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Vertrouwen in de toekomst

De verpakkings- en labelbranche is van nature goed bestand tegen 
 conjunctuurveranderingen. Dat bleek gelukkig ook weer tijdens de 
voorbije corona-jaren. Toch kent de sector natuurlijk ook uitdagingen, 
zoals nu met de soms beperkte beschikbaarheid van materialen. Wifac 
richt graag, samen met u, de blik op de toekomst: deze nieuwe editie 
van ons magazine biedt alvast weer volop inspiratie!

Het blijft uiteraard onze missie om onze klanten 
een breed en compleet pakket te kunnen bieden. 
Supplies vormen daarbij, zeker in deze sector, een 
essentieel onderdeel waaraan strenge (certifi-
cerings-)eisen worden gesteld. Wifac breidt het 
 assortiment afbreekbare en milieuvriendelijke 
inkten en lakken dan ook steeds verder uit. En we 
voegden begin dit jaar Epple-inkten toe aan het 
portfolio, zodat we nu ook over kwalitatief hoog-
waardige low-migration en DFC-inkten beschikken 
voor voedselveilige verpakkingen. 

Duurzaamheid vormt een belangrijk en actueel 
thema voor producenten van verpakkingen en 
labels.  Met de op maat gemaakte verpakkings-
machines van Hugo Beck spelen we bijvoorbeeld 
in op de trend om plastic te vervangen: de nieuwe 
generatie machines van deze Duitse specialist is 
helemaal klaar voor de overstap van folieverpak-
kingen naar volledig papieren alternatieven. U 
leest het allemaal in dit magazine.

We geven op deze pagina’s bovendien graag een 
podium aan enthousiaste bedrijven die, met Wifac 
als hun partner, investeren in de toekomst. Zie bij-
voorbeeld hoe de jonge generatie Lempsink met 
Kartonplus vorig jaar een vliegende start maakte. 
En Total Packaging vertelt  hoe de installatie van 
een Koenig & Bauer drukpers onderdeel is van het 

plan om binnen vijf jaar in omvang te verdubbe-
len. Ook Koninklijke Drukkerij De Vries en Grafische  
Groep Matthys kozen opnieuw voor Koenig & 
Bauer en spreken daarmee hun vertrouwen in de 
toekomst uit.

Wifac blijft enthousiast streven naar continuïteit, 
slagkracht en vooruitgang. We staan steeds voor 
u klaar met ons gemotiveerde team en onze 24/7 
serviceverlening.

Veel leesplezier gewenst!

Marcel Otto
CEO
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“We willen binnen vijf jaar verdubbelen in omvang”, stelt Edwin 
Tulleken, Manager Sales bij Total Packaging in Harderwijk. Om die 

ambitie waar te maken, investeert het bedrijf volop in mensen, 
vierkante meters en machines. De nieuwste troef is een zes kleuren 

Koenig & Bauer Rapida 106 X met dubbele laktoren: “We werken 
altijd met state-of-the-art apparatuur!”

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIE VAN KOENIG & BAUER 
TOTAL PACKAGING INVESTEERT IN 

VERDERE GROEI

OPTIMALISEREN EN AUTOMATISEREN
De formule is een succes: het bedrijf boekte vorig 
jaar, met zo’n 120 medewerkers, een omzet van 23 
miljoen euro. “Voor dit jaar gaan we opnieuw uit 
van een gezonde groei, richting 30 miljoen euro. 
Daarmee zitten we in de top 5 van autonome 
bedrijven in deze sector.” 

Total Packaging is in 2007 ontstaan uit het samen-
gaan van verschillende verpakkingsproducenten 
waarvan de geschiedenis terug gaat tot 1915, ver-
telt Tulleken: “Zo’n krachtenbundeling stelt je ook 
in staat om alle processen te optimaliseren. We 
zoeken altijd naar manieren om verder te auto-
matiseren: we maken in onze magazijnen bijvoor-
beeld gebruik van robots.”

Om de efficiëntie op een hoog niveau te brengen 
en te houden, investeert Total Packaging graag - 
en soms zelfs vervroegd - in nieuwe technologie. 
“Bij ons vind je geen verouderde apparatuur, maar 
alleen de laatste stand van zaken. Dat zorgt ervoor 
dat we minder stilstand hebben, minder uitval 
van materialen en ook minder energie gebruiken. 
Bovendien is het steeds moeilijker om technische 
medewerkers te vinden; state-of-the-art machi-
nes ondervangen dat probleem dankzij vergaande 
automatisering en het grotere bedieningsgemak.”

NIEUWSTE GENERATIE KOENIG & BAUER
De aanhoudende groei van Total Packaging maakt 
vergroting van de capaciteit noodzakelijk. Na een 
uitgebreide selectieprocedure werd overtuigd 
gekozen voor een zes kleuren Rapida 106 X pers 
- de nieuwste generatie van Koenig & Bauer. “Zes 
kleuren is de standaard in onze markt. De toevoe-
ging van twee laktorens (één voor dispersielak en 
één voor UV-lak) maakt de pers geschikt voor onze 
specialiteit van premium verpakkingen voor luxe 
producten. De veredeling van die verpakkingen 
vraagt namelijk altijd net iets meer, zoals drip off-
effecten, soft touch- lak of UV-lak.” 

De pers wordt begin mei in Harderwijk geïnstal-
leerd in een verhoogde uitvoering en met een non-
stop inrichting: “Dat maakt de productie van gro-
te oplages veel efficiënter.” Naast de pers levert 
Wifac ook een nieuwe stapelkeerder, ctp-appara-

tuur en een compleet proefsysteem. “Bovendien 
verzorgt Wifac, in samenwerking met Koenig & 
Bauer, bij ons een uitgebreid trainingsprogramma. 
Dat geldt voor zowel de pers als de prepress, zodat 
we bijvoorbeeld ook op het gebied van colorma-
nagement helemaal up-to-date blijven. Ook de 
service is belangrijk, want we draaien hier 24 uur 
per dag.” 

MEEGROEIEN MET KLANTEN
Het zijn uitdagende tijden, maar Tulleken is zeker 
‘niet ontevreden’ met de gang van zaken in Har-
derwijk. Neem de grondstoffencrisis: “Natuurlijk is 
dat een belangrijk thema in de branche, maar wij 
hebben nog geen dag stil gestaan. Dat heeft te 
maken met goede afspraken en betrouwbare part-
ners.” Hij blijft dan ook overtuigd van de ambitieu-
ze groeiplannen. Afgelopen zomer is het pand uit-

gebouwd met 5.000 extra vierkante meters, terwijl 
er al weer aan verdere uitbreiding wordt gedacht. 
Ook is er geïnvesteerd in een eigen inktmengerij, 
om opnieuw efficiënter en sneller te kunnen wer-
ken. “Onze schaalgrootte helpt om het groeiende 
volume aan te kunnen. En we willen meegroeien 
met onze klanten.” 

www.totalpackaging.nl
www.koenig-bauer.com

Total Packaging is specialist in de productie 
van premium verpakkingen, met name voor 
levensmiddelen en cosmetica. Opdracht-

gevers kunnen er terecht voor vouwkartonna-
ge, omplakte kartonnage, kokers en vacuümvor-
men. “En met productie bedoelen wij het complete 
 traject”, legt Tulleken uit, “van ontwerp tot en met 
afwerking en veredeling, en ook fulfilment - het 
vullen van de verpakkingen - en opslag. We helpen  
onze klanten graag aan een complete oplossing. 
En daar gaan we heel ver in. Zo worden we part-
ner van de klant en ontstaat vaak een jarenlange 
samenwerking.”
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Wifac zette in 2016 de eerste stap richting 
eigen inkt-productie, met de overname 
van het Duitse 4C-printing. Via een joint-

venture met een gerenommeerde Zuid-Koreaanse 
producent werd een drukinkt voor waterloze cold-
setpersen ontwikkeld. Met succes: binnen enkele 
jaren werd een Europees marktaandeel in deze 
specifieke markt van bijna 40 procent veroverd. 

Dat succes smaakte ongetwijfeld naar meer?
“Jazeker. In 2019 startten we daarom met de 
productie en verkoop van high-end inkten voor 
 vellenoffset. Onder de naam Elements bieden 
we verschillende full color series aan, elk met zijn 
 eigen sterke punten. Aqua is onze ‘basis’ conven-

Sinds zo’n vijf jaar treedt Wifac niet alleen op als handelshuis en 
dienstverlener, maar ook als producent van eigen inkten. Op die 

manier kan nog beter op de vraag van klanten worden ingespeeld, 
met inkten die aan de hoogste eisen voldoen. “De marktvraag is de 

afgelopen twee jaar duidelijk richting bio-inkt verschoven”, vertelt 
Wil van den Ende, key accountmanager supplies bij Wifac. “Daar 

hebben we met onze Terra-serie een prima antwoord op.”

DE TERRA BIO-INKTEN VAN WIFAC ZIJN 
BREED INZETBAAR

tionele inkt en bij uitstek geschikt voor de produc-
tie van vierkleuren kwaliteitsdrukwerk, op hoge 
snelheden. Daarnaast voeren we de Ignis-serie als 
onze ‘next step’ in conventionele inkt, die bijzonder 
geschikt is voor het bedrukken van karton en mat-
te papiersoorten, en voor schoon- en weerdruk. En 
dan zijn er nog de ‘next generation’ Ventus proces 
inkten, waarmee 50 tot 70 procent drukpoeder be-
spaard kan worden. De kwaliteit, schuurvastheid 
en densiteit van deze inkt zijn uitstekend.”

En je noemde net al even de Terra-serie. Hoe 
onderscheidt die zich van de andere inkten?
“Bedrijven zijn enorm bezig met duurzaamheid. 
We merken duidelijk dat daardoor ook de vraag 

naar bio-inkten toeneemt. In die inkten worden 
geen minerale oliën meer gebruikt, maar plantaar-
dige. In samenwerking met onze partner hebben 
we - als antwoord op deze groeiende behoefte 
-  een eigen inkt ontwikkeld die aan onze hoge 
kwaliteitseisen voldoet, zoals een stabiele inkt-
vochtbalans, goede glans en snelle droogeigen-
schappen. Deze Terra-inkten zijn gebaseerd op 100 
procent plantaardige en milieuvriendelijke olie, en 
hebben daardoor een VOS-gehalte van minder dan 
1 procent.”

Drukken deze bio-inkten net zo goed als de  
conventionele inkten?
“In het verleden zorgden sommige bio-inkten mis-
schien nog wel eens voor problemen met de dro-
ging of de schuurvastheid. Maar dat is met onze 
Terra-inkten nu voorbij. De overstap vergt van 
een drukker – zeker in de productie van standaard 
drukwerk – geen grote omschakeling meer. En 
ook de drukkwaliteit is daarbij geen issue: Terra-
inkten, en zeker ook onze ‘next generation’ Terra 
Magna met nog hogere glans, zorgen voor een uit-
stekende inktoverdracht, puntreproductie en den-
siteit. Met als belangrijk pluspunt: het is beter voor 
mens en milieu.”

Voldoen de Terra-inkten aan de gebruikelijke 
standaarden?
“Sterker nog: ze voldoen niet alleen aan de stan-
daardnormen, zoals ISO 12647-2, maar ze zijn ook 
gecertificeerd voor bijvoorbeeld REACH - de Euro-
pese verordening voor chemische stoffen - en voor 
de EN 71-3 Toysafety norm. Dat laatste is belang-
rijk, want steeds vaker wordt ook die internatio-
nale veiligheidsnorm door opdrachtgevers als eis 
gesteld aan drukkerijen van bijvoorbeeld verpak-
kingen.”

Zijn de Terra bio-inkten ook goed te gebruiken op 
bijvoorbeeld speciale substraten?
“We blijven onze inkten voortdurend doorontwik-
kelen om ook aan specifieke eisen te kunnen vol-
doen. Daarbij passen we bepaalde eigenschappen 
aan, terwijl alle overige specificaties uiteraard on-
gewijzigd aan alle normen moeten blijven voldoen. 
Zo zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om ‘Terra 
Low Tack’ op de markt te brengen, speciaal voor 
het bedrukken van gecacheerde kartonsoorten 
waarbij de toplaag tijdens het drukken beschadigd 
kan raken en/of kan delamineren. Dat probleem 
hebben we opgelost door de tack van deze inkt te 
verlagen. Een andere speciale versie is ‘Terra Non-
Absorbent’, die je kunt gebruiken op moeilijk be-
drukbare substraten of ondergronden, zoals koud-
folie. Deze heeft een nóg snellere droging.” 

