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AtéCé levert Kodak plaatbelichter aan Deltabach

(vlnr) Patrick Hoeve van AtéCé, operator Hans de Knegt en Marc de Jong van Deltabach en Niek Holtus van Kodak.
Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Deltabach uit Nieuw-Vennep heeft een Kodak Magnus 800Q plaatbelichter in gebruik genomen. Deze
nieuwe plaatbelichter is geleverd door AtéCé Graphic Products, in de Benelux hoofddealer van het
complete programma grafische producten, workflow en apparatuur van Kodak. ‘Met de komst van
de nieuwe belichter hebben we meer snelheid in huis. Dat is met name op piekmomenten voor ons
belangrijk’, zegt directeur/eigenaar Marc de Jong. We kunnen nu 45 platen per uur maken, met onze
vorige belichter was dat 27. De nieuwe Kodak plaatbelichter is voorzien van een multi-cassette,
geschikt voor de verschillende plaatformaten die wij gebruiken. De ruimere buffer, van 100 platen
per cassette, scheelt ons behoorlijk wat tijd. Dat zijn zaken die tellen, want wij drukken veel voor
collega drukkers en die vragen om korte levertijden. Dan is alle tijdwinst welkom. Wij drukken hier
met LED UV inkten en gebruiken Kodak Trillian platen. We hebben inmiddels royale ervaring met de
kwaliteit van Kodak platen en dat gaf natuurlijk vertrouwen bij de keuze voor onze investering in de
Kodak Magnus 800Q.’

Over AtéCé Graphic Products
AtéCé Graphic Products is een grafisch handelshuis én onafhankelijk producent van grafische chemie,
coatings, dispersie- & UV lakken, rubberdoeken en wasdoekrollen. Met de handelsactiviteiten richt
AtéCé zich als totaalleverancier op de Nederlandse grafische industrie. AtéCé levert nagenoeg alles
voor prepress en press. Het productportfolio bevat – naast grafische verbruiksmaterialen die AtéCé
zelf produceert – merken waarvan AtéCé de vertegenwoordiging heeft. AtéCé is in Nederland onder
andere exclusief vertegenwoordiger van Komori drukpersen, Scodix digitale
drukwerkveredelingspersen en de dealer van het complete programma grafische producten,
workflow en apparatuur van Kodak. Meer informatie: www.atece.nl
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