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S U P P L I E S

Nederlof in Cruquis staat bij zijn klanten bekend om kwaliteit en service. Dus als er dan een nieuwe plaat-
belichter moet komen, dan gaat het bedrijf niet over een nacht ijs. De overstap naar chemieloze CTP en 
procesloze platen kwam dan ook tot stand na een uitgebreid voorbereidingstraject in nauwe samenwerking 
met Wifac. Dat resulteerde in een compleet pakket, inclusief rubberdoeken, inkten en lakken: “Wifac kan 
dat allemaal perfect op elkaar afstemmen.”

CHEMIELOZE CTP PAST GOED IN MVO-BELEID
NEDERLOF STAPT OVER OP ECLIPSE-PLATEN 
VAN AGFA
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AGFA ECLIPSE

De procesvrije Eclipse-platen van Agfa in het assortiment van Wifac zetten een nieuwe standaard 
op het vlak van gebruiksgemak. Voor deze platen is geen chemische ontwikkelaar nodig: de on-
beichte coating op de plaat wordt via het rubberdoek overgebracht naar de eerste drukvellen, 
waarna de plaat gereed is voor productie van de oplage. Eclipse biedt volgens Agfa belangrijke 
voordelen:

// Stabiel beeldcontrast, dat zelfs behouden blijft na een week in opslag of na 24 uren blootstelling 
aan gewoon binnenlicht.

// Optimale krasbestendigheid, zodat drukkerijen zich geen zorgen hoeven te maken over even-
tuele beschadigingen aan de drukplaat tijdens het inladen van de plaatbelichter, de opslag, het 
transport, of het opspannen op de pers.

www.nederlof.nl
www.agfa.com/int/eclipse

Nederlof begon ooit als lithograaf en bouw-
de daarmee een goede reputatie op. De 
vakkennis van toen wordt nog altijd ge-

koesterd en vormt een stevige basis voor het hui-
dige palet aan diensten, legt sales manager Hans 
Menkveld uit: “Fotografie en beeldbewerking zijn 
altijd een belangrijk onderdeel gebleven van het 
totaalpakket dat we onze klanten nu bieden. Van 
ontwerp en opmaak tot drukken en online, en van 
bestelportal tot voorraadbeheer en verzenden.”

KWALITEIT EN SERVICE
De keuze voor zo’n breed aanbod is heel bewust 
gemaakt, legt Menkveld uit: “Onze klanten stellen 
dit ‘one stop shopping’ concept zeer op prijs,  zodat 
zij zich volledig op hun eigen business kunnen 
 focussen. Ze kunnen rekenen op persoonlijk advies 
en weten dat wij hun opdracht van begin tot eind 
goed verzorgen en kwaliteit leveren. Daarom ma-
ken we ook liefst alles in eigen huis. En áls we ex-
terne partijen inschakelen, dan zorgen we steeds 
voor goede begeleiding.” 

Bovendien breidt Nederlof het aanbod ook telkens 
nog uit: “We doen al veel in sign en we zien daar 
zeker groeikansen, dus daarom investeren we nu 
ook zelf in een vlakbedprinter en een snij-plotter. 
Een ander voorbeeld is ons bedrijfsonderdeel 
Brandvisid, waar we hoogwaardige mock-ups van 

verpakkingen maken op papier, karton, metaal, 
 folie of glas. Die kunnen dan voor tests of consu-
mentenonderzoek worden gebruikt, of bijvoor-
beeld alvast een rol in een tv-commercial spelen.”

KIEZEN VOOR CHEMIELOZE PLATEN
De drukkerij van Nederlof beschikt over drie off-
setpersen en een digitale pers. Er staan ook folie-
machines, een HCA en een degel om het drukwerk 
verder mee te veredelen. “Toen duidelijk werd dat 
we de plaatbelichter moesten vervangen, hebben 
we ons goed geïnformeerd over de mogelijkhe-
den.” De overstap naar chemieloze plaatvervaardi-
ging werd vooral ingegeven door de MVO-gedach-
te, vertelt Menkveld: “Voor ons en onze klanten 
wordt verantwoord en duurzaam ondernemen 
steeds belangrijker, en chemievrij produceren is 
veel beter voor mens en milieu. Tegelijkertijd blij-
ven wij natuurlijk echte ‘techneuten’: de workflow 
moet helemaal kloppen. Je moet, ook al vanwege 
onze ISO-certificeringen, alles weer goed en be-
trouwbaar op elkaar kunnen afstemmen: van pre-
press tot proeven en druk.”

SAMENWERKING MET WIFAC
Samen met Wifac bereidde Nederlof de intro-
ductie van de thermische plaatbelichter en de 
 Eclipse- platen van Agfa zorgvuldig voor. “Dat is 
een heel traject geweest van uitgebreid testen, 

nauwkeurig kalibreren en goed afstemmen. Ook 
voor de mensen in de drukkerij is de omschake-
ling naar nieuwe platen - en aanvullend ook andere  
inkten en rubberdoeken - geen kleine stap. De 
 implementatie is met hulp van Wifac uitstekend 
verlopen. Gelukkig konden ze de belichter ook nog 
eens snel leveren. De machine draait inmiddels 
volop en de eerste ervaringen zijn perfect!”  


