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‘Met de overname van Beijersbergen is AtéCé 
een nog completere toeleverancier in de 
drukinktindustrie’, zegt Wim van Mastrigt, 
business development manager bij AtéCé. 
‘De ontbrekende stukjes van ons inktenpak-
ket waren met name de low migration 
offsetinkten en (LED)UV flexoinkten voor de 
verpakkingsdrukwerk- en labelindustrie. 
Daarom hebben we geïnvesteerd in een 
inktmengkeuken en bijbehorende inktkennis, 
zodat wij rechtstreeks de gewenste meng-
kleuren voor alle toepassingen aan onze 
klanten kunnen leveren.’ 

Offset en flexo
Beijersbergen verhuisde begin januari vanuit 
Amersfoort naar een nieuw pand in Alkmaar 

ATÉCÉ GRAPHIC 
PRODUCTS 

BREIDT UIT MET 
INKTMENGERIJ

AtéCé Graphic Products nam oktober vorig jaar inktspecialist 
Beijersbergen & Partners over. De inktmengerij uit Amersfoort is begin 
dit jaar verhuisd, uitgebreid en opnieuw opgebouwd in Alkmaar. AtéCé 

kan nu iedere drukinkt leveren die de klant wenst.

tekst Harry van Deursen

Conventionele – en  
verpakkingsmarkt
De groei waar Kerssens op doelt, is gereali-
seerd door de mengerij op te zetten met 
separate inktdispensersystemen voor de 
conventionele grafische en de verpakkings-
drukwerk markt. Er staan aparte dispenser-
systemen om contaminatie te voorkomen.
‘We hebben nu maatwerk in huis voor de 
verpakkingsindustrie én de grafische markt’, 
zegt Van Mastrigt. ‘Klanten kunnen een 
drukmonster naar ons opsturen en wij 
analyseren de kleuren, maken een kleurstrook 
en mengen de inkt – voor testen of oplage –
voor ze.’ Eén van de inktdispensersysteem 
kan maar liefst 20 componenten mengen, 
waaronder speciale vernissen en additieven 
voor bijvoorbeeld krasvaste of stroeve inkten.
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Strategische keuze
De anticyclische investering van AtéCé heeft 
nog een andere achtergrond, vertelt Smit. 
‘Grote, internationale inktfabrikanten, zoals 
Sun Chemical en de Flint Group trekken zich 
de laatste jaren steeds meer terug uit service 
gerelateerde producten. Zij centraliseren de 
service en technische ondersteuning op 
Europees niveau. Als je dan snel een bepaal-
de steunkleur nodig hebt, kost dat tijd. Wij 
zijn lokaal aanwezig en leveren snel.’
De centralisatie van de grote inktfabrikanten 
komt ook door de veranderende markt waar 
kleine drukkerijen verdwijnen en grote XL 
drukkerijen ontstaan, meent Smit. ‘Die grote 
bedrijven kopen strategisch in. Niet alleen op 
prijs en kwaliteit, maar zij kiezen ook voor een 
strategische partner die continuïteit kan 

tegenover het internationale logistieke 
centrum van AtéCé. ‘Met de verhuizing zijn 
de activiteiten van Beijersbergen volledig 
geïntegreerd binnen AtéCé en treden wij als 
één totaalleverancier van inkten en andere 
grafische gebruiksmaterialen naar buiten’, 
zegt Remco Smit sales director Benelux.
Er is bij AtéCé in Alkmaar een geheel nieuw 
inktlaboratorium en inktmengerij ingericht. In 
de inktmengerij staan verschillende inktdis-
pensersystemen voor conventionele, food 
packaging compliant en UV/LED-UV off-
setinkten en voor (LED)UV-flexoinkten. 
Hieraan gekoppeld zit de benodigde kennis in 
de vorm van drie coloristen en voormalig 
DGA van Beijersbergen, Tom Kerssens, die 
klanten adviseert bij hun inktkeuzes. 
Kerssens voelt zich als een vis in het water in 
zijn nieuwe functie als technical director 
pressroom & key account manager Benelux. 
‘Ik vind het fantastisch om klanten te helpen 
bij hun keuzes en problemen rondom drukinkt 
op te lossen. En met het brede pakket aan 
verbruiksmaterialen van AtéCé kunnen we 
klanten op maat service bieden. De over-
name zorgt voor continuïteit en verdere 
groei.’

‘Drukkerijen 
kiezen een 
partner die 
continuïteit 
biedt’
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Het nieuwe pand in Alkmaar biedt 
onderdak aan een state-of-the-art 
inktlaboratorium en inktmengerij.
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Vlnr: De coloristen René de Graaff, Clim Kerssens, Adri Timmermans en Bert Schelhaas Jr.
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bieden over een langere periode. Een partner, 
zoals AtéCé, waar niet gesaneerd wordt op 
het gebied van service en kennis.’

Noviteiten
De nieuwe inktmengerij heeft gelijk al enkele 
interessante noviteiten te melden. Voor 
verpakkingsdrukkers is er een nieuwe gene-
ratie organische inkten beschikbaar waar-
mee conische bakjes aan de binnenzijde food 
packaging compliant kunnen worden bedrukt. 
Deze inkt mag in combinatie met een 
afdekkende lak aan de binnenzijde van een 
verpakking worden aangebracht. ‘Hier is veel 
vraag naar’, meent Wim van Mastrigt. 
‘Momenteel lossen de drukkers het voedsel-
contactprobleem op door de verpakking aan 
de binnenzijde te lamineren. Met de organi-
sche inkten is dat niet nodig en dat is een 
enorme efficiency verbetering.’ 
Een andere noviteit zijn de LED UV flexo low 
migration inkten. Door de toevoeging van een 
nieuwe vernis kan AtéCé deze speciale LED 
inkten zelf produceren. 

‘Dat is één van de voordelen van onze 
inktdispensers, die kunnen zo’n speciale 
vernis er bij mengen’, zegt Kerssens. ‘Als een 
grote inktfabrikant zo’n speciale inkt zou 
moeten maken, is er al snel één dag verloren. 
En die ruimte is er vaak niet. Daarom is onze 
inktmengerij een belangrijke toegevoegde 
waarde.

Trots
Kerssens is erg blij met het resultaat van de 
strategische samenwerking. ‘De nieuwe 
inktmengerij in Alkmaar behoort tot de top 
vijf binnen Europa. Naast de inktmerken Sun 
Chemical, Flint, Siegwerk en ons eigen merk 
Deutsche Druckfarben, hebben we met ons 
assortiment én met onze nieuwe mengfacili-
teit voor alles een oplossing. En als die er niet 
is, zoeken en vinden we die. Er is enorm veel 
inktkennis en praktijkervaring aanwezig. We 
beschikken over een hypermodern laborato-
rium voor het testen van inkten en samen-
stellen van menginkten. Onze drie professio-
nele coloristen en meerdere 
productspecialisten zorgen voor de techni-
sche ondersteuning. Daarmee wordt de 
professionaliteit en servicegerichtheid van 
AtéCé verder onderstreept. Daar ben ik 
bijzonder trots op.’ PM

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking 
met AtéCé.

‘Nieuwe gene-
ratie organi-
sche inkten’

Bij AtéCé in Alkmaar staan verschillende inkt-
dispensersystemen voor het mengen van conven-
tionele, food packaging compliant en UV/LED-UV 
offsetinkten en voor (LED)UV-flexoinkten.