Mogen we nog meer ontwikkelingen op inktge-
bied verwachten van Wifac?
“We werken aan verschillende projecten. In de 
 Terra-serie zijn we bijvoorbeeld bezig met de ont-
wikkeling van een low-migration versie, speciaal 
voor voedselverpakkingen. En we willen naast de 
full color-serie ook graag een Pantone-serie van 
Terra introduceren, en een Terra-vernis.”

“Bovendien zijn we onder eigen vlag een LED-UV 
inkt aan het ontwikkelen, om ook op die groei-
markt in te kunnen spelen. De eerste testen zijn 
inmiddels succesvol verlopen.” 

VERDUURZAMEN MET 
TERRA-INKT

Display-producent Holbox in Echt stapte 
vorig over op Terra-inkten. Het bedrijf 
heeft, net als veel van haar opdrachtge-
vers, duurzaamheid hoog in het vaan-
del staan. Holbox vroeg Wifac om advies 
welke inkt ze het beste konden gebrui-
ken: “Wifac is met onze lijst van wensen 
het laboratorium ingedoken en heeft een 
nieuwe receptuur ontwikkeld. Die inkt zijn 
we gaan testen. Daar maken we echt tijd 
voor vrij op de pers. Juist omdat de inkt 
zo’n grote invloed heeft op het uiteinde-
lijke product moeten alle details kloppen. 
De tack, de kleurkacht, het gedrag op de 
pers en wellicht het allerbelangrijkst: de 
samenstelling van de inkt.”

www.wifac.nl/inkten
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JOCHEM VERSCHURE

Voor Jochem Verschure was het na de middelbare school moeilijk kiezen. Net als zijn vader 
les gaan geven op een basisschool was een aantrekkelijk perspectief, of trompet studeren op 
het conservatorium. Het werd vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Eindhoven. De eerste 
stappen in het grafische vak zette Jochem bij een cd-drukkerij. Bij de studio van een specialist 
in relatiegeschenken waar hij later terecht kwam wilde hij graag een cursus Photoshop volgen; 
destijds nieuwe software met ongekende mogelijkheden. In 1997 verkaste hij naar drukkerij 
Paro & Vandenhoof in Geldrop, waar hij aan de slag ging als DTP-er voor klanten als Philips en 
ASML. Deze activiteiten vormden de basis voor een nieuw bedrijf: Relate4u. In 2010 nam APS 
Group Relate4u over, waarbij hij meeverhuisde. Jochem: “Tegenwoordig breng ik mijn leraar-
aspiraties in de praktijk op het werk; ik vind het leuk om collega’s te begeleiden en zaken uit 
te leggen. Trompet spelen doe ik nog steeds, maar dan in mijn vrije tijd.”

APS GROUP EINDHOVEN STROOMLIJNT 
WORKFLOWS MET ENFOCUS PRODUCTEN
APS Group neemt klanten studiowerk uit handen, koopt drukwerk in en zet studio’s bij klanten op. 
Jochem Verschure rondde onlangs een intensief project bij zo’n klant af. “Fantastisch pionierswerk. 
We zoeken altijd naar verbeteringen in onze workflows.”

Allied Publicity Services, kortweg APS, be-
staat al sinds 1961. De wieg van het bedrijf, 
waar nu ongeveer duizend mensen wer-

ken, stond in Manchester. APS ontwikkelde zich tot 
een specialist op het gebied van drukwerkinkoop, 
studio services, print, strategie en – meer recent – 
het bij klanten in-huis opzetten van studio’s. APS 
telt een bont gezelschap aan klanten. De Britse en 
Schotse overheid bijvoorbeeld, maar ook retailers, 
financiële instellingen, automotive bedrijven en 
uitgeverijen in Europa en de Verenigde Staten we-
ten de weg naar APS te vinden.

COMPLEET NIEUWE STUDIO
Op het kantoor in Eindhoven werken circa zestig 
mensen. “De groei zit er goed in”, zegt Studio Ope-
rations Manager Jochem Verschure. “We zijn druk 
op zoek naar nieuwe mensen.” Jochem rondde net 
een omvangrijk project af. Bij een grote klant is een 
compleet nieuwe studio opgezet. Onderdeel van 
deze studio is het ISO-proofing systeem, bestaan-
de uit een Epson SC-P7000 STD met Spectroproo-
fer. Deze wordt aangestuurd door Oris ColorTuner 
RIP software en de proeven worden geprint op Oris 
proofing papier.

“Het is een trend die we steeds vaker zien. Bedrij-
ven zijn op zoek naar kortere doorlooptijden en het 
verlagen van kosten voor hun drukwerk, publica-
ties en beeldmateriaal. Het is voor hen belangrijk 

al hun grafische werk te standaardiseren en op één 
plek te beheren. Het is een reactie op het gegeven 
dat grote spelers soms met tientallen toeleveran-
ciers te maken hadden.”

APS begeleidt dat proces. “Ook de workflows pro-
beren we uiteraard zo rationeel mogelijk in te rich-
ten. Vanzelfsprekend werken we met digital asset 
managementsystemen, maar zoeken tegelijkertijd 
naar mogelijkheden om materiaal veilig en toegan-
kelijk in de cloud op te slaan. De APS-vestigingen 
kennen allemaal hun eigen gewoontes en cultuur. 
Dan is het niet eenvoudig om tot een allesomvat-
tende oplossing te komen, maar we hebben hier al 
veel in bereikt.”

ELKE HANDELING MINDER TELT
Eén van de bouwstenen van een efficiënte work-
flow is het scripten van terugkerende taken. “Wij 
gebruiken hiervoor PitStop Client, PitStop Server en 
Switch van Enfocus. Wanneer een studiomedewer 
ker er achter komt dat hij of zij vaak hetzelfde zit te 

JOCHEM VERSCHURE: 
“ Switch van Enfocus is niet alleen krachtige software 
maar ook gewoon leuk om mee te werken.”

SNAPSHOT SURECOLOR  
SC-P7000 STD

Wat is een studio zonder proofprinter? 
APS Group koos voor de veelzijdige SC-
P7000 van Epson voor het maken van 
ISO-gecertificeerde proeven. De prin-
ter in één oogopslag: 
// UltraChrome HDX-pigmentinkten: 

levert uiterst nauwkeurige kleuren 
met 98 procent Pantone-dekking;

// Epson TFP PrecisionCore-printkop: 
garandeert consistente resultaten en 
hoogwaardige afdrukkwaliteit; 

// Superieure lichtechtheid: afdrukken 
op Premium Glossy fotopapier;

// Inktpatronen met hoge capaciteit: 
 langere drukgangen voordat het 
vervangen van inktpatronen nodig 
is; 

// Gebruiksvriendelijk: helder LCD-be-
dieningspaneel en optionele harde 
schijf van 320 GB.
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www.theapsgroup.com
www.enfocus.com
www.epson.nl

doen bij het bewerken en opslaan van  bestanden, 
is het vaak al de moeite waard om dit deel van 
het werk met action lists te automatiseren. Soms 
lijkt het daarbij om marginale winst te gaan, maar 
vergeet niet dat we hier duizenden  bestanden per 
maand verwerken. Dan telt elke handeling minder 
mee.”

Hetzelfde geldt voor het opzetten van een work-
flow met hot-folders binnen Switch. ”Niet alleen 
ik, maar ook mijn collega’s vinden dit bijzonder 
prettige software om mee te werken. Je ziet het 
aantal fouten verminderen en de snelheid van het 
werk toenemen. Minstens zo belangrijk is dat het 
gewoon leuk is om met Switch te werken.”

VOLGENDE STAPPEN
Bijna tien jaar geleden maakte Jochem kennis met 
Wifac. “We waren op zoek naar extra mogelijk-
heden om onze grafische processen te automati-

seren en kwamen via Enfocus bij Wifac terecht. Die 
samenwerking verloopt naar tevreden heid. 

We hebben binnen APS Group veel kennis van de 
pakketten waar we mee werken. Toch is het prettig 
om van tijd tot tijd met een partner met verstand 
van zaken te sparren over volgende stappen die 
we kunnen zetten. We zijn met APS en Enfocus 
 absoluut op de goede weg, maar we blijven uiter-
aard altijd streven naar verbetering en optimalise-
ring.” 

ENFOCUS APPSTORE

Eén van de sterke punten van Switch 
van Enfocus is volgens Jochem Ver-
schure de mogelijkheid om (third-
party) apps in te zetten. “Niet alleen 
ontwikkelen we binnen APS zelf scripts 
voor het verbeteren en versnellen 
van workflows, Enfocus biedt op zijn 
website tientallen apps aan die door 
derden zijn ontwikkeld.” Sommige zijn 
gratis te downloaden, andere zijn te 
gebruiken met een abonnement. Kijk 
voor de interessante mogelijkheden op 
de appstore van Enfocus.
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Kartonplus is een jong en energiek bedrijf in 
Enschede, opgericht door de twee Overijs-
selse broers Bas (27) en Tom (28) Lempsink. 

Ze willen de markt veroveren met een frisse en 
nieuwe kijk op verpakkingen van vouwkarton. 
Tom: “Geen lange levertijden en gigantische op-
lages, maar juist snel geleverd, aantallen op maat 
en persoonlijk contact. En: afspraak is afspraak.” 
 Bovendien pakken ze de productie anders aan, legt 
Bas uit: “Voor Kartonplus is een doosje, sleeve of 
blisterkaart meer dan een verpakking. Het is een 
verlengstuk van een merkidentiteit en verhaal.”

Een lange zomervakantie zat er in 2022 niet in voor Bas en Tom 
Lempsink. In maart maakten ze namelijk in Enschede een vlie-

gende start met hun nieuwe onderneming Kartonplus. Dankzij de 
 investering in een Bograma stansmachine en een Koenig & Bauer 

Duran vouwplakmachine maken ze hun belofte waar: maatwerk in 
verpakkingen van vouwkarton.

BOGRAMA STANSMACHINE EN 
KOENIG & BAUER DURAN VOUWPLAKMACHINE

KARTONPLUS MAAKT VLIEGENDE START 
IN VERPAKKINGEN

P O S T P R E S S
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cesvolle bedrijf van vader Bertjan Lempsink, en 
huren daar ook medewerkers in. Tom vertelt dat 
inmiddels toch ook al een eerste eigen kracht werd 
aangetrokken: een vakspecialist die met haar ken-
nis en ervaring de mogelijkheden van de afwerk-
machines snel onder de knie heeft. “Zo benutten 
we de uitgebreide mogelijkheden van de vouw-
plakmachine ook echt optimaal.”

GOED VAN START EN VOLOP POTENTIEEL
Tom noemt een reeks verschillende vouwdozen die 
ze nu al regelmatig produceren, zoals de autolock 
bodem met klepsluiting, de Zweedse bodem met 
klepsluiting en de Eurohanger met klepsluiting. 
Opdrachtgevers komen uit allerlei sectoren, waar-
onder de cosmetica-branche en voedingssupple-
menten-markt. “We zijn zeer tevreden met onze 
start en zien nog volop potentieel. De trends zijn 
ook gunstig: plastic verpakkingen worden steeds 

SPECS BOGRAMA BSR 550 
SERVO STANSMACHINE 

// Velformaat:  min. 297 x 210 mm
  max. 530 x 730 mm
// Snelheid:  max. 165 m/min.
// Uitvoerhoogte:  940 mm
// Substraatdikte: min. 80 gr./m2
  max. 0, 5mm

vaker vervangen door karton, snelheid en duur-
zaamheid worden steeds belangrijker. De groei is 
er hier dus nog lang niet uit!”

