar alternatief: de Xitron BlueBox! Dit dé SCSI oplossing om uw CTP te kunnen
blijven aansturen. Ook als uw workflow momenteel op een oude windows versie draait of
als uw huidige PC met SCSI kaart niet meer werkt en de vervangende PC geen SCSI kaart
ondersteunt. In alle gevallen heeft AtéCé een betrouwbare oplossing.

Hoe werkt het?
Met de Xitron RIP/Workflow zijn wij in staat om onder andere alle Screen belichters die
gebruik maken van een SCSI verbinding aan te sturen. De Xitron BlueBox wordt via USB
verbonden met de PC. Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van uw Windows versie. Crasht
uw PC dan blijft uw SCSI verbinding gewoon compatible met de vervangende PC. Bij de
BlueBox bieden wij een Xitron Workflow aan. De upgrade prijzen van bestaande workflows zijn
vaak erg duur. Onze Xitron oplossing is hier een betaalbaar alternatief voor. Deze Workflow
kunnen we voorzien van diverse plugins zoals: Trapping, PDF Raster, Cip3, Color Mapping,
PDF Tools (Enfocus preflight).
Meer weten over de Xitron BlueBox?
Bel met onze Prepublishing Specialist
Patrick Hoeve: 06 22 78 19 47 of
mail: phoeve@atece.nl

‘’

De Xitron BlueBox is dé betaalbare
SCSI oplossing om uw CTP te kunnen
blijven aansturen

‘’

Guus Sligter, Marne Drukkers: ‘Wij vinden het belangrijk
om drukwerk in eigen huis te produceren en een aantal
grote klanten vindt dat ook’

Altijd de

juiste inkt

AtéCé Graphic Products is in Nederland de exclusieve
distributeur van Siegwerk UV, H-UV en LED UV inkt series.
Siegwerk is dé specialist in het produceren van sneldrogende
UV inkten voor alle toonaangevende merken drukpersen
en voor alle toepassingen. Of het nu gaat om commercieel
drukwerk, verpakkingsdrukwerk, labels, enveloppen of
smalbaan rotatie, AtéCé heeft altijd de juiste inkt. De UV
inkten van Siegwerk voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen,
die aan het drukken met
deze sneldrogende inkten
worden gesteld.
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AtéCé

Converting Center
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In het AtéCé Converting Center in Alkmaar worden PressClean (wasdoekrollen) en PrintCare (rubberdoeken)
geconfectioneerd. Daarvoor zijn niet alleen de meest moderne productiemiddelen in huis. Ook beschikt het
specialistenteam over veel vakkennis, die al jarenlang wordt opgebouwd en dito praktijkervaring.

PrintCare

rubber-, lakdoeken
en stripplaten

Onze kennis, is uw kracht
Deze know how wordt geborgd in het AtéCé Technisch Kennis Centrum en is toegankelijk is voor alle klanten.
‘Onze kennis, is uw kracht’, is het parool bij AtéCé. Daarmee kunnen klanten zich onderscheiden in hun markt.
AtéCé investeert ook continu in productiefaciliteiten om te kunnen blijven groeien. Met succes, want zowel in
volume alsook in marktaandeel groeien beide productgroepen en is AtéCé uitgegroeid tot een grote Europese
speler op de wereldwijde grafische markt.

PressClean

wasdoekrollen

PressClean
washcloths

PrintCare

Bernard van Stegeren: ‘Ook voor
het maken van PrintCare rubber-,
blankets & stripping plates
lakdoeken en stripplaten hebben
we alles in eigen huis. Naast productiemiddelen beschikken we
binnen AtéCé ook over veel vakkennis en praktijkervaring om
rubberdoeken van een constante kwaliteit te confectioneren.
Ik durf wel te stellen, dat wij voor iedere drukpers en / of
drukproces de juiste rubberdoeken binnen ons PrintCare
assortiment hebben. Ook hier geldt dat onze rubberdoeken op
alle toonaangevende merken drukpersen te gebruiken zijn.’

