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Met de lijmen van henkel levert  
Boekbinderij Van den Burg  
topkwaliteit
Boekbinderij Van den Burg uit Weurt gebruikt de hotmelt en PUR 
 lijmen van Henkel. Volgens bedrijfsleider antoine Boerboom 
 gebeurt dat sinds jaar en dag.

“Had je een aantal jaren geleden vijf werkdagen 
voor een genaaide productie, nu moet je de klus 
in drie dagen zien te klaren inclusief transport. 
Je organi satie moet daarmee om kunnen gaan. 
 Behalve dat je machines snel moet kunnen in en 
omstellen, moet je ook met de beste materialen 
werken.”
In het hart van de productie staat voor het garen
loos en genaaid brocheren bij Van den Burg de 
Wohlenberg City binder. De machine is destijds ge
installeerd door Wifac. De binderij bedient met een 
grote diversiteit aan diensten de markt: vouwen, 
snijden, hechten, perforeren, rillen, boren, wireo, 
postaal verwerken, sealen, inkjetprinten, stansen 
en sluitstickeren. 

De steeds kortere doorlooptijden zorgen voor een 
intensieve samenwerking met de opdrachtgever. 
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“We verwerken de planovellen tot uiteenlopende 
producten. Vanzelfsprekend gaan we bij elke job 
voor topkwaliteit. Daarom werken we met de 
 lijmen van Henkel.”

typEn lIjM
Samen met Wifac heeft Van den Burg haar speci
fieke wensen geïnventariseerd. Vervolgens is ge
keken welke typen Henkel lijm daar het beste bij 
passen. Voor de rugbelijming koos Van den Burg 
voor de Technomelt GA 3630 hotmelt van Henkel. 
Moet de rugbelijming in PUR, dan valt de keuze op 
de Technomelt PUR 3317 BR. Voor de zijbelijming 
gebruikt Van den Burg de Technomelt GA 3960 
 Ultra.

“De lijm moet de pagina goed aan het omslag vast
kleven, maar de mechanische eisen van de hech

Snap Shot boEkbInDErIj van DEn burg
Bij Boekbinderij Van den Burg werken twin
tig mensen in vaste dienst. Ongeveer zes 
oproepkrachten staan klaar om pieken in de 
productie op te vangen. Het bedrijf startte 
in 1931 om in 1968 naar de huidige locatie 
in Weurt te verhuizen. Antoine Boerboom 
begon in 1997 als assistentcalculator, werd 
calculator en is nu bedrijfsleider. De belang
rijkste klanten zijn te vinden in het oosten 
en zuiden van Nederland met uitstapjes 
naar Duitsland en België.

 aNtoINE boERbooM: 
“We gaan bij elke job voor topkwaliteit. 

Daarom werken we met de lijmen van 
Henkel.”

waaroM zou u hEnkEl lIjM bIj wIfac 
kopEn?
Wifac heeft veel typen Henkel lijm op 
voorraad in Mijdrecht en kan dus snel le
veren. Het betreft diverse soorten  PUR en 
Hotmelt rugbelijming en zijbelijming.

5 rEDEnEn
 Snelle levering door constante  voorraad 
en snel distributienetwerk

 U hoeft zelf geen grote, dure voorraden 
lijm aan te leggen

 Altijd nieuwe lijm, met recente houd
baarheidsdatum

 Technische (afwerk) ondersteuning door 
Wifac

 Na ruggespraak met onze specialisten 
altijd het juiste lijmadvies

kleiner worden. “Je ziet markten bewegen, maar 
ik ben ervan overtuigd dat de vraag naar drukwerk 
nog  lang zal blijven bestaan. Mensen blijven boe
ken lezen. Of neem de farmaceutische industrie. 

Wetgeving verplicht dat er in 
elk doosje met medicijn een 
papieren bijsluiter moet. Dat 
zie ik nog niet snel verande
ren. Simpel vouw en hecht
werk doen drukkerijen steeds 
vaker zelf. Wordt het inge
wikkelder, of moet je zwaar 
investeren in bindmachines 
voor genaaid en garenloos 
dan is dat een ander ver
haal. We gaan mee met deze 
trends door de klant – bij ons 

is dat vrijwel altijd de drukker – werk uit handen 
te nemen, bijvoorbeeld op logistiek gebied. Neem 
een opdracht die op verschillende adressen moet 
worden afgeleverd. Voor ons geen probleem. 

ting liggen hier minder hoog dan in de rug. Ik weet 
niet anders dan dat we met de lijmen van Henkel 
werken. Omdat we grote hoeveelheden lijm ver
werken, bestellen we deze telefonisch of via de 
webshop. In de webshop zien we bovendien welke 
lijmen voorradig zijn. Dat heeft het voordeel dat 
we op alle dienstverlening en producten van Wifac 
een voor ons aantrekkelijke prijs kunnen overeen
komen. Denk aan onderhoud, machineonderdelen 
en service. Net als bij het gebruik van de lijmen 
van Henkel gaat onze relatie met Wifac al decen
nia terug. Dit betekent dat de samenwerking prima 
bevalt. En het is voor ons belangrijk dat Wifac altijd 
lijm op voorraad heeft.”

bElang van DE klant
Antoine Boerboom constateert dat de oplages 
krimpen en daarmee de opdrachten in volume 

www.burgbind.nl


