
AtéCé Graphic Products is de grootste leverancier van 
drukinkten en vernissen in de Benelux. AtéCé biedt 
in België een compleet programma voor drukken met 
conventionele, LED UV en Low Migration inkten aan.

Atécé heeft een eigen merk inkten: Deutsche 
Druckfarben. Deze inkten voor plano- en rotatiedruk 
worden volgens eigen specifi caties geproduceerd.

Daarnaast levert AtéCé in België de LED UV inkten 
van het toonaangevende merk Siegwerk. In de Benelux 
zijn dit verreweg de meest gebruikte sneldrogende 
inkten. De vernissen die AtéCé op de Belgische markt 
brengt zijn die van de nummer één specialist Shackell 
Edwards.

AtéCé beschikt in Uitgeest over een eigen professioneel 
laboratorium met eigen Research & Development met 
Quality Center. AtéCé heeft ook een eigen mengservice: 
vandaag voor 12 uur besteld, is morgen in huis.
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    Compleet programma
conventionele, LED UV en 
     Low Migration drukinkten

Kodak Sonora X
            sterk verbeterd

Deutsche Druckfarben wordt volgens eigen 
specifi caties geproduceerd

Filip (links) en Frank, de gezichten van het Belgische AtéCé Team

Sinds een jaar is AtéCé Graphic Products als 
totaalleverancier van grafi sche supplies en CTP 
systemen actief op de Belgische grafi sche markt en 
levert rechtstreeks aan drukkerijen. Daarvoor zijn er 
vorig jaar twee accountmanagers aangesteld. Dat zijn 
Frank Nevejans en Filip Helsen. Beiden hebben veel 
ervaring in de grafi sche sector. Zij zijn de gezichten 
van het Belgische AtéCé Team en komen bij steeds 
meer drukkerijen in West Vlaanderen, Antwerpen, Oost 
Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant over de vloer.

Frank en Filip worden ondersteund door een team van 
specialisten. Die stellen wij u elders in deze speciale 
AtéCé Béter & Compléter krant graag aan u voor. 
Bij het leveren van grafi sche verbruiksmaterialen komt 
veel kijken. Dat weet AtéCé vanuit de Nederlandse 
markt, waar het familiebedrijf al meer dan 40 jaar actief 
is. Het komt – naast het leveren van kwaliteitsproducten 
– steeds meer op technische kennis en support aan. Dat 
is de belangrijkste toegevoegde waarde, die AtéCé aan 
Belgische drukkerijen levert.’

Een speciale uitgave van AtéCé België

Technische kennis en
      support belangrijkste 
toegevoegde waarde

De nieuwe generatie procesloze offsetplaten van 
Kodak Sonora X maken net als de Sonora XP, 
ontwikkelmachines en chemicaliën overbodig en zijn op 
tal van punten sterk verbeterd. Bij de nieuwe Sonora X 
is het oplagebereik verbeterd voor zowel conventionele 
alsook H-UV LED druktechnieken. Het belichten gaat 
sneller, waardoor meer offsetplaten per uur geproduceerd 
kunnen worden. Ook zijn de nieuwe Sonora X platen 
beter krasbestendig en is het contrast scherper.

Door al deze productverbeteringen zijn Kodak procesloze 
platen voor een aanzienlijk groter aantal drukpersen en 
toepassingen geschikt. Naar schatting kan 80% van de 
huidige drukwerkopdrachten met de nieuwe generatie 
Kodak Sonora X geproduceerd worden, zonder dat dit 
ten koste gaat van de afdrukkwaliteit. Dat zijn niet 
alleen vellenpersen, maar ook heatset- en coldsetrotatie, 
offsetverpakkingsdrukpersen en drukkerijen die werken 
met H-UV en LED UV.
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Bij het leveren van grafische 
verbruiksmaterialen komt 
veel kijken‘’ AtéCé is de grootste leverancier van 

drukinkten en vernissen in de Benelux‘’
Bij de nieuwe Sonora X is het 
oplagebereik verbeterd‘’