Bas en Tom Lempsink twijfelen er niet aan dat ze 
met Kartonplus, mede dankzij de samenwerking 
met Labelplus, klanten nog beter kunnen bedie-
nen: “We kunnen de productie van hun etiketten 
en verpakkingen nu natuurlijk perfect op elkaar 
afstemmen. Dat maakt deze combinatie heel erg 
interessant.”  

www.kartonplus.nl
www.koenig-bauer.com 
www.bograma.ch

AMBITIEUZE PLANNEN EN INVESTERINGEN
Om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren, 
werd er gericht geïnvesteerd in het machinepark. 
Behalve een nieuwe digitale pers installeerde 
 Kartonplus ook een Bograma stansmachine en 
een Koenig & Bauer Duran vouwplakmachine in 
 Enschede. Die doortastende aanpak past bij de fi-
losofie van het bedrijf, legt Bas uit: “Dit is een unie-
ke combinatie van snel omstelbare machines, die 
perfect op elkaar zijn afgestemd. Oplages vanaf 
500 stuks zijn daardoor al goed, snel en betaalbaar 
te produceren. Maar we hebben laatst ook al een 
 order voor in totaal 200.000 sleeves gemaakt - dat 
kunnen we ook heel goed aan.”

ALLES IN EIGEN HUIS
Tom vult aan: “Kartonplus drukt digitaal en dit 
biedt vele voordelen. We hebben relatief weinig 
opstartkosten en kunnen klanten diverse bedruk-

PERFECTE VOUWPLAKMACHINE 
VOOR KARTONPLUS

De installatie van de vouwplakmachine bij 
Kartonplus in Enschede is de eerste in 
Nederland sinds Duran onderdeel werd 
van Koenig & Bauer. Die overname liet 
nog eens zien dat de verpakkingsmarkt 
zeer belangrijk is voor  Koenig & Bauer. 

Volgens Jaco Wandel, sales manager press 
& postpress bij Wifac,  is de Koenig & Bauer 
 Duran vouwplakmachine goed op zijn plaats 
bij  Kartonplus: “De machine is snel en een-

voudig in te stellen en daardoor bijzonder 
 geschikt voor kleine en middelgrote oplages. 
De  moderne zijaanleg, het state-of-the-art 
HHS lijm systeem en de afpersunit waarmee 
de producten strak en vlak worden afgeleverd, 
garanderen een kwalitatief hoogwaardige af-
werking. Die enorme flexibiliteit is precies wat 
hier nodig is. Daarnaast kan  Kartonplus uiter-
aard rekenen op 24/7 technische ondersteu-
ning door Wifac.”

SPECS KOENIG & BAUER 
DURAN VOUWPLAKMACHINE 

// Te verwerken substraat:  karton van 200 
tot 450 g/m2

// maximale bandsnelheid:  400 mtr/min.
// Eenvoudig en snel instellen
// Bijzonder geschikt voor kleine en 

 middelgrote oplages

kingen aanbieden voor een nette prijs. Daarnaast 
kunnen we variabel drukken en personaliseren, 
en op die manier elke verpakking voorzien van 
bijvoorbeeld een eigen naam, barcode, QR code of 
unieke productienummers.”

Met drukken en stansen hebben de ondernemers, 
vanuit de labelproductie, genoeg ervaring. Maar 
de vouwplakmachine is nieuw terrein: “We zijn 
daarin prima begeleid door Wifac; een bekende 
leverancier voor ons, die ook  een sterk merken-
pakket voor de verpakkingsmarkt aanbiedt. Ook 
Koenig & Bauer Duran heeft gezorgd voor een uit-
stekende kennisoverdracht.” 

Door de groei in opdrachten en de aanwas van 
nieuwe klanten moesten de ondernemers de afge-
lopen maanden snel schakelen. Ze werken nauw 
samen met etikettenproducent Labelplus, het suc-

P O S T P R E S S
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ACTEGA is gespecialiseerd producent van 
lakken, inkten en coatings voor de grafi-
sche en verpakkingsindustrie. Het weet als 

geen ander hoe de markt voortdurend op zoek is 
naar ‘special effects’ die indruk maken en meer-
waarde bieden. Op hetzelfde moment wordt er 
scherp op de kosten gelet en bovendien speelt 
duurzaamheid een belangrijke rol. Met de ontwik-
keling van de WESSCO POLAR UV zilver-lakken is 
het ACTEGA gelukt aan al deze wensen tegemoet 
te komen.

De nieuwe serie voegt vijf zilver UV-lakken toe 
aan het portfolio van ACTEGA: vier varianten be-
stemd voor toepassing in flexo, en een versie voor 
gebruik in offset. De lakken produceren, zeker als 
ze ook nog eens van transparante vernis worden 
voorzien, schitterende glans- en spiegeleffecten 
op papier en karton. De lak laat zich ook prima 
 bedrukken met UV offsetinkten, zodat er een 
breed scala ontstaat aan creatieve mogelijkheden 
die gegarandeerd de aandacht trekken.

ALTERNATIEF VOOR BESTAANDE TECHNIEKEN
De WESSCO POLAR UV zilver-lakken van ACTEGA 
bieden een interessant alternatief voor het gebruik 

De vraag naar hoogwaardig drukwerk voor bijvoorbeeld premium 
verpakkingen en labels, maar ook luxe omslagen voor boeken of 
magazines, neemt nog altijd toe. Het gebruik van zilvereffecten zorgt 
daarbij voor een exclusieve uitstraling. ACTEGA introduceert daarom nu 
een nieuwe serie hoogglanzend zilver-lakken. Deze WESSCO POLAR-
serie zorgt voor schitterende resultaten – tegen lagere kosten en met 
betere duurzaamheidsprestaties.

SCHITTERENDE RESULTATEN 
MET HOOGGLANS ZILVER 
LAKKEN VAN ACTEGA

van volledig gemetalliseerde papier- en karton-
soorten. Die zijn niet alleen kostbaar, maar laten 
zich ook niet of nauwelijks recycleren. De nieuwe 
lakken kunnen ook goed worden ingezet in plaats 
van traditionele hot- en coldfoiltechnieken. Met 
het toepassen van de zilver-lakken ontstaat een 
efficiënter, kosten-effectiever en duurzamer pro-
ductieproces dat op alle punten beter scoort.

Daar komt nog bij dat de WESSCO POLAR UV zilver- 
lakken van ACTEGA vrij van oplosmiddelen zijn.  
Bovendien voldoen ze aan de strengste low-migra-
tion voorschriften, zodat ze ook op voedselverpak-
kingen probleemloos kunnen worden toegepast. 
Dat biedt dus uitgelezen kansen om op te vallen in 
het winkelschap. 

www.actega.com 
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De verschillende krantentitels voorzien bovendien in 
 wekelijkse digitale nieuwsbrieven met lokale content, leuke 
 lezersacties en de laatste uittips. Bedrijven en organisaties 

kunnen van al deze kanalen gebruik maken om hun (commerci-
ele) boodschap te verspreiden - en display advertising en banners 
zijn daarbij een  effectief middel. “De productie van die banners 
werd altijd uitbesteed, maar dat specialisme halen we nu liever 
in eigen huis”, vertelt Patricia Louwerse. “We hebben er de juiste 
mensen voor. Met nieuwe software en een goede training kun-
nen we ons portfolio zo snel verbreden.” Daarnaast blijft het pre-
press- en dtp-vak volop in beweging: nieuwe software-pakketten, 
nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe toepassingen maken 
het noodzakelijk om mee te 
veranderen en bij te blijven. 

MAATWERK-TRAINING DOOR 
WIFAC
Voor de productie van geani-
meerde banners koos Rodi 
voor de Animate-software, 
onderdeel van het brede 
Adobe-pakket. Het HTML5-
gebaseerde Animate is de 
opvolger van Flash, dat niet 
langer ondersteund wordt. 
Hoewel Patricia en haar col-
lega’s op de dtp-afdeling 
uiteraard ruime ervaring 
hebben met bijvoorbeeld 
Photoshop en Indesign van 
Adobe, vraagt Animate toch 
ook om specifieke kennis en 
vaardigheden. 

SPARREN, OVERLEGGEN EN OEFENEN
De training werd op de werkplek gegeven, want bij dit soort nieu-
we toepassingen is het fijn en goed om ook onderling te kunnen 
sparren, overleggen en proberen. Patricia  verwacht dat de vraag 
naar geanimeerde banners verder zal toenemen. Net als haar 
 collega’s zal ze de nieuw opgedane kennis graag in de praktijk 
brengen: “Die banners hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn: een 
eenvoudige animatie kan ook zeer goed werken. Er is met Animate 
heel veel mogelijk op dit gebied.” 

Rodi Media is een van de grote Nederlandse uitgevers van huis-aan-huiskranten. Het bedrijf 
is overtuigd van de kracht van deze media en breidde het portfolio nog verder uit met de 
overname van bijvoorbeeld Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier. Maar ook digitale media 
worden voor Rodi Media steeds belangrijker. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden, bijvoor-
beeld om ook bewegende of interactieve banners te kunnen maken. De medewerkers op de 
dtp-afdeling werden daarom getraind in het gebruik van de Adobe Animate software.

WIFAC VERZORGT TRAINING ADOBE ANIMATE
RODI MEDIA MAAKT BEWEGENDE BANNERS 
NU IN EIGEN HUIS

www.rodimedia.nl
www.adobe.com/nl/products/animate

www.agfa.com

Amfortis

All-in-one-workflowsoftware voor 
offsetverpakkingsdrukkers en converters 

Automatiseer je prepress! Amfortis beheert 
de volledige drukvoorbereiding vanuit een 
centraal systeem met één enkele interface. 
Zo werk je niet alleen efficiënter, maar 
lever je ook sprankelend verpakkingsdruk-
werk met een consistente topkwaliteit. 

Meer informatie?

SUBSIDIE VOOR 
TRAININGEN

Het Adobe Creative Cloud platform 
biedt ongekende mogelijkheden 
voor grafimedia professionals. En 
een Adobe CC training helpt je die 
mogelijkheden ook optimaal te be-
nutten.

Veel trainingen komen via het A&O 
fonds in aanmerking voor subsidie. 
Wifac kan - als één van de trainings-
instituten die door het A&O fonds 
zijn aangewezen als ‘preferred sup-
plier’ - helpen deze subsidie, die tot 
40% van de opleidingskosten kan 
oplopen, te verzilveren.



www.agfa.com/amfortis
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Bij de ontwikkeling van de pdf-gebaseerde 
Amfortis workflow software voor offset ver-
pakkingsdrukkerijen bouwde Agfa voort op 

ruim 25 jaar ervaring met zijn beproefde Apogee 
prepress workflow. Die software heeft zich onder 
handelsdrukkerijen inmiddels ruimschoots bewe-
zen op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid. Met Amfortis profiteren verpak-
kingsdrukkerijen nu direct ook van deze ervaring 
en expertise, terwijl ze ook de beschikking krijgen 
over unieke extra tools. Bovendien maakt Amfortis 
het voor handelsdrukkerijen een stuk eenvoudiger 
om hun activiteiten richting de verpakkingsmarkt 
uit te breiden: de software schakelt afhankelijk van 
de drukorder automatisch om naar de bijpassende 
modus en benodigde tools.

Verpakkingsdrukkerijen kennen Agfa natuurlijk al van de robuuste offsetplaten en de verregaand 
geautomatiseerde CtP-systemen. Bedrijven in dit marktsegment kunnen nu ook profiteren van Agfa’s 
expertise en innovatiekracht op het gebied van workflow. Met de nieuwe Amfortis software - een plug-
in op de bestaande Agfa Apogee software - beschikken zij over een complete en eenvoudig te gebruiken 
workflowoplossing, voorzien van een reeks aan efficiency-verhogende en kostenverlagende instrumenten.

AGFA AMFORTIS
GESTROOMLIJNDE WORKFLOW VOOR 
VERPAKKINGSDRUKKERIJEN

Amfortis stroomlijnt de volledige prepress work-
flow: van het preflighten van bestanden, rendering 
en de samenstelling van complete drukvormen tot 
en met de aansturing van proefprinters, plaatbe-
lichters, digitale printproductiesystemen, grootfor-
maatprinters en digitale snij-apparatuur. Agfa ziet 
Amfortis dan ook als een geïntegreerd commando-
centrum: vanuit één systeem en één gebruikersin-
terface worden alle prepress-handelingen van elke 
order centraal aangestuurd en beheerd. Dit maakt 
het gebruik van additionele software of tools over-
bodig - en dat bespaart de gebruiker tijd, verkleint 
de kans op fouten en vergroot de efficiency van 
het hele proces.

