Van Vliet Printing

VAN VLIET PRINTING
VERKENT NIEUWE
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
MET DE OCÉ COLORADO 1640
Van Vliet Printing, een grafisch specialist in
Nederland op het gebied van drukwerk en graphic
arts, is één van de eerste ondernemingen in Europa
die Canon’s Océ Colorado 1640 64” roll-to-roll printer
geïnstalleerd heeft. Niet alleen voor efficiëntere
productie maar ook om zakelijke groei te realiseren.
De onderneming is gevestigd in Hoorn en biedt
vandaag de dag een compleet assortiment aan
grafische diensten. Denk hierbij aan klein- en
grootformaat printen, contoursnijden en lasersnijden
voor commerciële toepassingen, promotionele
graphics, POS-materialen en op maat gemaakte
verpakkingen.
Eigenaar Daniël van Vliet maakt deel uit van de
tweede generatie die de onderneming leidt. Hij is
gepassioneerd over de rol van digitale technologie,
een rol die ervoor zorgt dat Van Vliet Printing altijd
voorop loopt. Daniël heeft in de loop der jaren een
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nauwe samenwerking met Canon opgebouwd en
de Océ Arizona- en Océ ColorWave-technologieën
speelden een cruciale rol bij de ontwikkeling van zijn
onderneming.
Daniël van Vliet zag de Océ Colorado 1640 voor
het eerst tijdens Drupa 2016. Daar liet Canon haar
UVgel-printtechnologie aan geselecteerde partners
en klanten zien tijdens een kennismaking met deze
productieprinter. Daniël was zich meteen bewust van
de groeimogelijkheden die het zijn klanten kan bieden.
Met als doel het leveren van nieuwe diensten
aan bestaande retailklanten en in lijn met haar
innovatieve en vooruitstrevende bedrijfsfilosofie,
is Van Vliet Printing dan ook de eerste grafische
onderneming in Nederland waar in september 2017
de Océ Colorado 1640 is geïnstalleerd.
Volgens Daniël heeft de Océ Colorado 1640 de
productieverwachtingen al overtroffen. Hij zegt:
“Voor onze klanten kunnen we met de Océ Colorado
1640 in slechts één week tijd hoge volumes tot
1.200 m2²aan POS- en postermateriaal printen.
De twee mediastations van de printer maken snelle
materiaalwisselingen mogelijk wat bijdraagt aan een
efficiënt totaalproces.”
Van Vliet Printing profiteert niet alleen van de
snelheid en kwaliteit van de Océ Colorado 1640, maar

ook van het toegenomen vertrouwen
in de uitgebreide inzetbaarheid.
Dit laatste komt naar voren in de
toepassingsmogelijkheden die de
onderneming nu als printservices
aanbiedt aan nieuwe klanten.
“De Océ Colorado 1640 is zo snel
en eenvoudig in gebruik dat we nu
in staat zijn meer opdrachten aan
te nemen. Vanaf het moment van
installatie, zijn onze doorlooptijden
bij een breed scala aan toepassingen
drastisch verbeterd. Met dat inzicht
in de werkelijke kwaliteit van de
Océ Colorado 1640 hebben we nu
besloten om nieuwe mogelijkheden te
onderzoeken. Zo kregen we onlangs
de opdracht om behang te produceren
voor een tentoonstelling in een
plaatselijk museum. In tegenstelling
tot traditioneel behang is deze
uitvoering gemakkelijk te verwijderen
en opnieuw aan te brengen. Dit stelt
het museum in staat een compleet
nieuwe beleving te creëren afhankelijk
van de tentoonstelling.”
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Daniël Van Vliet is erop gespitst nieuwe toepassingsmogelijkheden
te verkennen en wil de komende maanden het volledige
productiepotentieel van de Océ Colorado 1640 inzetten.
“Deze machine is pas in het vroege najaar van 2017 geïnstalleerd en
er zijn nog meer toepassingen die we willen onderzoeken.
De eigenschappen van de nieuwe Canon UVgel-printtechnologie en
inkt zullen ons zeker nieuwe zakelijke mogelijkheden bieden.”
Gevraagd naar zijn ervaring met de Océ Colorado tot nu toe,
zegt Daniël: “We beschikken met de Colorado 1640 over een
universele print engine die ook bij uitzonderlijke volumes een zeer
hoge kwaliteit garandeert. Daardoor zijn we als onderneming veel
productiever. De Océ Colorado 1640 automatiseert het printproces
en stelt ons in staat veel flexibeler en efficiënter te werken.”
Hij vervolgt: “Met de Océ Colorado 1640 heb ik de onderneming
toekomstvast gemaakt. Klanten die merkeigenaren zijn,
waren voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om
marketingcampagnes te promoten en uit te breiden.
Als onderneming willen we graag beginnen met het idee van de
klant en dat idee vervolgens transformeren tot werkelijkheid.
Door met hen samen te werken, kunnen we hun marktvisie vertalen
en realiseren met onze eigen productiemogelijkheden.”
“Tijdens piekperioden zoals Kerstmis, wanneer tijd-kritische
campagnes heel belangrijk zijn, kijken we ernaar uit onze klanten
te bewijzen dat we dankzij de investering in de Océ Colorado 1640
met hoogwaardige eindproducten kunnen reageren op eisen zoals
uitzonderlijk korte levertijden.”
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