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Vellen en rollen inkjetprinting bij Jetmail onder één dak

(vlnr) Louis de Jong, Hans Corsmit (beiden Jetmail), Frank Huigen (Canon) Tim Corsmit, Carlo van den Broek,
René Schoen (allen Jetmail) en Maarten Plug (Canon). Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Bij Jetmail in Hillegom is een Canon VarioPrint i300 vellen inkjetprinter geïnstalleerd. Deze vellenprinter staat in
dezelfde productieruimte als de Océ ColorStream 3500, een rotatieve inkjetprinter. ‘Wij verzorgen dus beide
vormen van inkjet printing onder één dak’, zegt Jetmail directeur Tim Corsmit. ‘Daarmee combineren we de
voordelen van beide technologieën optimaal. De rollenprinter zetten we in voor grote producties en onze
nieuwe aanwinst over het algemeen voor de kleinere tot middelgrote oplagen. Op de Canon VarioPrint i300
printen we vooral transactiemail, maar ook wel kleine oplagen direct mail en ander printwerk voor ons
zusterbedrijf Jetsign. Een voordeel van de vellenprinter ten opzichte van de rollenprinter is, dat er direct een
eindproduct op A4 of A3 formaat vanaf komt. Dat scheelt aanzienlijk tijd met nabewerken. We hebben onze
VarioPrint i300 uitgerust met de zogeheten Colorgrip Upgrade. Daarmee is de kleurkracht beter en kunnen we
ook coated media printen.’
Frank Huigen, Director Strategic Accounts bij Canon, is blij dat Jetmail beide inkjettechnologieën naast elkaar
gebruikt. ‘Bij direct mail toepassingen wordt over het algemeen kritischer naar de afdrukkwaliteit gekeken dan
bij transactiemail. In dat segment kent de Canon VarioPrint i300 voor DM niet of nauwelijks
kwaliteitsbeperkingen. Dat zegt veel over de mogelijkheden die deze oplossing biedt voor direct mail en aan
grafimediabedrijven.’

Over Jetmail
Jetmail is een familiebedrijf – opgericht in 1988 – en heeft ontwikkeld tot een specialist in direct mail en
transactiemail, kortweg DM en TM. In de productiehallen van meer dan 10.000m² in Hillegom worden
postmailingen volledig in eigen beheer verzorgd. Groot of klein. Eenvoudig of complex. Met een maximale
capaciteit van 2.000.000 mailingen per dag behoort Jetmail tot de grootste DM en TM spelers op de Europese
markt. Jetmail is een ISO-gecertificeerd bedrijf en garandeert topkwaliteit in direct mail en betrouwbaarheid en
veiligheid in transactiemail. Jetmail voldoet aan de internationale ISO-normen: ISO 9001
(kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement), ISO 22301 Business Continuity Management en ISO
27001 (informatiebeveiliging).
Meer informatie: www.jetmail.nl
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