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De state-of-the-art Epple inkten voor commercieel vellen- en 
verpakkingsdrukwerk zijn sinds begin dit jaar toegevoegd aan 
het portfolio van Wifac. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook de 
BoFood Direct Food Contact (DFC) en low-migration inkten nu 
onderdeel zijn van het complete pakket.

SNAPSHOT: EPPLE

Het fundament voor Epple werd in 1870 
gelegd, toen Theodor Klotzsch een inktfa-
briek begon in Radebeul. In 1875 werden 
er, naast zwarte inkt, ook kleureninkten 
aan het portfolio toegevoegd. Het bedrijf 
bouwt dan al een goede naam op met ink-
ten van hoge kwaliteit en onderscheidt zich 
van de concurrentie door sterk in te zetten 
op de ontwikkeling van speciale recepten. 
Algemeen directeur Carl Epple bouwt het 
bedrijf na de Tweede Wereldoorlog weer 
op in Augsburg. Onder de naam Epple ver-
overt de inktmaker daarna al snel de Euro-
pese markt en later, in de jaren 1990, ook 
de rest van de wereld. Het hoofdkwartier 
van Epple bevindt zich in Neusäß (nabij 
Augsburg).

PIONIER IN VOEDSELVEILIGE INKTEN
EPPLE PAST PERFECT IN 
WIFAC-PORTFOLIO

De portfolio-uitbreiding met Epple heeft ook 
geleid tot een verdere versterking van het 
Wifac-verkoop- en applicatieteam. Marc van 

der Heiden, in dienst gekomen als salesmanager 
pre-press & supplies en Mario Vandeweyer, senior 
application manager Benelux, zijn sinds jaar en 
dag een bekend gezicht in de grafische (Benelux) 
markt. Ze brengen jarenlange vak- en marktkennis 
en ruime ervaring met Epple-inkten met zich mee.

BREED INZETBARE INKTEN
De drukinktenmarkt is in de Benelux volop in 
 beweging, stelt Van der Heiden. Het partnerschap 
van Wifac met Epple is nu een goede ontwikke-
ling voor beide partijen, meent hij: “De inkten 
van Epple vormen een perfecte aanvulling op het 
Wifac- pakket. Ze worden al heel breed toegepast 
op allerlei machines, van kleinformaat tot grote 
achtkleurenpersen, voor vellendrukwerk en in 
de verpakkingsmarkt. En Wifac heeft natuurlijk 
een prachtige installed base met Koenig & Bauer   
persen in beide markten. Dat schept mooie 
 kansen!”

DIRECT FOOD CONTACT
Mario Vandeweyer wijst bovendien op de speci-
ale inkten die Epple ook ontwikkelt, bijvoorbeeld 

de LightStar UV LE/LED inkten. En Epple is met zijn 
Bofood-inktserie eigenlijk de grondlegger van 
‘low-migration’ inkten, die geschikt zijn voor de 
buitenkant van voedselverpakkingen.” Met de in-
troductie in 2021 van de BoFood DFC-serie zijn daar 
nog ‘direct food contact’-inkten aan toegevoegd, 
die veilig gebruikt kunnen worden voor de bedruk-
king van de binnenzijde van deze voedselverpak-
kingen. “In feite zijn deze DFC-inkten een door-
ontwikkeling van de BoFood Organic-inkten, die 
al in aanraking met voedsel mogen komen. Ook 
alle grondstoffen die nu in de BoFood DFC-serie 
 worden gebruikt, voldoen aan de strengste eisen 
op dit gebied. Tegelijkertijd haal je met deze inkten 
ook de hoogste eisen in drukkwaliteit.”

EXTRA SERVICE
De inkten van Epple staan goed bekend in de 
markt, weet Van der Heiden. “We merken dat 
 Epple-gebruikers trouwe klanten zijn - ze blijven  
ons opzoeken en nieuwe bestellingen doen. 
Daarnaast tonen ook Koenig & Bauer-klanten al 
 duidelijk interesse in een eventuele omschake-
ling.” Die interesse zal alleen nog maar sterker 
worden nu Wifac ook zelf inkten mengt: “Dat gaan 
we ook met Epple-inkten doen. Wifac gaat zelfs 
zijn inktmeng-faciliteiten op de magazijn- en pro-

ductielocatie in Mijdrecht  uitbreiden met een Low 
Migration inktmeng station om ook in die markt 
extra service te kunnen l everen aan de klanten.”

Van der Heiden en Vandeweyer hebben vertrou-
wen in de krachtenbundeling: “De groei zit er goed 
in. Wifac is in staat om de positie in de Benelux 
markt uit te breiden.”  

www.wifac.nl/inkten


