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Simian bestelt bij AtéCé een nieuwe Kodak plaatbelichter

(vlnr) CTP- en indeelspecialist Jurjen Sleebos en directeur Wouter Haan van Simian en Patrick Kleijer van AtéCé.
Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Simian, het productiebedrijf van Reclameland, Drukland.nl en Flyerzone, heeft bij AtéCé Graphic
Products een tweede Kodak Magnus 800Q plaatbelichter besteld. ‘Die is hard nodig, want we groeien
als kool, afgelopen jaar zelfs met 30%’, zegt directeur/eigenaar Wouter Haan. ‘We hebben opnieuw
gekozen voor een plaatbelichter van Kodak. Dat heeft alles met betrouwbaarheid van het merk te
maken. Bovendien hebben we uitstekende ervaringen met de Kodak Magnus 800Q, die we vorig jaar
hebben aangeschaft. Met onze nieuwe aanwinst hebben we onze capaciteit verdubbeld en zijn we in
staat volledig geautomatiseerd 80 tot 85 platen per uur te maken. Er komen nauwelijks
mensenhanden meer aan te pas, alleen nog om de platen bij te vullen en de belichte platen naar
onze Komori drukpersen te brengen. We gebruiken Kodak Trillian offsetplaten. Deze platen zijn
geschikt voor H-UV inkten. Het drukwerk dat van de persen afkomt, moet direct kunnen worden
nabewerkt. Dat stelt ook eisen aan de kwaliteit van de platen. Die is prima, het zijn de meest
robuuste platen in zijn soort. Trillian platen kennen amper slijtage door mechanisch of chemische
invloeden. Bovendien kent de plaat een extreem lage milieubelasting. Ook dat is voor onze
internetklanten een belangrijk argument’.

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 en
de dealer van het complete programma grafische producten, workflow en apparatuur van Kodak.
Meer informatie: www.atece.nl.
MEER INFORMATIE
AtéCé Graphic Products
Remco Smit
T +31 (0)251 31 91 09
rsmit@atece.nl

