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Van As kiest voor nieuwste technologie Anicolor van Heidelberg 

 

 
De directie van Van As bij de nieuwe Heidelberg Speedmaster XL-75 Anicolor 5-kleuren drukpers. 

(vlnr) Leendert van As, Wouter van As en Rinske Haan – van As. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Van As uit Oud-Beijerland heeft sinds kort de nieuwste Anicolor technologie in huis, toegepast in een 

nieuwe Heidelberg Speedmaster vijfkleuren drukpers met lakunit. ‘We zijn blij met de komst van 

onze nieuwe aanwinst’, zegt directeur Wouter van As. ‘De XL-75 Anicolor biedt ons meer 

mogelijkheden en flexibiliteit bij de productie van drukwerk en point of sale-materiaal op het 

formaat 50 x 70. We kunnen een veel breder scala aan materialen verwerken. Denk aan: zelfklevende 

materialen, statisch hechtende materialen, zoals Static Paper, en verschillende kunststoffen. Mede 

door kortere omsteltijden, snellere inktwissels en 90% minder inschiet zijn we in staat onze klanten 

meer te bieden tegen een prima prijs / prestatie verhouding. Bij kleine én bij middelgrote oplage. Dat 

geldt niet alleen voor onze eigen relaties. Ook collega drukkers kunnen profiteren van onze nieuwe 

mogelijkheden en de producten aan hun eigen klanten tegen concurrerende prijzen aanbieden.’ 

  



Collega directielid Leendert van As, verantwoordelijk voor de productie en techniek, vult aan: ‘Op 

onze nieuwe XL-75 Anicolor 5-kleuren drukpers drukken we met low energy UV inkten. Bij deze 

nieuwe generatie UV-inkten komt geen warmte en ozon vrij. Dat is beter voor ons milieu. Bovendien 

– en daar gaat het natuurlijk om – is het drukwerk direct droog als het van de drukpers afkomt. 

Daardoor kan het meteen worden afgewerkt en geleverd. Dat is vandaag de dag zeker belangrijk. Een 

ander voordeel van de nieuwe generatie Anicolor drukpersen is de verbeterde productiviteit en 

kleurdensiteit. Ook het bedieningsgemak en de instelmogelijkheden zijn verbeterd ten opzichte van 

de eerste serie Anicolor persen. Kortom allemaal verbeterpunten waarmee we onze klanten beter 

kunnen bedienen en meer kunnen bieden.’ 

 

Over Van As 

 

Van As is in 1934 gestart als drukkerij in Oud-Beijerland. Met de opgebouwde kennis en het grafische 

vakmanschap vanaf het prille begin en de charme van het familiebedrijf, heeft Van As zich ontwikkeld 

tot een specialist op het gebied van drukwerk, kalenders, point of sale en sign. Naast productie zijn 

klantbetrokkenheid, kennis van de producten, kwaliteit en service belangrijke pijlers, waarmee Van 

As zich in de markt onderscheid. Van As werkt voor een breed scala aan loyale klanten uit de 

industrie, groothandel, retail, zakelijke dienstverlening en communicatiebranche. Dat gebeurt vanuit 

twee vestigingen, in Oud-Beijerland en in Amsterdam, waar Van As Print & Sign gevestigd is. 

 

Meer info: www.vanas.nl 
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