PREPRESS VEREENVOUDIGEN EN AUTOMATISEREN
Amfortis is door Agfa uitgerust met een reeks 
tools, die het de verpakkingsdrukkerij een stuk 
eenvoudiger maken. De geïntegreerde Amfortis 
Editor, bijvoorbeeld, voorziet in een uitgebreide 
serie prepress-functies waarmee bestanden kun-
nen worden bewerkt. De tool maakt bijvoorbeeld 
gebruik van OCR-technologie, zodat tekst-aanpas-
singen in een pdf-bestand mogelijk zijn. Beeldma-
teriaal in het pdf-bestand kan worden geselecteerd 
om het in Photoshop te inspecteren en te bewer-
ken. De software kan ook streepjescodes lezen, 
controleren en indien nodig aanpassen. En naast 
het aanbrengen van trapping is het ook mogelijk 
om beeldelementen te selecteren en in een aparte 
laag te voorzien van veredeling, zoals spotvernis. 
De Amfortis Editor kan bovendien worden gebruikt 
om allerlei repetitieve prepress-handelingen te 
 automatiseren.

HOGE AFDRUKKWALITEIT, LAAG INKTVERBRUIK
Dankzij de InkTune software zijn voor Amfortis-
gebruikers inktvoordelen te halen. De software 
vervangt waar mogelijk CMY-opbouw in het beeld 
door alleen K (zwart), zodat er minder inkt nodig 
is voor hetzelfde drukresultaat. Ook ondersteunt 
deze software kleurseparaties volgens het ‘exten-
ded color gamut’-principe, waarbij de mogelijkheid 
ontstaat om steunkleuren (PMS) op te bouwen in 
CMYK en nog enkele aanvullende standaardkleu-
ren (oranje, groen en/of violet).  

EEN NIEUW EN SLIM RASTER: SPIR@L
Agfa liep met Apogee voorop bij de introductie van 
het hybride Sublima-raster. Amfortis vormt nu het 
platform voor opnieuw een revolutionaire nieuwe 
raster-technologie: SPIR@L. Deze door Agfa gepa-
tenteerde technologie vervangt de klassieke ras-
terpunt door spiraalvormen. Het gebruik van deze 
nieuwe vormen zorgt voor ruisvrije en vloeiende 
beeldovergangen, van 1% tot 99% rasterdekking. 
Het SPIR@L-raster gebruikt minder inkt en droogt 
sneller. Het zorgt voor meer stabiliteit op de pers, 
ook bij hogere productiesnelheden. En het raster 
laat zich bij uitstek ook goed toepassen op veelei-
sende substraten zoals karton. 

PASSEND ABONNEMENT OP CLOUD-SERVICE
Nadat Agfa in 2016 de cloudversie van Apogee 
lanceerde, maakt ook Amfortis nu gebruik van 
deze technologie (indien gewenst kan het pak-
ket overigens ook in eigen huis geïnstalleerd 
worden). De workflow software is daardoor altijd 
volledig up-to-date en beschikt over de nieuwste 
tools. De workflow is geschikt voor kleine, grote 
en zeer grote productieomgevingen. Het gebruik 
van  Amfortis is namelijk gebaseerd op een abon-
nementsmodel, met het volumegebruik als basis. 
De kosten van het abonnement variëren daardoor 
niet alleen mee met de bedrijfsomvang, maar ook 
met piekmomenten en rustige periodes.  

SPIR@L-RASTER IN DE PRAKTIJK GETEST

Bij de lancering van het SPIR@L-raster, eerder dit jaar, maakte Agfa bekend dat de nieuwe 
technologie onder andere in Nederland werd getest. In een live webcast vertelde Joost Noz, 
commercieel directeur van Dipac Verpakkingen, altijd open te staan voor innovaties. Na eer-
dere ervaringen met nieuwe rasters was hij vooraf toch ook sceptisch: “Geeft zo’n ander soort 
rasterpunt problemen in de productie?”. Een uitgebreide test, waarbij 50.000 vel van een druk-
order met het gebruikelijke raster en nog eens 50.000 vel met het nieuwe SPIR@L-raster werd 
geproduceerd, gaf de doorslag. Er kan probleemloos worden gedrukt en de kwaliteit blijft 
constant, terwijl er tegelijkertijd “een mooie besparing op inkt” wordt gerealiseerd.
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VAN START TOT FINISH

Het portfolio van Koenig & Bauer in het pakket 
van Wifac is veel breder dan we hier volledig 
 kunnen bespreken. In het kort:
// Consultancy en advies: van voortraject tot 

 implementatie
// Workflow en procesanalyse: optimalisatie van 

de volledige productiestromen en kwaliteits-
bewaking

// Persen: vellenoffset, rotatieoffset, flexo en 
inkjet

// Afwerking: rotatief stansen, vlakbed stansen, 
vouwplakmachines

// Service en onderhoud: 24 uur per dag bereik-
baar en ook ondersteuning op afstand

Koenig & Bauer heeft een ijzersterke reputa-
tie in het verpakkingen-segment. Dat is ook 
terug te zien in de cijfers van de fabrikant: 

zo’n 70 procent van de groepsomzet is afkomstig 
uit deze markt. En dat aandeel groeit, mede dank-
zij de investeringen die Koenig & Bauer doet in de 
voortdurende doorontwikkeling van het portfo-
lio. Die investeringen resulteren in nieuwe state-
of-the-art drukpersen, en ook in de verdere ver-
breding van de mogelijkheden op het gebied van 
stansen, vouwen en lijmen. Wie de verschillende 
complete productielijnen ziet staan in het splinter-
nieuwe Customer Experience Center in thuishaven 
Radebeul, begrijpt ook dat Wifac hiermee over een 

De groeiende vraag naar verpakkingsdrukwerk biedt de makers 
ervan gezonde toekomstperspectieven. Om de kansen die ontstaan 

ook goed te benutten, is het zaak de productie - van drukpers tot 
afwerking - optimaal in te richten. Snelheid, flexibiliteit en kwaliteit 

zijn immers de sleutelwoorden. Wifac beschikt, als vertegenwoor-
diger van Koenig & Bauer, over een uniek en volledig pakket dat is 

toegesneden op het vervaardigen van verpakkingen.

ONE-STOP-SHOP CONCEPT

In de zomer van 2020 opende Koenig & Bauer 
officieel het Customer Experience Center (CEC) 
in een nieuw gebouwde hal met een vloerop-
pervlakte van meer dan 3.000 vierkante meter. 
Sindsdien zijn in het Packaging Competence 
Centre binnen het CEC vier lijnen opgesteld 
voor de productie van verpakkingen met in 
totaal drie vellenoffsetpersen, waaronder een 
Rapida 106 X met zeven druktorens voorzien 
van een FoilTronic koudfolie installatie. Verder 
is er een reeks afwerkapparatuur beschikbaar, 
zoals de rotatieve en vlakbed-stansmachines 

en vouwlijmmachines uit het eigen portfolio. 
Op deze manier is er volop gelegenheid om 
praktische demonstraties te geven van de 
technische mogelijkheden, inclusief de digitale 
workflow-integratie en de volledig geautoma-
tiseerde materialenlogistiek. 

Ook voor het uitvoeren van tests of het draaien 
van proefoplages is het CEC volledig toegerust. 
Uiteraard profiteren ook relaties van Wifac van 
deze faciliteiten en de zowel in Radebeul als 
Mijdrecht aanwezige kennis en expertise.

WIFAC BIEDT MET KOENIG & BAUER COMPLEET PORTFOLIO
‘ALLES ONDER EEN DAK’ VOOR 

VERPAKKINGSDRUKWERK

www.koening-bauer.com

sche volgende stap met de acquisitie van Duran, 
specialist in vouwplakmachines, om daadwerkelijk 
de volledige productieketen in één workflow te 
kunnen dekken.

KANSRIJKE TOEKOMST
Ondertussen werkte Koenig & Bauer onverminderd 
verder aan de perfectionering van het eigen plat-
form. Dat resulteerde vorig jaar, ondanks de annu-
lering van Drupa 2020, in een reeks nieuwe intro-
ducties, waaronder de Rapida 106 X vellenpers en 
de CutPro Q 106 vlakbed stansmachine. Ook de on-
line demonstraties van de CutPro X 106 roterende 
stansmachine trokken veel aandacht, want deze 
machine stanst, rilt en stript in een doorgang, bij 
een topsnelheid van 15.000 vel per uur. 

En in 2022 stond tijdens de Virtual Drupa alweer de 
volgende primeur op het programma met de intro-
ductie van de VariJet 106: de hybride offset/inkjet-
pers die in samenwerking met Durst werd ontwik-
keld voor de vouwkarton-markt. Koenig & Bauer is 
er namelijk van overtuigd dat inkjet in de toekomst 
wel eens de meest toereikende, betrouwbare en 
kostenefficiënte druktechniek kan worden. 

TOTAALPAKKET BIJ WIFAC 
De kracht van het Koenig & Bauer portfolio zit 
zowel in de veelzijdigheid van de techniek, als in 
het vermogen om de volledig workflow uiterst ef-
ficiënt te beheren en te optimaliseren. Juist door 
het volledige productieproces vanuit een centrale 
gedachte af te stemmen en onderling te koppelen, 
ontstaan voor de gebruikers voordelen die op geen 
andere manier - en bij geen andere leverancier - 
zijn te behalen. Het is dezelfde filosofie die Wifac 
hanteert om ook zijn klanten unieke toegevoegde 
waarde te bieden. Vanuit Mijdrecht biedt Wifac 
met Koenig & Bauer ’alles onder één dak’: van 
drukken tot stansen en vouwplakken, evenals de 
automatisering en de workflow, maar ook de ken-
nis, expertise en 24/7 service. Alles om de kansen 
op de verpakkingsmarkt volledig te benutten. 

totaalaanbod beschikt dat in de Benelux zijn gelijke 
niet kent.

STANSEN EN VOUWPLAKKEN
Al langer drongen klanten van Koenig & Bauer 
aan op een verdere stroomlijning van het produc-
tieproces, ook buiten alleen de drukpers. Met de 
overname, in 2016, van het Spaanse Iberica zette 
Koenig & Bauer daarom een belangrijk stap in het 
postpress segment. Dankzij de toevoeging van die 
vlakbedstansmachines is Koenig & Bauer tegen-
woordig zelfs de enige fabrikant die zowel rote-
rend als vlakbed-stansen voor vouwkarton in het 
pakket heeft. Enkele jaren later volgde al de logi-

P R E S S  |  P O S T P R E S S
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FLEX PACK werd door CGS ORIS ontworpen als 
een compleet systeem: een combinatie van 
krachtige software, specifieke printsystemen, 

speciale inkten en een breed portfolio van substra-
ten om proeven op te maken. Kortgeleden is nog 
een volgende optie aan het systeem toegevoegd: 
de mogelijkheid om ‘direct-to-substrate’ te prin-
ten. De proefdrukken kunnen daarmee direct op 
het originele oplage-materiaal worden gemaakt, 
zodat een uiterst realistische voorstelling van het 
eindresultaat kan worden gegeven.

PROEVEN OP OPLAGE-MATERIAAL
De nieuwe ‘direct-to-substrate’ proefmethode 
is mogelijk dankzij de combinatie van FLEX PACK 
met de Mutoh ValueJet 628 MP inkjet printer. Deze 
24 inch (630 mm) brede piëzo inkjetprinter werd 
door Mutoh speciaal ontwikkeld voor de verpak-
kingsindustrie. Nu de machine kan worden aange-
stuurd door de FLEX PACK-software en er gebruik 
wordt gemaakt van de speciale XG-inktserie van 
CGS ORIS (CMYK plus licht-cyaan, licht-magenta en 
Wit), schept dat nieuwe mogelijkheden. Eindelijk 
kunnen er directe proeven worden gemaakt op 
oplage-materiaal zoals gecoat en ongecoat papier, 
maar ook op OPP, PET en PE. Zelfs op krimpfolie kan 
worden geprint, zodat ook de te verwachten ver-

De wereldwijd opererende color management specialist CGS ORIS stelt 
de grafische - en verpakkingsindustrie in staat consistente kleurkwa-
liteit te leveren. Accurate proeven en mockups vormen daarbij een 
cruciaal onderdeel: ze wekken hoge verwachtingen bij de opdrachtge-
ver, die de drukkerij moet kunnen waarmaken. Met FLEX PACK heeft de 
industrie het juiste gereedschap in handen.