Uitgeest Alkmaar

De nieuwe Sonora X platen zijn beter krasbestendig en het 
contrast is scherper
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Belgische AtéCé Team

Een stap verder dan verkopen alleen

Even voorstellen

O
nze team

s

Commercieel en technisch georiënteerd

Meer info op www.atece.be 

Vorig jaar is AtéCé Graphic Products gestart met het rechtstreeks leveren van grafische 
supplies en CTP systemen aan drukkerijen in België. Een belangrijke reden hiervoor is,  
dat bij het leveren van grafische verbruiksmaterialen meer komt kijken.  
‘Zeg maar gerust: “veel meer”, zegt Filip Helsen, die sinds de zomer van 2019 samen 
met collega Frank Nevejans het ‘Belgische AtéCé Team’ vormt. Frank en Filip spreken 
de taal van de drukker en begrijpen wat er in de Belgische grafische markt speelt. 
Inmiddels zijn zij een jaar onderweg en weten dat er nog veel werk aan de winkel is.

Filip: ‘In Nederland is AtéCé al 
meer dan 40 jaar actief en 
uitgegroeid tot één van de grote 
spelers op de grafische markt.  
Hier is AtéCé veel minder bekend. 
Het is voor ons zaak om uit leggen 
dat AtéCé totaalleverancier is en 
dat er binnen AtéCé veel kennis 
aanwezig is, waar drukkerijen in 
België hun voordeel mee kunnen 
doen. Onze taak gaat duidelijk een 
stap verder dan verkopen alleen. 
Verkopen noem ik ‘old school’. 
Wij zijn er ook voor technische 
ondersteuning.’

Frank: ‘Het grote pluspunt 
is dat AtéCé de grafische 
verbruiksmaterialen zelf maakt. 
Dichterbij de bron kan niet. 
Daarmee maken wij het verschil in 
België. Een ander groot voordeel 
is het technische team van AtéCé 
waarmee we samenwerken. Grafische 
verbruiksmaterialen verkopen is 
teamwork. Wij kunnen terugvallen 
op de kennis van de specialisten. 
Regelmatig bezoeken wij met één 
van hen onze klanten om problemen 
op te lossen of verbeteringen in kaart 
te brengen. Dat proces vraagt om een 

langere adem, maar werkt wel. Ik voel me goed in de rol die ik daarin speel. Net als Filip 
ben ik commercieel en technisch georiënteerd in één persoon. Met die combinatie van 
eigenschappen stap ik iedere dag met plezier in de firmawagen. Om drukkerijen in België 
te helpen om grafische processen nog beter te verbeteren.’

Onze taak gaat duidelijk een 
stap verder dan verkopen alleen‘’

Er is binnen AtéCé veel kennis aanwezig waar 
drukkerijen in België hun voordeel mee kunnen doen‘’

Het salesoffice team bestaat uit collega’s die al jaren voor AtéCé werkzaam zijn en het een 
uitdaging vinden om hun kennis en vaardigheden ook in te zetten voor relaties in België.

Deze afdeling is in staat alle problemen op te lossen, 
zowel in de prepress alsook in de drukkerij zelf. Onze 
technici komen al jaren bij drukkerijen over de vloer en 
weten als geen ander wat daar speelt.

Dit team is werkzaam in de AtéCé productielocatie in 
Uitgeest en houdt zich bezig met de productie van Galaxy 
perschemicaliën en UV- en dispersielakken. Ook is in 
Uitgeest het laboratorium gevestigd. In totaal werken er 
15 collega’s op deze locatie.
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Filip en Frank worden met hun activiteiten op de Belgische grafische markt vanuit de vestigingen in Uitgeest en 
Alkmaar bijgestaan door een compleet team Nederlandse AtéCé collega’s. Dit team bestaat uit verschillende  
afdelingen ieder met eigen specialiteiten en/of disciplines en stellen wij in deze speciale uitgave van de AtéCé 
Béter & Compléter krant graag aan u voor.

