
 
 

NIEUWSBERICHT               P↗ 

 

Zalsman bestelt bij AtéCé een nieuwe Komori GL840P H-UV achtkleuren drukpers 

 

 
Remco Smit van AtéCé (links) bekrachtigt met een ferme handdruk de deal met Herman Verlind van Zalsman. 

Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Bij Zalsman in Zwolle wordt in de zomer een nieuwe Komori GL840P achtkleuren drukpers op het 

formaat 70 x 100 geïnstalleerd. ‘Daarmee is ons machinepark weer up-to-date en kunnen we 

voorlopig weer vooruit’, zegt directeur Herman Verlind. ‘Onze nieuwe aanwinst is voorzien van 

automatisch plaatwisselinstallatie. Die wisselt binnen 65 seconden acht offsetplaten. De kleurmeting 

gebeurt inline met camera’s terwijl de pers draait. Door deze nieuwe ‘features’ is de productiviteit 

hoger en kunnen we twee oudere generatie drukpersen vervangen. Net als op onze eerste Komori 8 

kleurenpers, die wij in 2011 kochten, gaan we op de nieuwe ook met H-UV inkten drukken. Daarmee 

hebben we veel ervaring, we weten hoeveel voordelen dat oplevert. Het drukwerk is na het drukken 

direct droog en kan meteen worden afgewerkt. Dat verkort de levertijden aanzienlijk, zeker bij 

gebruik van ongestreken papiersoorten. Met het drukken van H-UV inkten en ook met de 

drukkwaliteit loopt Komori voorop. Dat is onze eigen ervaring en hoor je ook in de markt. Dat heeft 

zeker een rol gespeeld bij het opnieuw kiezen voor Komori. Al in 1984 kocht m’n vader z’n eerste 

Komori drukpers. Daarmee was hij toentertijd één van de eersten in Europa. We hebben dus al 

jarenlang een goede relatie met het Japanse merk en zijn blij te zien hoe zij en wij ons 

doorontwikkeld hebben en nog. Datzelfde geldt voor de contacten met en service van AtéCé, ook die 

relatie is uitgegroeid tot een partnership’.  



Remco Smit, verkoopdirecteur van AtéCé Graphic Products, in Nederland dealer van Komori, is blij 

dat Zalsman binnen drie jaar voor de tweede keer bij AtéCé een nieuwe drukpers besteld heeft. ‘Het 

is zeker niet automatisch gegaan. Wij – en dan bedoel ik Komori en AtéCé – hebben ons opnieuw 

moeten bewijzen en open en eerlijke onderhandelingen moeten voeren. Dan geeft deze deal een 

extra goed en vertrouwd gevoel. Zalsman Zwolle is met 3 Komori persen op het formaat 70 x 100 een 

‘echt Komori huis’ en we zijn er natuurlijk bijzonder trots op dat zij het merk trouw gebleven zijn.’ 

 

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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