Isega gecertificeerd
Bernard van Stegeren: ‘Het PressClean assortiment bestaat uit zowel droge alsook geïmpregneerde
wasdoekrollen. De vraag naar beide soorten wasdoekrollen groeit. Voor het confectioneren van
PressClean Wet hebben we onlangs geïnvesteerd in twee nieuwe ultramoderne systemen.
Daarmee maken we volgens eigen receptuur in ons Converting Center wasdoekrollen. Je mag
gerust stellen dat AtéCé zich met deze geïmpregneerde wasdoekrollen in de markt onderscheidt.
De impregnatie wordt door een uniek systeem aangebracht. Dat zorgt voor wasdoekrollen die
direct klaar voor gebruik zijn en een uitstekende, krachtige waskracht bezitten. Het levert
minder afval en een aanzienlijk kortere wastijd op. Bovendien worden bij Press Clean Wet
wasdoekrollen geen giftige, vluchtige organische stoffen (V.O.C.’s) gebruikt en zijn ze beslist
minder milieubelastend.’

Fogra gecertificeerd
‘Naast PressClean Wet leveren we ook ‘droge’ wasdoekrollen in alle breedtes en lengtes voor in
de cassettes van de drukpersen én wasdoek op zogeheten jumborollen van 500 meter. De klant
snijdt deze wasdoeken zelf op maat’, vult Bernard aan. ‘De PressClean cassetterollen maken
we voor alle toonaangevende merken drukpersen, voor zowel vellen- als rotatieoffset, heat- en
coldset. Op vellenpersen zijn de wasdoeken geschikt voor conventionele offsetdruk en alle UV
druktechnieken, zoals H-UV, LED, HR-UV en conventionele UV. De meeste van onze PressClean
wasdoekrollen zijn gecertificeerd door het onafhankelijke Duitse
keuringsinstituut Fogra en genieten een vrijgave voor het gebruik
op drukpersen.’

4

‘De halffabricaten die wij voor het confectioneren van onze
PrintCare rubberdoeken en stripplaten gebruiken worden
volgens eigen specificaties gemaakt’, vertelt Bernard.
‘Het snijden en finishen tot eindproducten gebeurt in Alkmaar.
PrintCare rubberdoeken worden gebruikt voor het produceren
van commercieel drukwerk, verpakkingsdrukwerk, labels,
beveiligd drukwerk en enveloppen. Dat kan in zowel vellenals rotatieoffset, in heat- en coldset, maar ook metaldeco,
2-pc Can en plastic printing. De meeste PrintCare rubber-,
lakdoeken en stripplaten zijn Isega gecertificeerd.

AtéCé levert voor
het plotten van
lakdoeken een
speciale

PrintCare
plotter

Foto: DWCPrint

PrintCare

Vervolg van pagina 1

blankets & stripping plates

DWCprint gaat

voor goud

DWCprint verhuist eind deze maand binnen de stad Groningen naar een
nieuw pand aan het Kattegat. In de nieuwe omgeving wordt ook de nieuwe
Kodak Nexpress geïnstalleerd. ‘Zelf produceren is nieuw voor ons’, zegt
Martijn ten Pas. ‘We hebben die beslissing met het hele team genomen.
We zien onze investering in de nieuwe Nexpress als dé mogelijkheid om ons
verder te ontwikkelen. Nu kopen we digitaal drukwerk in, straks produceren
we dat zelf. Dat is een uitdaging, waar we met elkaar naar uitkijken.’

Grote hoeveelheid substraten

PressClean
wipes

PressClean
wipes

Het PressClean programma omvat ook een omvangrijk assortiment schoonmaakdoekjes.
Deze ‘wipes’ worden gemaakt van de beste kwaliteit, zijn sterk en absorberend. De PressClean
wipes zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Vraag vrijblijvend PressClean wipes aan om te
testen en overtuigd te raken van de prima prijs / prestatieverhouding. Bel met Guido Huijnen
op 0251 36 26 77 of mail: ghuijnen@atece.nl

Martijn vervolgt: ‘Uiteraard hebben we de markt grondig verkend. We kochten
het digitale drukwerk altijd in, dus hadden al een duidelijk beeld van de
kwaliteiten en mogelijkheden. Uiteindelijk hebben we voor de Kodak
Nexpress gekozen vanwege de hoge afdrukkwaliteit en extra mogelijkheden
zoals het kunnen drukken van goud en wit. Bovendien kan de Nexpress ook
longsheet en een grote hoeveelheid substraten aan. Dat is voor ons belangrijk,
omdat wij via onze webshop niet alleen maar standaard drukwerk willen
verkopen. We willen ons juist onderscheiden met deze nieuwe mogelijkheden.
We zeggen hier niet voor niets: “DWCprint, als geen ander.”

