
 
 

NIEUWSBERICHT                P↗ 

 

AtéCé presenteert op Drupa nieuwe grafische verbruiksmaterialen 

 
 

AtéCé Graphic Products, een in Nederland gevestigd producent van grafische chemie, coatings en 

verbruiksmaterialen, richt zich op Drupa nadrukkelijk op uitbreiding van het wereldwijde netwerk van 

distributeurs en zoekt in een aantal regio’s nieuwe partners. 

 

AtéCé is inmiddels uitgegroeid tot belangrijke speler op internationale markt voor dispersie- en UV lakken. 

Deze coatings zijn in eigen laboratorium ontwikkeld, uitgebreid in de praktijk getest en worden volledig in eigen 

huis geproduceerd en onder de merknaam Galaxy geëxporteerd. Ook introduceert AtéCé onder de naam 

Deutsche Druckfarben een complete lijn drukinkten en -vernissen. Deze producten worden volgens eigen 

receptuur samengesteld en voldoen aan de steeds hogere eisen die gesteld worden op het gebied van droging 

en veiligheidsnormen voor voedselverpakkingen. 

 

Daarnaast heeft AtéCé afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de productieafdeling in Alkmaar, waar PrintCare 

rubberdoeken, stripplaten en lakdoeken en PressClean wasdoeken worden geconfectioneerd. Qua omvang 

behoort AtéCé inmiddels tot de drie grootste spelers in Europa. Op Drupa wordt een aantal nieuwe producten 

geïntroduceerd, onder andere geïmpregneerde wasdoekrollen. 

 

AtéCé Graphic Products heeft op Drupa een eigen stand in hal 9, standnummer C10 
 



Over AtéCé Graphic Products 

 

AtéCé Graphic Products is een in Nederland gevestigde producent van een breed scala aan grafische 
verbruiksmaterialen. AtéCé is een familiebedrijf en speelt een belangrijke rol als totaalleverancier. AtéCé 
exporteert via een uitgebreid netwerk van distributeurs wereldwijd naar meer dan 70 landen. 
 
AtéCé is producent – sinds 1977 – van onder andere perschemie, dispersie- en UV lakken en drukinkten. AtéCé 
confectioneert in eigen huis rubberdoeken, stripplaten, lakdoeken en wasdoekrollen. De productielocaties zijn 
gevestigd in Uitgeest en Alkmaar. De diverse producten worden zowel onder eigen merknamen als ook onder 
private label – of als OEM product – op de markt gebracht.  
 
Als één van de weinig onafhankelijke spelers op de markt heeft AtéCé een grote mate van zelfstandigheid. 
AtéCé beschikt over een team van specialisten, die van alle onderdelen van het grafische proces veel 
technische kennis en praktijkervaring hebben. Die kennis wordt geborgd in een Technisch Kennis Centrum. 
Daarnaast beschikt AtéCé over een speciale afdeling Research & Development en professioneel laboratorium 
met Quality Center. 
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