Jurjen Hobo
Service Engineer



AtéCé Graphic Products is opgericht in 1977 en produceert in eigen huis dispersie- en 
UV lakken, perschemicaliën en beschikt over een modern uitgeruste afdeling voor het 
confectioneren van PrintCare rubberdoeken, lakplaten en stripdoeken en PressClean 
wasdoekrollen.

Topmerken
Daarnaast worden drukinkten van het eigen merk Deutsche Druckfarben en Nova 
Offsetplaten volgens eigen receptuur en specifi caties in licentie geproduceerd. In 
België is AtéCé totaalleverancier van grafi sche verbruiksmaterialen, CTP en workfl ow 
systemen. AtéCé vervolledigt zijn productportfolio door de vertegenwoordiging van 
verschillende topmerken, zoals Cron, Mitsubishi, Lüscher, Siegwerk, Day, Phoenix en 
Sava. Ook is AtéCé in de Benelux hoofddealer van Kodak CTP en workfl ow oplossingen 
en CTP offsetplaten.

Technische specialisten
Naast het leveren van kwaliteitsproducten onderscheidt AtéCé zich met technische 
kennis en support, die in ruim 40 jaar is opgebouwd. AtéCé beschikt over een team 
van zeer ervaren technische specialisten, 
die klanten graag met raad en daad terzijde 
staan. ‘Onze kennis, uw kracht’ is daarbij 
het motto van AtéCé.

Totaalleverancier

 AtéCé motto: 
‘Onze kennis, uw kracht’‘’

chemicals suppliescoatings

PressClean
washcloths

PrintCare
blankets & stripping plates

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

o�setplates
vaN

o�setplates
vaN

Het team in Alkmaar houdt zich bezig met de logistiek van alle AtéCé producten naar alle delen 
van de wereld. Ook is in Alkmaar het confectie centrum van PressClean wasdoekrollen en PrintCare 
rubberdoeken gevestigd. Hiermee behoort AtéCé tot één van de grootste ‘converters’ van Europa. 
Op deze locatie werken 25 collega’s.

Het management van AtéCé is ‘gepokt en gemazeld’ en verantwoordelijk voor 
de Europese activiteiten van AtéCé in Nederland, België, Duitsland en Servië. 
Daarnaast exporteert AtéCé via een netwerk van distributeurs naar ruim 75 
landen in Europa, Noord en Zuid Amerika, het Midden Oosten en Azië.
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Alkmaar Backoffice

ManagementBackoffice Product Management

Jeroen Zimmer
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Sandy van Sikkelerus
Secretariaat

Arno Beijersbergen
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Mieke van Wielink
Secretariaat

Miranda Janssen
Purchase Department

Cees-Jan Rijke
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Ook de meeste collega’s in het backoffi ce team zijn al jarenlang werkzaam voor 
AtéCé Graphic Products. De verschillende disciplines binnen dit team sluiten 
naadloos op elkaar aan en zijn voor relaties in België van toegevoegde waarde.
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Colofon 

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

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

De AtéCé Béter & Compléter krant is gedrukt 
met Siegwerk LED UV inkten op een Komori 
achtkleuren drukpers.

Deze krant is gedrukt op MultiDesign® Original 
White, een helderwit, houtvrij, ongestreken 
premium offset papier met een mat oppervlak 
en een rijk papiergevoel, uit de collectie van 
Papyrus.

DANTO
Creatieve Communicatie

Volg AtéCé Graphic Products op

Echt familiebedrijf
AtéCé Graphic Products werd in 1977 opgericht. Het bedrijf produceerde 
toen uitsluitend chemicaliën en leverde handelsproducten voor drukkerijen. 
In 1985 werd AtéCé door de familie Schelhaas overgenomen. De huidige 
eigenaren, Bert en Peter Schelhaas, werken al langer dan 25 jaar samen. 
Het bedrijf is door eigen groei en overnames explosief gegroeid. AtéCé heeft 
zich ontwikkeld tot een onafhankelijke, internationale speler op de markt met 
behoud van zelfstandigheid. AtéCé is een echt familiebedrijf gebleven, zeer 
toegankelijk en heel persoonlijk. Veel medewerkers werken al jaren bij AtéCé 
en staan garant voor continuïteit in kwaliteit en klantcontacten.

