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Amstel Graphics,  
uw partner voor printfinishing
Wij zijn bij Amstel Graphics niet alleen trots op de 
toonaangevende merken: Horizon en Hunkeler, die wij 
in Nederland vertegenwoordigen, maar vooral op onze 
mensen. Want samen met onze andere topmerken: 
Busch, Komfi, Schneider-Senator, Dürselen en Beck, 
maken onze vakmensen het verschil.

Bij Amstel Graphics staat u centraal en realiseren wij ons als 
geen ander dat u met uw machinepark geld moet verdienen. 
Daarom moeten uw machines te allen tijde goed functione-
ren. Daar zorgen wij voor. Daarnaast vraagt het verbeteren 
van uw productieproces constant om aandacht. Daar helpen 
wij u graag mee. Daarvoor staat een zeer gedreven team met 
gemotiveerde en vakbekwame medewerkers graag voor u 
klaar. Bijna altijd en overal.

Alles in huis
Amstel Graphics beschikt over een grote, moderne en goed 
geoutilleerde werkplaats. Daar worden alle machines voor 
levering gecontroleerd en getest. Occasions worden gerevi-
seerd, zodat ze weer als ‘nieuw’ en met garantie in gebruik 

genomen kunnen worden. Onze technische dienst beschikt 
over een ‘elektronica check corner’ en eigen bankwerkerij. 
Ook is er een uitgebreid onderdelenmagazijn, van waaruit we 
vrijwel alle onderdelen direct uit voorraad kunnen leveren. 
Uw bedrijfszekerheid is voor ons een prioriteit en daarvoor 
hebben we alles in huis.

Welkom in Amstelveen
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons 
bedrijf en kennis te maken met onze mensen en onze 
merken. De koffie wordt in Amstelveen altijd vers gezet en 
parkeerproblemen kennen we niet. Wij tonen u graag onze 
showroom en werkplaats. Een prima omgeving om zelf eens 
rustig te kijken of een uitgebreide demonstratie bij te wonen. 
Samen met u brengen wij graag in kaart welke toegevoegde 
waarde onze oplossingen uw organisatie kunnen opleveren. 
Niet voor niets zeggen we: ‘Amstel Graphics, uw partner voor 
printfinishing.’ ■
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‘Onze merken en mensen maken het verschil’

‘Uw bedrijfszekerheid is  
onze prioriteit’

Innovationdays
Mis dit enige internationale vakevenement in 2017 voor 
hoogvolume inkjetprinting in Europa niet. Deelname 
is voor printprofessionals gratis, wel is online registratie 
vooraf vereist: http://innovationdays.hunkeler.ch.


