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Igepa Belux wordt exclusieve agent van KOMORI  

en exclusieve distributeur van MBO groep  
voor België en Luxemburg 

 
Aalter, 15 maart 2023 – Igepa Belux kondigt een exclusieve samenwerking aan met KOMORI en de MBO groep 
voor België en Luxemburg. 
 
Vanaf nu worden de vouwmachines en automatiseringsoplossingen van MBO Postpress Solutions GmbH in België 
en Luxemburg exclusief door Igepa Belux verdeeld. Daarnaast zal Igepa Belux ook optreden als exclusieve agent 
van KOMORI, ook voor België en Luxemburg. 
 
Dirk Salens, CEO van Igepa Belux: “Igepa Belux gelooft sterk in de toekomst van de grafische industrie. Als 
groothandel met toegevoegde waarde willen we onze klanten bijstaan met kennis, informatie, uitstekende 
verbruiksgoederen en diverse media. Daarnaast bieden we eveneens sterke technologische oplossingen aan, zowel 
voor offset- als voor de digitale drukmarkt. We zijn dan ook verheugd een nieuw partnership met de leveranciers 
KOMORI en MBO te kunnen aankondigen. Hun drukpersen en afwerkingsmachines helpen onze grafische klanten 
efficiënter te werken. Beide merken zijn een versterking van het technologiegamma van Igepa Belux.” 
 
Bij Igepa Belux bevindt alles zich onder één dak. In een showroom van meer dan 1.000 m² kunnen klanten van 
dichtbij kennismaken met producten en de nieuwste technologieën alsook demonstraties bijwonen. 
 
Over Igepa Belux nv 
Igepa is een gespecialiseerde totaalleverancier met toegevoegde waarde voor de markt in Paper&Print, Visual 
Communication, Packaging en Construction. Igepa Belux is actief in België en Luxemburg en behoort tot de 
Duitse Igepa Group, vertegenwoordigd in 29 landen, met 3500 werknemers en een omzet van 1.8 mrd. euro. De 
strategie van Igepa Group is ‘think global and act local’. Igepa Belux telt meer dan 300 enthousiaste werknemers 
die dagelijks proberen onze klanten met raad en daad bij te staan. Igepa Belux is volledig verantwoordelijk voor 
zijn activiteiten in België en Luxemburg en mikt voor de volle 100% op klantenservice door eigen magazijnen en 
eigen logistiek. 
 
Igepa Belux zet tevens sterk in op duurzaamheid. 
 
Voor meer informatie over Igepa: www.igepa.be 
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