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S U P P L I E S

Cock Kooiman, bij Wifac als directielid ver-
antwoordelijk voor o.a. Supplies, legt uit dat 
er vorig jaar snel werd geschakeld: “Na de 

 sluiting van Van Son door het Japanse moeder-
bedrijf besloten we zelf de continuïteit van de 
mengservice te garanderen. We hebben de appa-
ratuur en materialen van Van Son overgenomen,  
zodat we de levering van deze inkten ook de 
komende tijd gewoon  kunnen voort zetten. De 
klant mag geen verschil merken, al mengen we de 
inkten nu zelf in Mijdrecht.”

KENNIS EN EXPERTISE BORGEN
Inkt mengen is bij uitstek een specialisme en 

Mengkleuren zijn, zeker in de verpakkingsmarkt, van essentieel 
belang. Om klanten ook op dit gebied zekerheid te kunnen bieden, 

heeft Wifac sinds eind vorig jaar het mengen van inkten in eigen 
hand genomen. Ook de Low Migration-inkten van Epple worden 

hier, op een separate afdeling, door Wifac zelf gemengd.

WIFAC MENGT OOK LOW MIGRATION INKTEN IN EIGEN HUIS
KLEUR MENGEN IS EEN ESSENTIËLE SERVICE
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WATERLOZE INKTEN

Wifac beschikt ook in Emmerich, net over 
de Duitse grens, over inktfaciliteiten. Van 
daaruit worden wereldwijd de speciale 
waterloze inkten voor de Koenig & Bauer  
Cortina rotatiepersen gedistribueerd. 
 Kooiman: “Wifac is verantwoordelijk voor 
de bevoorrading van deze drukkerijen. 
We beschikken vanuit Emmerich over 
een  eigen logistieke operatie om dat zo 
 efficiënt mogelijk te organiseren. Ook dat 
behoort tot het dienstenpakket dat Wifac 
biedt.”

Wifac heeft er alles aan gedaan om de benodigde 
kennis en expertise te borgen. “Zo hebben we met 
de komst van Gerard van Buren ruim dertig jaar 
ervaring en vakmanschap aan ons team kunnen 
toevoegen. Hij was bij Van Son al verantwoordelijk 
voor het mengen van onze inkten en kent daarom 
ook de recepten van onze klanten goed.” 

Minstens zo belangrijk voor de continuïteit van de 
mengservice zijn de data, legt Kooiman uit: “We 
beschikken ook over de volledige inkt-database 
van Van Son, zodat we de originele inktformules  
kennen. Bovendien kunnen we ook zelf uitstekend 
kleuren inmeten. Als distributeur van X-Rite 
hebben we immers alle hoogwaardige apparatuur, 
software en kennis op dat gebied in huis.”

LOW MIGRATION INKTEN
De toevoeging van Epple-inkten aan het Wifac-
portfolio (zie het artikel op pagina 24-25 in 

dit magazine) zorgt voor een verdere impuls. 
“Daarmee beschikken we nu ook over Low 
Migration inkten voor de verpakkingsindustrie. In 
die markt komt het gebruik van mengkleuren vaak 
voor en daarom zetten we een aparte afdeling 
op met een eigen mengstation voor deze inkten. 
Tegelijkertijd kunnen we voor grote mengvolumes 
ook gebruikmaken van de capaciteit op dit gebied 
bij Epple in Duitsland.” Mogelijk volgt op termijn 
ook voor UV-LED inkten een eigen mengservice, 
kijkt Kooiman vooruit. “Dat hangt mede af van de 
marktontwikkeling en de groei in het volume van 
die specifieke inkten. 

BINNEN 24 UUR LEVEREN
Kooiman is ervan overtuigd dat de eigen meng-
service van Wifac een waardevolle aanvulling 
vormt op de complete dienstverlening. “Doordat 
de productie van de mengkleuren nu op onze 
eigen locatie en door eigen mensen plaatsvindt, 

hebben we het proces optimaal onder controle. 
Bovendien bevindt de inktmengerij zich dicht bij 
onze servicemedewerkers en onze logistiek, zodat 
we alles langs korte lijnen kunnen afstemmen 
en organiseren. Dat stelt ons in staat om snel 
en flexibel te  reageren op speciale wensen - en 
zonodig binnen 24 uur te leveren.” 

www.wifac.nl/inkten