SNEL EN ZEKER

FLEX PACK stelt drukkerijen in staat razend-
snel een nieuw verpakkingsontwerp om te 
zetten naar een proefexemplaar of mockup, 
die wat betreft look & feel en kleurkwali-
teit exact het te verwachten eindresultaat 
toont. Dit verkort de tijd van ontwerp tot 
productie en versnelt dus de time-to-mar-
ket voor de opdrachtgever. Na akkoord op 
de proef dient deze als referentie voor de 
drukkerij die de verpakking produceert. Dit 
voorkomt kostbare misverstanden en on-
nodige vertragingen. 

NU OOK ‘DIRECT-TO-SUBSTRATE’ PROOFING
PERFECTE PROEVEN EN  
MOCKUPS MET FLEX PACK 
VAN CGS ORIS

vorming van het drukbeeld op verpakkingen met 
shrinksleeves perfect kan worden gesimuleerd.

Uiteraard wordt ook de bestaande en bewezen 
FLEX PACK combinatie met de VersaCAMM VSi-
printers van Roland DG voortgezet. Deze systemen 
printen met XG eco-solventinkten - inclusief oranje 
en groen, maar ook wit en metallic - waarmee 
een briljante kleurweergave mogelijk is. Via een 
transferfilm kan het drukbeeld worden overge-
dragen op het oplage-materiaal, waarna ook nog 
veredelingstechnieken zoals spotvernis of pregen 
mogelijk zijn. Op deze manier ontstaan realistische 
proefexemplaren van bijvoorbeeld ‘no-label-look’ 
etiketten, stazakken, flessen met shrink sleeves of 
luxe verpakkingen.  

www.cgs-oris.com
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Koninklijke Drukkerij De Vries sloot 2020, na 
een grillige periode en ondanks de corona-
crisis, tóch af met “een klein plusje”. En ook 

de verwachte omzetstijging van zo’n 10 procent in 
2021 werd gerealiseerd. Een mooie prestatie van 
het vouwkartonnagebedrijf waar zo’n 125 mensen 
werken, stelt Bert Teunissen tevreden vast – zeker 
gezien de roerige tijden: “Na de corona-uitbraak 
verdubbelde de order-intake eerst, om kort daarna 
in te storten en vervolgens weer op een normaal 
niveau te komen. We hebben hard aan de verkoop 
gewerkt, door klanten actief te benaderen en goed 
aanwezig te zijn in de markt. En dat is gelukt. Dat 

Bert Teunissen werd in 2020 aangesteld als algemeen directeur 
bij Koninklijke Drukkerij De Vries in Sneek. Hij en zijn team wisten 
met het bedrijf, gespecialiseerd in vouwkartonnen verpakkingen, 
een goede stap voorwaarts te maken - en zetten vervolgens vol 

vertrouwen vaart door te investeren in een Koenig & Bauer Rapida 
106-7+LTTL. 

KOENIG & BAUER RAPIDA 106 IN HET KORT

// Het maximale velformaat is 750 x 1.060 mm, bij een maximale dikte van 1,2 mm substraat en de 
maximale snelheid is 18.000 vel/uur.

// De pers is standaard voorzien van SIS (het zij-aanlegloze inlegsysteem) en FAPC plaatwissel.
// Het wassysteem is uitgebreid met het Cleantronic doekwas systeem, SRW (simultaan rollen 

 wassen) en FastClean voor de reductie van de wastijden. 
// De 3-voudige uitlegverlening, inclusief een AirTronic II uitleg, maakt het mogelijk om op maximale 

machine snelheid het beste glansresultaat te bereiken.
// De automatiseringsgraad van de pers is maximaal, inclusief een ErgoTronic bediendeel en het QCC 

in-line meetsysteem in combinatie met een volledige productie-rapportage. Dit alles is door mid-
del van Logotronic Professional verbonden met het Hybrid en Optimus systeem voor een digitale 
orderzak inclusief alle machine-voorinstellingen. 

// Zowel de drogers als de machinekoeling zijn voorzien van energiebesparende eigenschappen. 

INSPELEN OP GROEIKANSEN IN VOUWKARTON VERPAKKINGEN
DE VRIES MAAKT EFFICIENCYSLAG MET 

7-KLEUREN KOENIG & BAUER RAPIDA 106

we daarna opnieuw in een uitzonderlijke situatie 
terecht kwamen, met dreigende tekorten aan kar-
ton en sterk stijgende prijzen, zorgt voor nieuwe 
uitdagingen. We doen er alles aan om onze voor-
raden op peil te houden en we blijven steeds goed 
in gesprek met onze klanten.” 

NIEUWE GROEIMOGELIJKHEDEN
Ondertussen werd achter de schermen aan een 
nieuw toekomstplan gewerkt. Met dat ambitieuze 
plan speelt Teunissen, zelf afkomstig uit de wereld 
van flexibele verpakkingen, in op de trends in de 
markt en de kansen die daarbij ontstaan. “Er zijn 

machine - en verving nu twee oudere persen van 
een ander merk (uit 2001 en 2008) door de nieuwe 
Koenig & Bauer Rapida 106-7+LTTL. 

Deze 7-kleuren pers biedt de drukkerij tal van 
voordelen, legt Robbert Amse (Commercieel direc-
teur press & packaging bij Wifac) uit. “De machine 
staat bijvoorbeeld op een verhoogde plint van 
675 mm zodat er met hogere stapels kan worden 
gewerkt. De logistiek rond de pers is geautomati-
seerd, zodat er sprake is van non-stop productie. 
De LTTL-combinatie van ‘laktoren - dubbele dro-
ging - laktoren’ maakt verschillende lak-effecten 
mogelijk, en de drievoudig verlengde uitleg zorgt 
ervoor dat daarbij steeds op maximale snelheid 
wordt geproduceerd. En daarnaast worden alle drie 
de machines direct aangestuurd door middel van 
een digitale orderzak.”

EFFICIËNTER DRUKKEN IN 7 KLEUREN
Met de keuze voor een 7-kleuren uitvoering van 

allerlei nieuwe toepassingen van vouwkarton in 
opkomst. Kijk naar de vleesverpakkingen in de su-
permarkt. Of zie de vervanging van plastic fruit-
schalen door kartonnen alternatieven. Daar zetten 
wij flink op in, want ik denk dat dat ons absoluut 
nieuwe groeimogelijkheden biedt.” Teunissen wil 
ook de manier van werken bij De Vries optimalise-
ren: “We kijken altijd hoe het nog sneller, beter en 
moderner kan.” De vervangingsinvestering in een 
state-of-the-art drukpers vormde daarbij een be-
langrijke stap: “Het is, zeker nu, zaak zo efficiënt 
mogelijk te produceren en zo min mogelijk karton 
verloren te laten gaan aan bijvoorbeeld inschiet.”

OVERTUIGDE KEUZE VOOR WIFAC EN  
KOENIG & BAUER
Na een uitgebreide selectieprocedure, waar meer-
dere persenfabrikanten bij betrokken waren, koos 
Teunissen overtuigd voor Wifac en Koenig & Bauer. 
Drukkerij De Vries beschikt al over twee  Koenig & 
Bauer Rapida-persen - een 5- en een 6-kleuren 
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de pers wil Drukkerij De Vries de mogelijkheid 
hebben te drukken met ‘extended gamut’. Daarbij 
worden de gebruikelijke full colour CMYK-inkten 
nog aangevuld met oranje, groen en violet inkten.  
Bert Teunissen legt uit: “Door met deze zeven 
kleuren te drukken, is 95 procent van alle PMS-
kleuren in raster op te bouwen. Dat betekent dat 
we niet langer voor elke steunkleur een speciale 
inkt hoeven te mengen. En dus hoeven we de pers 
minder vaak te wassen bij een order- en kleurwis-
sel; we volstaan met het volautomatisch wisselen 
van de platen en starten dan direct weer op. Nu 
de diversiteit aan verpakkingen groeit, met allerlei 
varianten in kleinere oplages, scheelt dat enorm 
veel tijd en het bespaart kartonafval.” Op dat laat-
ste vlak voegt Teunissen nog toe: “Bij de Rapida-
persen van Koenig & Bauer is ook het drukbeeld 
(740 x 1.050 mm) enkele centimeters groter dan bij 
andere persen. Daardoor krijg je vaak net iets meer 
exemplaren van een verpakking op een drukvel, 
zodat je opnieuw minder kartonverlies hebt en 
daarnaast een order sneller kunt produceren.” 

ENORME AUTOMATISERINGSSLAG
Teunissen geeft nog een belangrijke reden om voor 
Wifac en Koenig & Bauer te kiezen: “We maken nu 

een enorme automatiseringsslag. Bij Drukkerij De 
Vries werken we al met het MIS van Optimus. En 
we gebruiken de prepress workflowautomatise-
ring van Hybrid; die hebben we ook nodig voor de 
7-kleuren druktechniek. Wifac en Koenig & Bauer 
hebben ruime ervaring met deze softwaresyste-
men, en dat maakt een complete integratie moge-
lijk van onze Rapida-persen, het ERP-systeem en 
de software. Alles werkt daardoor weer op gelijk 
niveau en spreekt dezelfde taal. Dat is van abso-
lute meerwaarde voor ons.” 

Tenslotte prijst Teunissen de service-organisatie 
van Wifac: “De installatie van de pers is in de zo-
mer feilloos verlopen en de planning is tot op de 
dag precies gevolgd. Ook de training en instructies 
op de nieuwe pers werd uitstekend verzorgd. We 
kunnen bovendien 24 uur per dag, 7 dagen per 
week op ondersteuning rekenen. Ook dat garan-
deert continuïteit in de productie.” De goede erva-
ringen resulteren in verdere samenwerking: “We 
verzorgen op deze pers nu ook regelmatig demo’s 
voor Wifac.”

Bert Teunissen kijkt, ondanks de soms onvoorspel-
bare omstandigheden in de markt, met vertrou-

wen vooruit. De optimalisatie van de productie en 
de automatiseringsslag dankzij de komst van de 
Koenig & Bauer Rapida 106-7+LTTL, draagt daar 
zeker belangrijk aan bij: “We kunnen ons weer 
beter onderscheiden, nóg efficiënter produceren 
en scherp op de vraag van de markt reageren. Dat 
maakt Koninklijke Drukkerij De Vries een interes-
sante en betrouwbare leverancier van op vouw-
karton gebaseerde verpakkingen. Nu en voor de 
toekomst!”  

www.devries-sneek.nl
www.koenig-bauer.com
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Met de introductie van de tweede generatie Adamas toont Agfa aan 
ook op het gebied van drukplaten te blijven innoveren. De nieuwe 
plaat laat zich uiterst eenvoudig verwerken: er vindt geen ablatie 
plaats, er is geen voorverwarming nodig en chemicaliën zijn over-

bodig. Adamas is bovendien tot grote prestaties in staat, zowel op heatset rotatiepersen als 
op vellenpersen - en zowel met conventionele als UV-inkten. Ook het bedrukken van karton 
vormt geen probleem voor deze robuuste plaat.

DE NIEUWE ADAMAS DRUKPLAAT VAN AGFA:
ROBUUST, VEELZIJDIG EN CHEMIEVRIJ

Het grote voordeel van de innovatieve Ther-
mo-Link technologie is het chemievrije pro-
ces. Voor de Adamas-plaat is dan ook geen 

chemische plaatontwikkelaar nodig: het gebruik 
van de Adamas Clean Out Unit (COU) volstaat. De 
machine reinigt en beschermt de plaat door middel 
van een kleine hoeveelheid pH-neutrale gom (50 
ml/m²). De machine verbruikt geen spoelwater en 
het gombad gaat maar liefst 8.000 m² aan plaat-
materiaal mee. De combinatie van Adamas platen 
en de COU levert op die manier een afvalbesparing 

op tot wel 75 procent in vergelijking met soortge-
lijke producten.

