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Tweede Komori achtkleuren drukpers voor Simian

(vlnr) Willem Vaatstra, Wouter Haan, Ferry Boerma (Simian), Gert Muller (Komori) en Patrick Kleijer (AtéCé).
Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Bij Simian, het productiebedrijf van Reclameland, Drukland.nl en Flyerzone, is de tweede Komori
GL840P H-UV achtkleuren drukpers met camera’s geïnstalleerd. ‘Die is meer dan welkom, want we
zijn in één jaar tijd met 30% gegroeid’, zegt directeur/eigenaar Wouter Haan. ‘De aanschaf van de
nieuwe Komori drukpers is onderdeel van een nieuwe investeringsronde van ruim 3,5 miljoen euro.
Waarom opnieuw de keuze voor Komori? Omdat alles wat een drukker wil hebben erop zit. In 2016
kochten we onze eerste Komori, daar hebben we geen dag spijt van, die bevalt uitstekend. Onze
nieuwe aanwinst wordt uitgerust met camera’s om het drukproces nog beter te controleren. Ook op
de nieuwe pers gaan we drukken met H-UV inkten. Dat is nodig omdat het drukwerk direct droog is
en meteen afgewerkt kan worden. Als klanten bij ons voor 12:00 uur drukwerk bestellen, zorgen wij
er voor dat, als dat gevraagd wordt, het de volgende dag wordt afgeleverd. Onze ervaringen met de
kwaliteit van het drukwerk en de snelheid waarmee het verder verwerkt kan worden zijn prima. Dat
geldt ook voor onze ervaringen met de mensen en de service van AtéCé Graphic Products en Komori.
Dan is de keuze voor een tweede drukpers van hetzelfde merk logisch, toch?

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.
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