
CUSTOMER CASE 
PRINTBURO
Blijven focussen op kwaliteit en tegelijk nieuwe activiteiten 
aanboren? Twee goede redenen voor PRINTburo om 
in te zetten op fullcolourdrukwerk met de Canon 
imagePRESS-technologie.



PRINTburo is al jaren een gevestigde waarde. Gestart als copyshop mag de drukkerij uit 
het West-Vlaamse Waregem zich nu een hoogkwalitatief digitaal printbedrijf noemen. 
De nieuwe Canon-apparatuur die ze recent aan hun machinepark hebben toegevoegd, 
zet PRINTburo definitief op de kaart. Het resultaat: een nieuwe toekomst als leverancier 
van full colour digitaal drukwerk.

Open klantbeleving

Stap je bij PRINTburo binnen? Dan ervaar 
je meteen de openheid waarvoor het 
printbedrijf staat aan den lijve. “Dat is een 
bewuste keuze”, verklaart zaakvoerder 
Kurt Clement. “Hier produceren we 
niet in een achterkamertje, maar tussen 
onze klanten: zij zien onze mensen 
aan het werk. Dat levert een (h)echte 
klantbeleving op.”
PRINTburo is van vele markten thuis. 
Je bent er aan het goede adres als 
particulier, ondernemer én vereniging. 
En ontdekt er een breed gamma van 
drukwerk. Van visitekaartjes en flyers 
tot brochures en boeken: deze allround 
digitale drukkerij doet het allemaal. 

EEN NIEUWE TOEKOMST ALS LEVERANCIER VAN 
FULL COLOUR DIGITAAL DRUKWERK

Focus op bedrijven

“We willen in de toekomst op hetzelfde elan verdergaan”, benadrukt Kurt Clement. 
“Daarvoor richten we ons meer en meer op het bedrijfsleven. In onze sector is naast 
kwaliteit snelheid een heel belangrijke factor. Opdrachten uitvoeren met een extreem 
korte deadline? Dan is investeren in een degelijk machinepark een must.”

“Aan welke machines we ons kleurendrukwerk wilden toevertrouwen? Aan Canon. De 
positieve ervaringen met hun zwartwittechologie en de goede samenwerking met hun 
medewerkers gaven de doorslag. We kozen voor twee printers uit de imagePRESS-
serie. Niet alleen voor hun schitterende printkwaliteit, maar ook omdat ze hun 
degelijkheid in onze markt al hebben bewezen.”



imagePRESS-technologie

PRINTburo voegde niet alleen de Canon imagePRESS C10000VP toe, maar investeerde 
in één ruk ook in een imagePRESS C850. “Twee vliegen in één klap, want we koppelden 
er meteen de Canon POD Deck Lite XL-A1-duplexinvoer aan. Die bevat tot 1000 vellen 
op bannerformaat zodat we grote oplages documenten, boeken en brochures feilloos 
en snel realiseren. De imagePRESS C10000VP blinkt dan weer uit in kleurstabiliteit. En 
garandeert een perfecte voorspelbaarheid van de afdrukken. Zo zijn we zeker dat ook 
een herdruk een identiek resultaat geeft.

“Kwalitatieve apparatuur is noodzakelijk. Maar minstens even belangrijk zijn de 
gemoedsrust en de gegarandeerde productiezekerheid die Canon ons dankzij deze 
samenwerking biedt”, besluit een tevreden Kurt Clement.



“De samenwerking met 
Canon is de perfecte mix 
van persoonlijk contact, 
technische kennis en 
meedenken met de klant. 
Ook de personalisatie 
van het systeem aan onze 
behoeften is vlekkeloos 
verlopen.” 

Chris Holvoet
Chief Financial Officer

“Kwalitatieve apparatuur is 
noodzakelijk. Maar minstens 
zo belangrijk zijn de 
gemoedsrust en gegarandeerde 
productiezekerheid die 
Canon ons biedt met deze 
samenwerking.”

Kurt Clement – zaakvoerder



Meer informatie over het Canon aanbod voor Commerciële printbedrijven vindt u op 
http://nl.canon.be/unleashprint

Meer informatie over PRINTburo vindt u op www.printburo.be

De uitdaging

PRINTburo beschikt over een zeer divers klantenportfolio: van particulieren en 
verenigingen tot bedrijven. Toch willen zij allemaal hetzelfde: topdrukwerk dat zo snel 
mogelijk klaar is.
  

De oplossing

PRINTburo sprint mee in de kopgroep door continue investeringen in kwalitatieve 
Canon-apparatuur. Zo verwent het bedrijf zijn klanten én boort de digitale drukkerij 
tegelijk nieuwe mogelijkheden aan. 

PRINTburo verrrijkte zijn machinepark met een: 

• Canon imagePRESS C10000VP
• Canon imagePRESS C850 met Canon POD Deck Lite XL-A1-duplexinvoer

De voordelen

PRINTburo verruimt zijn doelpubliek van particulieren naar bedrijven. En die azen op nóg 
hogere printkwaliteit.

De combinatie van de Canon-printstraten en -afwerkingsapparatuur biedt:

• drukwerk met constante kleurstabiliteit
• perfecte voorspelbaarheid van de afdrukken 
• gegarandeerde productiezekerheid
• omzetgroei door boekproductie voor andere drukkerijen
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