ROBUUST EN VEELZIJDIG
Tegelijkertijd stelde Agfa zich ten doel een robuus-
te en veelzijdige plaat te maken. Ook daarin is men 
geslaagd: de Adamas van hoogwaardig aluminium 
kan worden toegepast in veeleisende productie-
omgevingen en voor uitdagende toepassingen. 
Of dat nu magazines of catalogi zijn die in heatset 
worden gedrukt, of folders op een vellenoffset-

www.agfa.com/printing/products/
adamas

pers. Ook voor het bedrukken van karton schrikt 
de Adamas niet terug. Bij het gebruik van H-UV of 
LED-UV inkten zijn oplages tot 75.000 druks nog 
altijd mogelijk en ook dan blijft de kleinste raster-
punt tot het laatste vel overeind. 

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

// Chemievrij
// Oplage tot 350.000 druks
// Beeldkwaliteit maximaal 240 lpi  

Sublima raster
// Zeer kras- en slijtvast
// Ook geschikt voor H-UV of LED-UV inkten
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Wat begon als ‘misschien een interessante extra optie’, is tegenwoordig de kernactiviteit van Grafische 
Groep Matthys: koudfolie. Om met dat specialisme nog sterker richting de (voedsel)verpakkingsmarkt 
te groeien, installeerde het Belgische familiebedrijf een Koenig & Bauer Rapida 106 X 8-kleurenpers 
met lak. De bestaande koudfolie-unit werd binnen een week geïnstalleerd op de nieuwe pers: “Precies 
 volgens planning en juist op tijd voor de drukste periode van het jaar.”

KOUDFOLIESPECIALIST ZIET GROEIKANSEN IN 
PLANO DRUKVELLEN VOOR VERPAKKINGEN
KOENIG & BAUER ‘ENIGE EN LOGISCHE KEUZE’ 
VOOR GRAFISCHE GROEP MATTHYS

Pascal Matthys is samen met zijn drie broers 
eigenaar van Grafische Groep Matthys in 
Turnhout. Ze raken in 2008 tijdens een be-

zoek aan Drupa, op zoek naar een 4-kleurenpers, 
onder de indruk van enkele koudfolie-voorbeel-
den. Ze besluiten ter plekke – “puur op buikgevoel” 
– het er op te wagen: “Voor een relatief kleine 
meer-investering konden we met een folie-instal-
latie op die pers voortaan iets extra’s bieden aan 
onze klanten.” 

KOUDFOLIE BREED INZETBAAR
Het toepassen van koudfolie blijkt aanvanke-
lijk vooral in trek voor covers van tijdschriften en 
boekomslagen. De mogelijkheden verbreden zich 
nadat Matthys in 2016 investeert in een nieuwe 
drukpers van Koenig & Bauer. “We hebben toen 
meerdere fabrikanten vergeleken, maar Koenig & 
Bauer liep toch duidelijk voorop als het om snel-
heid en efficiëntie gaat.” En bovenop die pers komt 

een revolutionaire Vinfoil koudfolie-unit te staan. 
Daarmee kan flink op het folie-verbruik, en dus op 
de kosten, worden bespaard: “Op die manier komt 
foliedruk voor meer klanten en meer jobs binnen 
bereik.”

PREPRESS-KENNIS VAN GROOT BELANG
Inmiddels is Grafische Groep Matthys uitgegroeid 
tot dé specialist in koudfolie. Pascal Matthys legt 
uit: “We produceren ook voor veel drukkerijen in 
de Benelux als zij een folie-opdracht hebben. Want 
vrijwel niemand heeft zelf genoeg van dergelijke 
opdrachten om ook een eigen folie-installatie te 
kunnen neerzetten. Daarbij komt dat wij, vanuit 
ons lithografie-verleden, veel ervaring hebben 
met het bewerken van beelden en bestanden. 
Die prepress-kennis is van groot belang, omdat je 
daarmee het optimale resultaat uit koudfolie haalt. 
In die zin vervullen wij ook een adviesfunctie rich-
ting onze klanten: ontwerpers zitten vaak nog vast 

KOUDFOLIE OP EEN  
DRUKPERS?

Op de eerste druktoren wordt de kleef-
laag aangebracht. Via een standaard 
drukplaat wordt de kleeflaag precies 
daar waar de folie moet komen op het 
papier gedrukt. Bij de tweede drukto-
ren wordt het drukvel tegen de folie 
gedrukt. De folie hecht zich haarscherp 
en 100% duurzaam aan de kleeflaag. 
Vanaf de derde druktoren start de 
CMYK en PMS-kleurendruk. Het volle-
dige vel kan nu verder bedrukt worden: 
zowel het onbedrukte als het gemetal-
liseerde gedeelte. En als beschermlaag 
wordt een dispersielak aangebracht.
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aan hotfoil-ideeën, terwijl koudfolie extra creatie-
ve mogelijkheden biedt.”

VERPAKKINGEN MET KOUDFOLIE
Het portfolio is breed: naast covers van boeken 
en magazines worden er bijvoorbeeld ook folders 
en visitekaartjes geproduceerd. “Tegenwoordig 
draaien we zeker 90 procent van onze drukorders 
met folie. Collega-drukkers laten ook vaker plano 
drukvellen voor verpakkingen door ons produce-
ren. Het gebruik van koudfolie wordt in de verpak-
kingsmarkt duidelijk populairder, onder andere 
omdat steeds meer opdrachtgevers liever geen 
gemetalliseerd karton meer gebruiken in verband 
met de recycleerbaarheid. Met onze koudfolie-
drukvellen is dat juist geen probleem.”

NIEUWE KOENIG & BAUER RA106X-8+L
De drukpers-met-folie draait in drie ploegen. “En 
het is ook onze enige pers, dus we moeten op 
de machine kunnen vertrouwen. Gelukkig kent 
de pers weinig storingen en zelden stilstand. Bo-
vendien kunnen we altijd op 24/7 ondersteuning 
vanuit Wifac en Koenig & Bauer rekenen”, vertelt 
Matthys. Om optimale prestaties te kunnen blij-
ven leveren, werd vorig jaar besloten de pers te 
vervangen door de nieuwste generatie: “Koenig & 
Bauer was daarbij voor ons de enige en logische 
keuze.” Dat moment bood ook de gelegenheid 
om de juiste configuratie te kiezen die past bij de 
toekomstplannen: “We willen ons nog meer op 
de verpakkingsdrukkers richten. Omdat de vraag 
naar aanvullende PMS kleuren daar groter is, heb-
ben we gekozen voor twee extra torens. En met 
de laktoren kunnen we ook speciale lakeffecten 
verzorgen. Daarnaast is de pers, in afwachting van 
de marktontwikkelingen, al volledig voorbereid op 
een eventuele switch richting UV-inkten.”

SAMENWERKING MET WIFAC
Om ook voedselverpakkingen volgens de voorge-
schreven strenge normen te kunnen produceren, is 
Grafische Groep Matthys inmiddels aan het beno-
digde BRCGS-certificeringstraject begonnen. “Ook 
op dat gebied hebben we een goed partnerschap 
met Wifac, waar we alle gecertificeerde verbruiks-
materialen afnemen zoals de perschemie en speci-
ale Actega-coatings. We werken nu samen aan de 
perfectionering van Elements Terra NA bio-inkten 
uit de Wifac Star Collection, zodat die zich goed la-
ten verwerken in combinatie met koudfoliedruk. 
Met name de goede droging van de op de folie ge-
drukte inkt is daarbij belangrijk.” 

Pascal Matthys heeft vertrouwen in de toekomst: 
“De hele corona-situatie is niet makkelijk geweest, 
en dat duurt nog voort. Toch heeft het ons zeker 
ook een versnelling gebracht in de richting van 
verdere koudfolie-specialisatie. Want daar liggen 
onze groeikansen.” 

www.groepmatthys.com
www.koenig-bauer.com
www.wifac.nl/supplies-press



At X-Rite Pantone, we have been helping brands, designers, 
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color science, we continue to research, develop, and test 
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manage color.
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• Specify and communicate 
accurate color

• Ensure ink integrity

• Achieve correct calibration 

• Create accurate ICC profiles

• Optimize jobs to run on press

• Deliver consistent color across 
substrates

• Monitor devices across a global 
workflow

• Manage and score suppliers 
around the world
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Jan Mones (Production Manager) en Bert  
Trompetter (prepress-specialist en CTP CoÖr-
dinator) zijn er trots op dat de Nederlandse 

vestiging van Metaprint nu ook, na jarenlange 
voorbereiding, over een eigen drukkerij beschikt. 
Al in 2018 installeerde Metaprint alvast een eer-
ste machine voor de productie van spuitbussen in 
Heerenveen, vertelt Mones: “Zowel het bedrukken 
van het metaal als het maken van de spuitbussen 
vond tot dat moment plaats in Estland. Maar door 
de spuitbussen meer lokaal te produceren konden 
wij klanten sneller en beter bedienen, en boven-
dien stevig besparen op transportkosten en milieu-
belasting. Nu we hier ook over een druklijn en een 
laklijn beschikken, scheelt dat nog eens miljoenen 
vrachtwagenkilometers.”

METAAL BEDRUKKEN IS VAK APART
Na een flinke verbouwing van het pand zijn de 
8-kleuren MetalStar 3-pers (voorzien van een in-
line lak-unit) en een laklijn van Koenig & Bauer dit 
najaar geïnstalleerd en opgestart. De bedrukkings-

Het bedrukken van metaal voor de productie van blikken en 
spuitbussen is een specialisme. In Europa wordt het door slechts 
een beperkt aantal spelers beoefend. Met de bouw van een nieuwe 
drukkerij in Heerenveen voegt Metaprint (dat zijn thuisbasis in 
Estland heeft) belangrijke capaciteit toe. Zo kan het de markt in 
het westen van Europa beter bedienen. Voor het kleurbeheer in 
de prepress en drukkerij vertrouwt Metaprint op de door Wifac 
geleverde expertise van X-Rite.

NIEUWE DRUKKERIJ METAPRINT 
BEWAAKT KLEUR MET X-RITE
METAALDRUK VEREIST 
SPECIFIEKE KLEURKENNIS

mogelijkheden zijn groot: “We kunnen de laklijn 
gebruiken om bijvoorbeeld een witte coating aan 
te brengen op het metaal, om er vervolgens acht 
kleuren op te drukken. Maar we kunnen op de 
pers ook op de eerste twee torens wit drukken en 
 vervolgens nog eens zes kleuren.” De laktoren op 
de MetalStar 3-pers wordt gebruikt om de UV-inkt 
te voorzien van een afdeklaag,  zodat de bedruk-
king niet in contact komt met de onderzijde van 
de volgende metaalplaat, legt  Mones uit: “Dat is 
belangrijk in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen-
industrie.”

Het bedrukken van metaal vergt flink wat vakman-
schap van de drukker aan de pers, stelt Mones (die 
zelf over ruime ervaring beschikt): “Anders dan 
bij papier slaat de inkt niet weg in het materiaal, 
en ook het vochtwater kan niet weg. Je draait dus 
voortdurend tegen drooglopen aan en dat is voor 
veel drukkers wel even wennen. Maar het levert 
wel heel mooi drukwerk op: een rasterpunt is een 
rasterpunt op blik, precies zoals bedoeld.” 

VERTAALSLAG VAN KLEUR NAAR INKTRECEPT
De combinatie van de druktechniek en het ma-
teriaal vereist bovendien specifieke kleurkennis, 
vult Bert Trompetter aan: “Het is niet eenvoudig 
om voorgeschreven kleurreferenties te bereiken 
op blik. Die referenties hebben meestal wit papier 
als ondergrond - neem bijvoorbeeld maar de PMS-
kleurenwaaiers - maar metaal heeft natuurlijk een 
heel ander effect. Je moet dus een vertaalslag 
maken en daar gebruiken we de X-Rite eXact foto-
spectraalmeter en de X-Rite InkFormulation soft-
ware voor. Op basis van metingen van het kleur-
voorbeeld van de klant, berekent de software het 

benodigde inktrecept om de kleur zo goed moge-
lijk te benaderen.” 

