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Erkamp Reclame kiest voor Anapurna inkjet printer van Agfa 
 

 
(vlnr) André Geuke van Igepa, Kees Erkamp en Pedro Overmeer van Agfa. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 
Erkamp Reclame in Purmerend heeft geïnvesteerd in een Agfa Anapurna H2050i LED hybride inkjet 
printer. Deze 6-kleuren met wit grootformaat printer print tot een breedte van 205 cm en is geleverd 
door Igepa. In Nederland is deze leverancier van sign- en displayproducten dealer van Anapurna, de 
midrange inkjet printers van Agfa. Directeur Kees Erkamp: ‘De nieuwe investering was nodig om 
weer helemaal up-to-date te zijn. Want er verandert veel in de sign wereld. De technologische 
ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart verder. Niet alleen in afdrukkwaliteit, maar ook in 
automatisering. Wij hebben bewust gekozen voor een hybride uitvoering en printen zowel vanaf de 
rol alsook op plaatmateriaal tot een dikte van 45 mm. Onze nieuwe aanwinst print met LED UV 
techniek, waardoor de afdrukken direct droog zijn en de machine snel omstelbaar is voor volgende 
jobs. Met de Anapurna is Asanti software van Agfa meegeleverd. Met deze RIP/Workflow oplossing 
kunnen wij ook onze andere systemen, zoals de snijtafel, de freestafel en onze andere inkjet printers 
aansturen. Met behulp van Asanti automatiseren we de dagelijkse opmaakhandelingen en kunnen 
onze processen verder standaardiseren en in no-time color management toepassen. Dat alles maakt 
het allemaal nog beter controleerbaar en beheersbaar. Dat is voor ons een belangrijke reden 
geweest om deze Agfa grootformaatkleuren printer in huis te halen. Of zoals wij dat hier zeggen: 
“Met de Anapurna kunnen we er voorlopig weer een tijdje tegen aan” en dat doen we ook.’ 
  



Over Agfa 
 
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en distribueert een uitgebreid assortiment van 
analoge en digitale imaging systemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie en 
de gezondheidszorg. Voor sign en displaybedrijven heeft Agfa een uitgebreid productportfolio met 
hoog productieve en veelzijdige breedformaatprinters met bijhorende speciale inkten en ook de 
workflowsoftware voor inkjetmediaprinters en andere machines die in de productieomgeving 
gebruikt worden. Agfa's hoofdkantoor en het moederbedrijf zijn gevestigd in Mortsel, België. Meer 
informatie: www.agfagraphics.com 
 

Over Igepa Nederland 
 
Igepa is een totaalleverancier voor de grafische Print en Sign media industrie. Met 140 medewerkers 
realiseert Igepa een jaarlijkse omzet van ruim 100 miljoen euro. Igepa is actief in Nederland en maakt 
deel uit van de Duitse Igepa Group, een bundeling van groothandels in meer dan 20 verschillende 
landen. Meer informatie: www.igepa.nl 
 

MEER INFORMATIE 
 

Pedro Overmeer | 06 21 87 22 02 | pedro.overmeer@agfa.com  
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