‘’

We hebben voor de Kodak Nexpress gekozen vanwege
de hoge afdrukkwaliteit en extra mogelijkheden zoals
het kunnen drukken van goud en wit

Geautoriseerd

Meer info op www.atece.nl

hoofddistributeur

De grafische bedrijfsactiviteiten van Mitsubishi International GmbH uit Düsseldorf zijn door
AtéCé overgenomen. De opslag van de producten is verhuisd naar het distributiecentrum in
Alkmaar. Daarvoor was uitbreiding wel noodzakelijk. Tegenover het distributiecentrum is een
ruimte ingericht met 1.000 palletplaatsen. Klanten van Mitsubishi kunnen bij AtéCé terecht
voor de volgende producten:

•
•
•
•
•

AtéCé Graphic Products
Hoofdkantoor • Molenwerf 14 • 1911 DB Uitgeest
T 0251 31 91 09 • info@atece.nl
Distributie- en convertingcentrum
Ivoorstraat 13 • 1911 DB Alkmaar • T 0251 31 91 09
Quality

Mitsubishi Silver Digiplate offsetplaten
Mitsubishi Silver Master offsetplaten
Diverse Mitsubishi Press en Pre-Press chemicaliën
Reserveonderdelen voor Mitsubishi CtP-apparatuur
CRON én Blackwood CT(c)P offsetplaten

Technische ondersteuning
AtéCé Graphic Products is door Mitsubishi
Paper Mills Limited aangesteld als
geautoriseerd hoofddistributeur voor
EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).
Dat betekent dat naast de verkoop en levering
van deze producten, AtéCé ook is aangewezen
voor alle technische ondersteuning en service.
Voor meer informatie over deze overname kunt
u terecht bij onze Sales & Purchase Office
Manager Guido Huijnen op T 0251 36 26 77
of mail: ghuijnen@atece.nl

ISO 9001

cer t i f i ed

DEKRA
ISO 9001
gecertificeerd

Fogra
gecertificeerde
producten

ISEGA
gecertificeerde
producten

AtéCé Leveringsprogramma
•
•
•
•
•
•

Computer to plate
Workflow
Digital Printing
Offsetpersen
Offsetplaten
Rubberdoeken

•
•
•
•
•
•

Perschemicaliën
Drukinkten
Dispersie en UV lakken
Inktrollen 		
Wasdoekrollen
Drukkerij materialen
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AtéCé Wielertoertocht

zeer geslaagd

Er waren 36 wielerliefhebbers naar Beek in het Gelderse Montferland gekomen voor
de tweede AtéCé wielertoertocht. Er startten twee pelotons wielerliefhebbers voor een
toertocht over 90 of 120 kilometers door de vallei van de Nederrijn rondom de Duitse
stad Emmerich. Onderweg waren een aantal serieuze beklimmingen, in wielerjargon
‘kuitenbijters’ genoemd, opgenomen. Het weer en sfeer waren van start tot finish goed.
Alle deelnemers keerden dan ook moe, maar voldaan en veilig terug in de uitspanning
’t Peekse. Daar werd onder het genot van welverdiende hapjes en drankjes nog lang
over de tocht nagepraat. Als het aan de deelnemers
ligt, groeit de AtéCé Wielertoertocht uit tot een echte
klassieker, die een vaste plek op de agenda krijgt.
Organisator en accountmanager Jurgen Bekker kan zeer
tevreden terugkijken op deze opnieuw geslaagde editie.

Andere baan

AtéCé Dortland Open

De zevende editie van de AtéCé Dortland Open vindt op vrijdag 15 september 2017
plaats op een andere golfbaan: Hitland. Deze prachtige baan ligt in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Dat is het nieuwe decor voor het populaire golftoernooi voor relaties van
enveloppenspecialist Dortland & van Beem en AtéCé. Deelname is op uitnodiging.

Open Huis
3, 4 en 5 oktober 2017
Komori Graphic Center
Utrecht

Alle beelden, tenzij anders vermeld, zijn
gemaakt door Giuseppe Toppers, Danto

DANTO

Creatieve Communicatie

Deze AtéCé Béter & Compléter krant is gedrukt door
Deltabach, Nieuw-Vennep op een een
Komori Lithrone G37 met H-UV LED.

Volg AtéCé Graphic Products op
AtéCé heeft op Facebook 100 volgers, wie wordt de volgende?
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Deze krant is gedrukt op BalancePure® ongestreken, hoogwit
offsetpapier, gemaakt van 100% gerecycleerde vezels, uit de
collectie van Papyrus.

Colofon

De AtéCé Béter & Compléter krant is een idee &
initiatief van Peter Zwetsloot Communicatie (content)
en Danto Creatieve Communicatie (opmaak).