Vervolgens worden er van de recepten teststrook-
jes gemaakt op blik met de juiste ondergrond: “Die 
worden weer met de fotospectraalmeter geme-
ten, maar ook visueel beoordeeld onder de juiste 
lichtomstandigheden. Meten is weten, maar wat 
we met het oog waarnemen is minstens zo belang-
rijk. Als de klant akkoord is met de kleurproef, 
 tekenen we het recept af en slaan de gegevens op 
in de database.” Trompetter is zeer tevreden met 
de door Wifac geleverde kleur- en prepress exper-
tise: “De contacten verlopen prima en het is goed 
te weten dat Wifac ook op dit gebied over een 
uitgebreid portfolio beschikt. Ook bij de verdere 
 uitbreiding van onze prepress-activiteiten zullen 
we daar graag gebruik van maken.”

www.metaprint.com
www.xrite.com

KLAAR VOOR VERDERE GROEI
Jan Mones voorziet snelle groei in Heerenveen: “De 
markt heeft behoefte aan capaciteit en snelheid. 
Doordat we hier spuitbussen bedrukken en produ-
ceren, zijn we nu in staat al binnen twaalf dagen te 
leveren.” Op dit moment werken er 50 mensen en 
worden er op jaarbasis zo’n 70 miljoen spuitbussen 
gemaakt. Maar over drie jaar telt de Nederlandse 
Metaprint-vestiging zeker 100 medewerkers en 
worden er jaarlijks 200 miljoen spuitbussen gepro-
duceerd, verwacht Mones: “Lokale productie voor 
de Europese markt heeft de toekomst. Wij zijn er 
klaar voor.” 

SNAPSHOT: X-RITE NETPROFILER

Om ervoor te zorgen dat de metingen in elk stadium van het productieproces accuraat zijn, 
maakt Metaprint gebruik van X-Rite NetProfiler. Dit is cloud-gebaseerde software die de uit-
wisseling van fotospectrale kleurinformatie mogelijk maakt tussen verschillende  applicaties, 
zoals de inktformulering en de kleurmeting op de pers. NetProfiler controleert en optima-
liseert de prestaties van de meetapparatuur, zodat eventuele afwijkingen altijd binnen de 
nauwe toleranties blijven. De diagnose door NetProfiler vindt eenvoudig periodiek vanaf af-
stand plaats en zorgt zo voor altijd optimale meetresultaten. 
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De komst van de nieuwe machine betekent 
een belangrijke aanvulling op het inkjet-
portfolio van Koenig & Bauer Durst en een 

verdere uitbreiding van het complete aanbod voor 
de verpakkingsmarkt. Met de CorruJET 170 en de 
Delta SPC 130 machines bedient het al het golfkar-
ton-segment, en met de VariJET 106 is er nu dus 
ook voor het vouwkarton een robuuste en veelzij-
dige inkjet-vellenpers beschikbaar. 

OFFICIËLE INTRODUCTIE
Tijdens de officiële presentatie van de nieuwe pers, 
in oktober 2021, werd duidelijk dat het de partners 
is gelukt het beste uit twee werelden - offset en 

De joint venture die Koenig & Bauer en Durst in 2019 aangingen, brengt het beste op offset-gebied samen 
met de top in inkjet-technologie. Dat resulteert nu in de onthulling van de VariJET 106: een inkjet vellenpers 
op B1-formaat, bestemd voor de productie van vouwkartonnen verpakkingen. De machine speelt in op de 
markttrends, waarbij minder voorraad, snellere time-to-market en kleinere oplages vragen om innovatieve 
antwoorden.

INKJET-VELLENPERS VOOR VOUWKARTONMARKT
KOENIG & BAUER DURST VARIJET 106 
COMBINEERT BESTE VAN TWEE WERELDEN

inkjet - te combineren tot een unieke oplossing. 
Zo’n 50 verpakkingsproducenten werden in het 
Customer Experience Center in Radebeul uitgeno-
digd om deze presentatie van de VariJET 106 bij te 
wonen. Zij zagen hoe de 28 meter lange machine 
moeiteloos een breed orderpakket van kleine op-
lages en variabele data produceerde in niet van 
offset te onderscheiden kwaliteit. 

INKJET-TECHNOLOGIE OP RAPIDA 106-PLATFORM
De VariJET 106 integreert de inkjet-technologie van 
Durst in het modulaire platform van de Rapida 106 
offsetpers. De nieuwe machine beschikt over het 
vertrouwde DriveTronic SIS (Sensoric Infeed Sys-

tem) inleg-systeem van Koenig & Bauer, waarna 
de eerste analoge drukunit van de machine elk 
drukvel (met een maximale dikte van 0,8 mm) van 
een pre-coating voorziet om een telkens gelijk-
waardige bedrukking te garanderen. 
Het hart van de machine, die een topsnelheid van 
5.500 B1-vellen per uur haalt, wordt gevormd door 
de inkjet-unit. Daar bedrukken Fuji Dimatix Samba 
inkjetkoppen het substraat in maximaal 7 kleuren 
(CMYK plus oranje, groen en violet) met waterge-
baseerde en voedselveilige inkt. Na de droog-unit 
volgt dan een druktoren die het bedrukte vel van 
een vernis voorziet om de krasvastheid nog te ver-
groten.

Naast deze volledig digitale inkjet-uitvoering van 
de VariJET 106 is het ook mogelijk te kiezen voor 
een hybride configuratie, waarin offset en inkjet 
in een doorgang en in perfect register worden 
gecombineerd. Ook het toevoegen van inline af-
werkmogelijkheden zoals stanzen of perforeren 
behoort, net als op de Rapida 106, tot de opties. 

HÉT ANTWOORD OP MARKTTRENDS
Robert Stabler, directeur van Koenig & Bauer 
Durst, schetst de trends in de markt: “Merkeige-
naren willen dat hun producten steeds opvallen 
in het winkelschap. Ze streven daarom naar meer 
variatie, met kortere levertijden en minder voorra-
den.  Tegelijkertijd willen ze hun overschot en afval 
reduceren, voldoen aan duurzaamheid-eisen, en 
track-and-trace mogelijkheden implementeren.” 
En dat is nog niet alles, vervolgt hij: “Daar komt 
bij dat merkeigenaren er zeker van willen zijn dat 
nieuwe productiemethodes aan alle voorschriften 
voldoen, en betrouwbaar en kosteneffectief zijn. 
Verpakkingsproducenten moeten bovendien over 

de kennis en kunde beschikken om met variabele 
data ‘massa-maatwerk’ te leveren, zonder in te le-
veren op drukkwaliteit.” Stabler is ervan overtuigd 
dat drukkerijen dankzij digitale druktechnologie 
succesvol op deze ontwikkelingen kunnen reage-
ren: “Met de VariJET 106 leveren wij nu hét ant-
woord.”

NIEUWE BUSINESSMODELLEN
Koenig & Bauer Durst mikt met de nieuwe ma-
chine vooral op producenten van vouwkartonnen 
verpakkingen voor de farmaceutische, cosmetica-, 
 tabaks- en voedingsmiddelenindustrie. Zij kunnen 
er kleine en middelgrote oplages mee produceren, 
en ook test-exemplaren. Stabler benadrukt dat er 
nu ook allerlei nieuwe toepassingen en business-

www.koenig-bauer-durst.com/ 
products/varijet

SNAPSHOT 
KOENIG & BAUER DURST 
VARIJET 106

// Max. drukvelformaat 750 x 1.060 mm
// Min. drukvelformaat 540 x 750 mm
// Max. drukformaat 730 x 1.037 mm
// Print resolutie 1.200 x 1.200 dpi
// Max. Snelheid 5.500 vel/uur
// Materiaaldikte 0,2 tot 0,8 mm
// Stapelhoogte inleg 1.250 mm
// Stapelhoogte uitleg 1.200 mm

modellen kunnen worden ontwikkeld, bijvoor-
beeld door regionale segmentatie van verpakkin-
gen of zelfs volledige personalisatie. Volgens hem 
wordt er in de markt enthousiast gereageerd: de 
eerste twee bèta-locaties gaan de VariJET 106 al 
in de praktijk testen. Naar verwachting worden de 
eerste machines vervolgens in de tweede helft 
van 2022 bij klanten in Europa en Amerika geïnstal-
leerd. 
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Grote namen hebben inmiddels het voortouw 
genomen in de omslag van kunststof naar 
papier. Kijk bijvoorbeeld naar Nestlé, dat 

onder andere de Smarties-snoepjes voortaan in 
papieren zakjes verkoopt in plaats van plastic ver-
pakkingen (en dat zijn er wereldwijd per jaar maar 
liefst 276 miljoen). Of de modeketen H&M, die zich 
ten doel heeft gesteld om tegen 2025 al haar ver-
pakkingen herbruikbaar, recyclebaar of compos-
teerbaar te maken. Om dat te bereiken, verstuurt 
H&M Nederland vanaf nu alle online bestelde kle-
dingstukken in papieren verpakkingen naar haar 
klanten. Ze volgt daarmee in de voetsporen van 
online retailer Zalando, die dit jaar eveneens van 
start ging met volledig recyclebare papieren ver-
zendverpakkingen. De webwinkel wil al in 2023 alle 
eenmalig bruikbare plastic zakken uitbannen.

ALTERNATIEVE VERPAKKINGEN
Het toenemende milieubewustzijn onder bedrijven 
en consumenten versnelt de opkomst van alterna-

Het gebruik van papier in plaats van plastic als verpakkingsmateriaal neemt hand over hand 
toe. Steeds meer bedrijven maken werk van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dat wordt 
vaak nog gestimuleerd door regel- en wetgeving, die met name eenmalig plastic-gebruik 
ontmoedigt. Ook voor de (krimp)folie-verpakkingen van bijvoorbeeld tijdschriften, folders en 
andere producten biedt papier een uitstekend alternatief. Dankzij de innova-
tieve machines van Hugo Beck is die switch bovendien moeiteloos te maken.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VAN HUGO BECK
MOEITELOOS SWITCHEN VAN PLASTIC  
NAAR PAPIER

tieve verpakkingen verder. Soms is daar extra re-
gelgeving voor nodig: in 2019 besloot bijvoorbeeld 
de Waalse regering de folieverpakkingen om recla-
mefolderpakketten per 2023 volledig uit te faseren. 
Hoewel de rest van België en ook Nederland (nog) 
niet zover gaan, meldt folderverspreider Spotta op 
zijn website toch al dat het bedrijf het gebruik van 
plastic folie als verpakking gaat afbouwen en ver-
vangen door een papieren wikkel. 

Ook voor tijdschriften, mailings en magazines biedt 
een papieren verzendverpakking nieuwe moge-
lijkheden. Naast de bekende papieren banderol 
- waarbij meestal een deel van het omslag zicht-
baar blijft - wint paper wrapping aan populariteit 
als vervanging van een folie seal. Zo’n paper wrap 
kan uiteraard ook aan voor en/of achterzijde volle-
dig bedrukt worden met aanvullende informatie of 
extra marketinguitingen. En door gebruik te maken 
van digitale druktechnieken kunnen dat ook varia-
bele of zelfs gepersonaliseerde uitingen zijn.

HORIZONTALE BUISZAKMACHINES
De omschakeling van folie naar papier vergt uiter-
aard ook aanpassingen in de techniek bij leveran-
ciers en fabrikanten. Hugo Beck Maschinenbau is, 
met meer dan zestig jaar ervaring, een specialist 
in op maat gemaakte en flexibele verpakkings-
machines voor een breed scala aan toepassingen. 
Al sinds 2008 beschikt Hugo Beck ook over een lijn 
die speciaal geschikt is voor papieren verpakkin-
gen voor tijdschriften, levensmiddelen en andere 
producten. Nu de vraag uit de markt naar papie-
ren alternatieven groeit, gebruikte de fabrikant 
zijn  jarenlange kennis en ervaring om een nieuwe 
generatie horizontale buiszakmachines te ontwik-
kelen onder de naam ‘paper X’. 

