
Kartonplus is een jong en energiek bedrijf in 
Enschede, opgericht door de twee Overijs-
selse broers Bas (27) en Tom (28) Lempsink. 

Ze willen de markt veroveren met een frisse en 
nieuwe kijk op verpakkingen van vouwkarton. 
Tom: “Geen lange levertijden en gigantische op-
lages, maar juist snel geleverd, aantallen op maat 
en persoonlijk contact. En: afspraak is afspraak.” 
 Bovendien pakken ze de productie anders aan, legt 
Bas uit: “Voor Kartonplus is een doosje, sleeve of 
blisterkaart meer dan een verpakking. Het is een 
verlengstuk van een merkidentiteit en verhaal.”

Een lange zomervakantie zat er in 2022 niet in voor Bas en Tom 
Lempsink. In maart maakten ze namelijk in Enschede een vlie-

gende start met hun nieuwe onderneming Kartonplus. Dankzij de 
 investering in een Bograma stansmachine en een Koenig & Bauer 

Duran vouwplakmachine maken ze hun belofte waar: maatwerk in 
verpakkingen van vouwkarton.

BOGRAMA STANSMACHINE EN 
KOENIG & BAUER DURAN VOUWPLAKMACHINE

KARTONPLUS MAAKT VLIEGENDE START 
IN VERPAKKINGEN



AMBITIEUZE PLANNEN EN INVESTERINGEN
Om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren, 
werd er gericht geïnvesteerd in het machinepark. 
Behalve een nieuwe digitale pers installeerde 
 Kartonplus ook een Bograma stansmachine en 
een Koenig & Bauer Duran vouwplakmachine in 
 Enschede. Die doortastende aanpak past bij de fi-
losofie van het bedrijf, legt Bas uit: “Dit is een unie-
ke combinatie van snel omstelbare machines, die 
perfect op elkaar zijn afgestemd. Oplages vanaf 
500 stuks zijn daardoor al goed, snel en betaalbaar 
te produceren. Maar we hebben laatst ook al een 
 order voor in totaal 200.000 sleeves gemaakt - dat 
kunnen we ook heel goed aan.”

ALLES IN EIGEN HUIS
Tom vult aan: “Kartonplus drukt digitaal en dit 
biedt vele voordelen. We hebben relatief weinig 
opstartkosten en kunnen klanten diverse bedruk-

PERFECTE VOUWPLAKMACHINE 
VOOR KARTONPLUS

De installatie van de vouwplakmachine bij 
Kartonplus in Enschede is de eerste in 
Nederland sinds Duran onderdeel werd 
van Koenig & Bauer. Die overname liet 
nog eens zien dat de verpakkingsmarkt 
zeer belangrijk is voor  Koenig & Bauer. 

Volgens Jaco Wandel, sales manager press 
& postpress bij Wifac,  is de Koenig & Bauer 
 Duran vouwplakmachine goed op zijn plaats 
bij  Kartonplus: “De machine is snel en een-

voudig in te stellen en daardoor bijzonder 
 geschikt voor kleine en middelgrote oplages. 
De  moderne zijaanleg, het state-of-the-art 
HHS lijm systeem en de afpersunit waarmee 
de producten strak en vlak worden afgeleverd, 
garanderen een kwalitatief hoogwaardige af-
werking. Die enorme flexibiliteit is precies wat 
hier nodig is. Daarnaast kan  Kartonplus uiter-
aard rekenen op 24/7 technische ondersteu-
ning door Wifac.”

SPECS KOENIG & BAUER 
DURAN VOUWPLAKMACHINE 

// Te verwerken substraat:  karton van 200 
tot 450 g/m2

// maximale bandsnelheid:  400 mtr/min.
// Eenvoudig en snel instellen
// Bijzonder geschikt voor kleine en 

 middelgrote oplages

kingen aanbieden voor een nette prijs. Daarnaast 
kunnen we variabel drukken en personaliseren, 
en op die manier elke verpakking voorzien van 
bijvoorbeeld een eigen naam, barcode, QR code of 
unieke productienummers.”

Met drukken en stansen hebben de ondernemers, 
vanuit de labelproductie, genoeg ervaring. Maar 
de vouwplakmachine is nieuw terrein: “We zijn 
daarin prima begeleid door Wifac; een bekende 
leverancier voor ons, die ook  een sterk merken-
pakket voor de verpakkingsmarkt aanbiedt. Ook 
Koenig & Bauer Duran heeft gezorgd voor een uit-
stekende kennisoverdracht.” 

Door de groei in opdrachten en de aanwas van 
nieuwe klanten moesten de ondernemers de afge-
lopen maanden snel schakelen. Ze werken nauw 
samen met etikettenproducent Labelplus, het suc-



cesvolle bedrijf van vader Bertjan Lempsink, en 
huren daar ook medewerkers in. Tom vertelt dat 
inmiddels toch ook al een eerste eigen kracht werd 
aangetrokken: een vakspecialist die met haar ken-
nis en ervaring de mogelijkheden van de afwerk-
machines snel onder de knie heeft. “Zo benutten 
we de uitgebreide mogelijkheden van de vouw-
plakmachine ook echt optimaal.”

GOED VAN START EN VOLOP POTENTIEEL
Tom noemt een reeks verschillende vouwdozen die 
ze nu al regelmatig produceren, zoals de autolock 
bodem met klepsluiting, de Zweedse bodem met 
klepsluiting en de Eurohanger met klepsluiting. 
Opdrachtgevers komen uit allerlei sectoren, waar-
onder de cosmetica-branche en voedingssupple-
menten-markt. “We zijn zeer tevreden met onze 
start en zien nog volop potentieel. De trends zijn 
ook gunstig: plastic verpakkingen worden steeds 

SPECS BOGRAMA BSR 550 
SERVO STANSMACHINE 

// Velformaat: min. 297 x 210 mm
max. 530 x 730 mm

// Snelheid:  max. 165 m/min.
// Uitvoerhoogte:  940 mm
// Substraatdikte: min. 80 gr./m2

max. 0, 5mm

vaker vervangen door karton, snelheid en duur-
zaamheid worden steeds belangrijker. De groei is 
er hier dus nog lang niet uit!”

Bas en Tom Lempsink twijfelen er niet aan dat ze 
met Kartonplus, mede dankzij de samenwerking 
met Labelplus, klanten nog beter kunnen bedie-
nen: “We kunnen de productie van hun etiketten 
en verpakkingen nu natuurlijk perfect op elkaar 
afstemmen. Dat maakt deze combinatie heel erg 
interessant.”  

www.kartonplus.nl
www.koenig-bauer.com 
www.bograma.ch
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