AtéCé Graphic Products is in de Benelux hoofdealer van het topmerk Kodak voor alle 
CTP oplossingen en offsetplaten. Met dit wereldmerk heeft AtéCé al jarenlang een 
‘Value Added’ partnership. AtéCé vertegenwoordigt in de Benelux ook het CTP merk 
Mitsubishi en de plaatbelichtingssystemen van het Zwitserse merk Lüscher. Daarnaast 
levert AtéCé Company Micron Media CRON CTP systemen. Vanzelfsprekend levert 
AtéCé ook offsetplaten. Onder andere van Kodak, het eigen merk Nova en via Micron 
Media van het label Blackwood.

AtéCé beschikt over een team met doorgewinterde prepress specialisten, die kennis 
hebben van – en ervaring met – alle genoemde CTP merken. Daardoor is AtéCé als 
CTP specialist als geen ander in 
staat de juiste CTP oplossing te 
bieden, gegarandeerd!

AtéCé CTP specialist

AtéCé ‘Value Added’ partner Kodak CTPPressClean wasdoekrollen zijn Fogra gecertifi ceerd

AtéCé heeft een speciale afdeling Research & Development 
en een professioneel laboratorium met eigen Quality Center

AtéCé biedt altijd de juiste 
CTP oplossing‘’

AtéCé Graphic Products produceert – sinds 1977 – in eigen huis in Uitgeest grafi sche 
verbruiksmaterialen zoals coatings, dispersie- & UV lakken en perschemie. Ook beschikt 
AtéCé over een grote productiefaciliteit in Alkmaar waar rubberdoeken, stripplaten, droge en 
geïmpregneerde wasdoekrollen geconfectioneerd worden. Met het confectioneren van deze 
producten behoort AtéCé op de Europese markt tot de top drie. Met PressClean wasdoekrollen 
is AtéCé zelfs Europees marktleider. Een groot aantal van de eigen producten zijn Fogra én 
Isega gecertifi ceerd en voldoen aan de eisen die gesteld worden om voedselveilig drukwerk 
te produceren.

De technische kennis en ervaring die AtéCé Graphic Products in ruim 40 jaar heeft 
opgebouwd, wordt geborgd in het Technisch Kennis Centrum, dat toegankelijk is voor 
alle AtéCé klanten. ‘Onze kennis, uw kracht’ is daarbij het motto. Daarmee helpt AtéCé 
drukkerijen om zich te onderscheiden in de markt. Daarnaast heeft AtéCé een speciale 
afdeling Research & Development en een professioneel laboratorium met eigen Quality 
Center. Op deze afdelingen worden producten constant getest en wordt door het technisch 
team, in samenwerking met leveranciers, verder aan productverbeteringen gewerkt.

AtéCé levert verschillende grafi sche verbruiksmaterialen die zijn goedgekeurd door
de onafhankelijke keuringsinstituten Fogra en ISEGA.

Het Fogra instituut staat in de grafi sche sector hoog 
aangeschreven. Fogra keurt en certifi ceert onder andere 
wasmiddelen, vochtwatertoevoegingen en wasdoeken 
voor vrijgave op de drukpersen van Heidelberg, KBA en 
Manroland.

ISEGA test alle producten die gebruikt worden in het 
offsetdrukproces op migratie naar de inhoud van de 
verpakking en voedselveiligheid. Als een product na uitgebreide testen geschikt en 
veilig is voor voedselcontact, dan krijgt dit het ISEGA certifi caat.

Producent grafische
         verbruiksmaterialen

Onze kennis, uw kracht

Met PressClean wasdoekrollen is 
AtéCé Europees marktleider‘’