Om grafische bedrijven in staat te stellen optimaal 
op de markttrends in te spelen, telt de ‘paper X-fa-
milie’ drie varianten. Allereerst is er het basismo-
del, ‘paper X’, dat een volledige overstap mogelijk 
maakt naar de vervaardiging van papieren verpak-
kingen met een overlapping aan de bovenzijde. 
Voor wie nog eenvoudig wil kunnen afwisselen, is 
er de ‘paper X hybrid’ waarop zowel papieren als 
folieverpakkingen met overslag aan de bovenzijde 
kunnen worden geproduceerd. 

FOLIE ÉN PAPIER
Voor volledige flexibiliteit biedt Hugo Beck dan nog 
de ‘paper X hybrid advance’. Op die machine zijn 
papieren en folieverpakkingen mogelijk met een 
overlap aan de bovenzijde en lassen of verlijming 
aan de zijkanten. De hybride machines kunnen snel 
en eenvoudig worden omgebouwd. Een wissel van 
folie (en dat kunnen uiteraard ook recyclebare fo-
lies of bio-folies zijn) naar papier, of andersom, is in 
30 tot 60 minuten voltooid. Zo kunnen klanten tel-
kens het materiaal kiezen dat functioneel het beste 
voldoet aan hun criteria - en ook in overeenstem-
ming is met hun duurzaamheidsdoelstellingen.  

SPECS HUGO BECK ‘PAPER X HYBRID’ 

// Materialen
Folie: van polyolefin-, polypropyleen-, polyethyleenfolie 
tot recylcebare en biofolies
Papier: gestreken en ongestreken, gramsgewicht van ca. 
60 tot 120 g/m2 

// Snelheid
Folie: tot 15.000 takten per uur
Papier: tot 12.000 takten per uur 

// Te verpakken producten
Folie: L: vanaf 45 mm, B: max. 450 mm, H: max. 80 mm
Papier: L: vanaf 45 mm, B: max. 250 mm, H: max. 50 mm 

// Omsteltijd 
folie en papier (vv.): 30 tot 60 minuten 

www.hugobeck.de
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Verpakkingen-specialist DUCAJU® kent een 
lange geschiedenis: het bedrijf gaat in 
1729 van start als uitgeverij-drukkerij Du 

Caju. Maar er wordt vooral ook naar de toekomst 
gekeken. In 2018 bundelt Du Caju Printing daarom 
de krachten met Hellyn Kartonnage en BDMO. 
Samen gaan ze verder onder de naam DUCAJU®. 
“Dat zorgde voor een mooie verbreding van het 
portfolio. Wij zijn gespecialiseerd in voedsel veilige 
verpakkingen, zoals je die in elke supermarkt 
aantreft. Bij BDMO maken ze luxe verpakkingen 
– zogenaamde ‘rigid boxes’ – voor bijvoorbeeld 
bonbons en champagnes. En Hellyn is specialist is 
presentatie-oplossingen. Een zeer veelzijdig pak-
ket dus, met als belangrijke rode draad: karton.”

De installatie van de Koenig & Bauer RA106-6+L bij DUCAJU® in Erpe-Mere (B) zorgt direct 
voor de nodige extra productiecapaciteit. Bovendien is de nieuwe machine onderdeel van 
een ambitieus groeiplan, legt productiemanager Joost Vandendriessche uit: “We kiezen 
voor groei, omdat dat ons stabiliteit en bedrijfszekerheid brengt. Met Koenig & Bauer en 
Wifac hebben we daartoe de juiste partners gevonden.”

PERFECTE SAMENWERKING MET WIFAC ZORGT VOOR MAATWERK
DUCAJU® ZET MET KOENIG & BAUER KOERS 
NAAR TOEKOMST

UITBREIDING CAPACITEIT
En vrijwel al dat karton moet uiteraard ook bedrukt 
worden. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, 
optimaliseert DUCAJU® in 2021 de gezamenlijke 
productie door de drukcapaciteit in de vestiging in 
Erpe-Mere te centraliseren. “Dat maakte ook direct 
uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk”, legt 
Vandendriessche uit. “In onze drukkerij stonden 
we met onze twee persen al in drie ploegen 24 
uur te draaien, zeven dagen per week. Om ons 
volledige portfolio goed aan te kunnen, moesten 
we dus op zoek naar een nieuwe oplossing.”

KEUZE VOOR KOENIG & BAUER
Bij het selecteren van een nieuwe pers, vertrouwt 
DUCAJU® op producenten met een goede naam. 
“Meestal nemen we twee of drie partijen mee 
in zo’n proces.” Ditmaal waren er twee moge-
lijke kandidaten in de race: “We hebben met beide 
fabrikanten dezelfde oefening gemaakt en ze voor 
flinke uitdagingen gezet. En na een grondige ana-
lyse kwam Koenig & Bauer er als beste uit.”

Eén van die uitdagingen vormde de zeer beperkte 
ruimte in de drukkerij: “Dat vraagt nogal wat crea-
tiviteit van de leverancier bij de configuratie van 
de pers. Om met twee machines naast elkaar te 
kunnen werken, moet de machine smaller worden 
gemaakt dan ze normaal is. Dat vergt een slimme 
aanpak. En Wifac en Koenig & Bauer hebben daarin 
perfect samengewerkt. Die bereidheid van zowel 
de fabrikant als de leverancier om die uitdaging 
aan te gaan, bekoorde ons enorm.”

PERFORMANTIE-AFSPRAKEN VASTGELEGD
Ook over de implementatie van de pers is Vanden-
driessche zeer te spreken: “Kort nadat het laatste 
vel van de pers bij BDMO in Meulebeke kwam, 
rolde in Erpe-Mere het eerste vel van de nieuwe 

machine. Dat proces is uitstekend verlopen dankzij 
de goede samenwerking met Wifac en Koenig & 
Bauer, we hebben echt een partnership. Wifac 
heeft zich er bijvoorbeeld op ons verzoek ook voor 
ingespannen dat we rechtstreeks instructies en 
training hebben gekregen van een specialist van 
Koenig & Bauer. Die lijnen zijn kort, en dat werkt 
erg prettig.”

Inmiddels draait de Koenig & Bauer pers volop in 
productie en dankzij de extra capaciteit gebeurt 
dat nu weer op nog vijf dagen per week. De 
prestaties voldoen aan alle verwachtingen: “We 
zijn zeer tevreden over de drukkwaliteit. De pers 
is zeer snel op kleur en is uiterst stabiel.” Minstens 
zo belangrijk zijn de afspraken die DUCAJU® met 
Wifac en Koenig & Bauer heeft gemaakt: “We heb-
ben de performantie-doelstellingen, zoals bijvoor-
beeld minimum productiesnelheden, contractueel 
vastgelegd op een zeer hoog niveau. Dat schept 
enorm veel vertrouwen.”

VERDER GROEIEN
Vertrouwen is er zeker ook in toekomstige groei. 
“Met groei creëer je stabiliteit voor de onder-
neming. Dat is belangrijk voor onze mensen: 
enkele jaren geleden hadden we nog geen 50 
medewerkers en nu zijn dat er al 190. Maar het is 
zeker ook belangrijk voor onze klanten: zij willen 
op een betrouwbare leverancier kunnen bouwen.” 
Joost Vandendriessche kijkt alvast vooruit: “Het is 
absoluut het plan dat er binnen een paar jaar nog 
een tweede nieuwe pers wordt geïnstalleerd.” 

www.ducaju.com
www.koenig-bauer.com
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De toekomst komt sneller dan je denkt. Om 
toch bij de tijd te blijven, zit er volgens Omet 
dan ook maar een ding op: investeren in 

technologie. Dat is naar eigen zeggen het geheim 
van het succes van deze Italiaanse persenbouwer: 
altijd op zoek naar baanbrekende technologie, 
naar nieuwe markten en nieuwe ideeën om zo 
voort durend te kunnen innoveren in de markt van 
 verpakkingen en labels.

MODULAIR PRODUCTIEPLATFORM
Omet gaat bij de ontwikkeling van zijn machines 
uit van een platform-concept. Op die manier is het 
mogelijk verschillende modules inline te integre-
ren tot een machine die beschikt over een scala 

Modulair en hybride: dat zijn de sterke troeven van Omet. De 
Italiaanse fabrikant bouwt robuuste smalbaanpersen (narrow- en 

mid-web) die net zo makkelijk flexo met inkjet combineren als 
offset en diepdruk – afhankelijk van de gewenste toepassing en 

markt. Wifac werd eind 2020 door Omet verkozen tot exclusief 
distributeur in de Benelux: “We willen verder groeien.”

WIFAC EXCLUSIEF VERTEGENWOORDIGER IN BENELUX
MODULAIRE FLEXIBILITEIT MET 

HYBRIDE PERSEN VAN OMET

MEER OVER OMET

Omet werd op 1 februari 1963 opgericht 
en bouwde toen ook al een eerste 
labelpers. In bijna zestig jaar is het bedrijf 
uitgegroeid tot een wereldwijde speler in 
de verpakkingen- en labelmarkt. De Omet 
Group telt vijf (productie)vestigingen in 
Italië, waar zo’n 300 mensen werken. 
De persen voor labels en verpakkingen 
worden in Lecco gebouwd, zo’n 50 
kilometer ten noorden van Milaan. Via 
eigen dochterondernemingen is de 
groep aanwezig in groeimarkten zoals 
het Verre Oosten, Latijns-Amerika en 
Midden- en Noord-Amerika. Daarnaast 
beschikt Omet over een groot netwerk 
van gekwalificeerde internationale 
vertegenwoordigers, waaronder Wifac in 
de Benelux.

aan druktechnieken, afwerkmogelijkheden en 
converting-opties. Zo kunnen gebruikers optimaal 
inspelen op de wensen van hun klanten. Daarnaast 
zijn ze in staat zich snel aan te passen aan veran-
deringen in de vraag en tijdig te anticiperen op 
 toekomstige trends. 

De platform-gedachte is bovendien steeds gericht 
op een ‘alles-in-één-doorgang’ productie. Het 
idee daarachter is eenvoudig: als je alle processen   
- van  drukken tot veredeling en afwerking - in 
één  machine combineert, dan werk je efficiënter 
en bespaar je kosten. Er zijn immers minder han-
delingen nodig, er gaat minder tijd verloren en 
ook  minder materiaal, en je kunt meer doen met 
 minder mensen. 

GROTE DIVERSITEIT IN TOEPASSING
Omet mikt op een zeer breed scala aan sectoren 
en toepassingen. Je vindt de machines daarom 
zowel in de markt van zelfklevende etiketten als 
die van natlijm labels. Ook voor de productie van 
zogenaamde booklet-labels zijn goede oplossin-
gen beschikbaar, net als voor ‘wrap around’ labels 

en shrink sleeves. Verder is Omet actief in in-mold 
labels (IML), flexibele verpakkingen (zoals stazak-
ken), aluminium verpakkingen (zoals deksels voor 
yoghurtverpakkingen) en kunststof tubes (voor 
bijvoorbeeld tandpasta). Tenslotte bedient Omet 
ook de vouwkartonnagemarkt.

DRUKKEN EN AFWERKEN IN EEN DOORGANG
De grote variëteit aan toepassingen en materia-
len vereist het gebruik van verschillende druk- en 
 afwerktechnieken. Flexo is daarbij vaak onmis-
baar: Omet beschikt over stations met naar wens 
 sleeves of cilinders, werkt met watergebaseerde 
of solvent-inkten en past zowel UV-, UV Led- en 
EB-droging toe. Verder zijn er units beschikbaar 
voor rotatieve zeefdruk, diepdruk, offset (sleeves) 
en inkjet. Het platform kan vervolgens inline wor-
den voorzien van stations voor bijvoorbeeld koud-
folie, hotfoil en lijm, waarna er in dezelfde door-
gang wordt gesneden, gestanst en gepreegd.

HYBRIDE FLEXO/INKJET-PERS
In dit veelzijdige portfolio neemt de Omet XJet 
een speciale plek in. Deze machine werd in nauwe 

samenwerking met inkjetspecialist Durst ontwik-
keld. Het is een hybride flexo/inkjet-pers, die de 
labeldrukker de mogelijkheid geeft om, afhankelijk 
van de order en de oplage, de optimale productie-
wijze te kiezen: flexo, of inkjet, of een combinatie 
van beiden. Ook hier zijn efficiëntie en productivi-
teit belangrijke drijfveren achter de voortdurende 
technologische innovatie van Omet. 

www.omet.com
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