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CASE STUDY
DPN RIKKEN PRINT

DPN Rikken Print: Door acquisitie en bewust te investeren
gegegroeid tot all-round grafisch bedrijf
DPN Rikken Print is door
acquisities groot geworden

Van stencilen tot grafische
creaties: drukken zit in mijn DNA

De huidige eigenaar heeft zeven drukkerijen en
printbedrijven uit verschillende marktsegmenten
samengevoegd, waardoor DPN Rikken Print
haar klanten nu in al hun soorten drukwerk
kan voorzien. Door één van de acquisities
kreeg het bedrijf een Arizona groot formaat
flatbed printer in gebruik waarmee het aanbod
flink werd uitgebreid. De aanschaf van de
roll-to-roll Colorado 1640 printer geeft het
bedrijf nóg meer creatieve mogelijkheden om
speciale producties en opdrachten voor uniek
marketingmateriaal, die vroeger moesten
worden uitbesteed, nu in-house te produceren.

Directeur Antoine Haggenburg viert dit jaar 25
jaar als zelfstandige drukker. Maar zijn passie
voor zijn vak gaat terug naar toen hij als kind
bij zijn vader op school stond te stencilen. “Mijn
vader was schooldirecteur en maakte veel
drukwerk zelf. Als kleine jongen hielp ik mee.
Later startte hij een eigen kleine drukkerij aan
huis. Ik switchte van opleiding naar een grafische
studie en begon in een binderij. Nu heb ik mijn
eigen drukkerij die intussen is uitgegroeid tot 24
mensen. Door overnames beschikten we over
steeds meer machines, waaronder een Arizona.
Daarnaast schaften we een Colorado aan, dit was
voor mij een hele bewuste keuze.”

De Colorado heeft veel
concurrentie
“De Colorado heeft veel concurrentie maar er
zijn meerdere redenen waarom de keuze voor
mij helder was. We hebben diverse machines
vergeleken. Kwaliteit en inktverbruik zijn zeer
belangrijk, maar ik was vooral onder de indruk van
het proces bij de Colorado, van het drogen met
UV en de automatische rollenwissel. Dit is uniek en
voor ons heel prettig werken. De oplages bij ons
zijn klein en we werken met ca. 30 verschillende
media. We hebben nu één rol standaard voor
proeven en de tweede rol wordt altijd vervangen.
Of we vlaggendoek of stickers printen maakt niet
uit. De nieuwe rollen zijn makkelijk in te voeren, het
instellen gaat vanzelf.”

Makkelijk rekenen

“En toen was het een kwestie van rekenen. Bij onze
productiemeters kon ik € 13.000 besparen. We
hadden een alternatieve printer staan, maar deze
had een hoog inktverbruik. Bij de Colorado bleek
vrij snel dat de Return on Investment beter was
dan verwacht. Dit was dus een goede aankoop.
Sterker nog, de Colorado brengt meer op dan ik
had gedacht. Het inktverbruik is bijvoorbeeld lager
dan ik had gecalculeerd. We kunnen ook veel meer
in-house houden, wat goedkoper is dan extern
inkopen.”

“Vrij snel bleek het dat
de Colorado nog meer
opbrengt dan ik had
gedacht.”
Antoine Haggenburg, Directeur

Bekend om onze kwaliteit
“Bij DPN Rikken Print draait alles om de kwaliteit van
het eindproduct en onze dienstverlening als geheel. We
zijn de top in de markt qua kwaliteit en zo staan we ook
bekend. Alles moet gewoon kloppen: kleur, uitstraling,
levertijd. Ik weet dat ik op de techniek van Canon kan
vertrouwen.”

GREENGUARD Gold certificering

“Nog een voordeel van de Colorado is de UVgelprinttechnologie. Ook al is latex nu iets beter dan
vroeger, je blijft het ruiken. En in ziekenhuizen en hotels
mag het niet meer. De GREENGUARD Gold certificering
op de UVgel-inkten betekent dat we behang dat is
gemaakt op de Colorado wel in hotels, scholen en
zorginstellingen kunnen hangen. Het ziekenhuis is ook
een belangrijke klant van ons.”

Heel weinig verspilling

Snel

“Met de Colorado hebben we heel weinig
verspilling. Bij de meeste opdrachten zelfs geen
verspilling. We zijn continu aan het rekenen en
kunnen altijd de meest efficiënte en goedkoopste
aanpak kiezen.”

“De Colorado print snel en dat is voor ons
belangrijk. 42m² per uur bij mooie kwaliteit. Een
hogere snelheid kan ook met een lagere resolutie.,
vaak voor massaproductie. Dit leveren we niet
regelmatig. We kunnen het wel, maar de klant
waardeert de toegevoegde waarde van onze
manier van werken: Advies, support, snelle service
en een prachtig eindproduct.”

Simpele bediening
“We moeten als organisatie flexibel zijn en snel
kunnen schakelen. Een makkelijk te bedienen
te bedienen printer is hiervoor belangrijk.
Gemak is bij de Colorado zeker het geval. Onze
medewerkers hebben totaal geen probleem
gehad om het te leren. We kenden de Arizona
software al en één dag training was voldoende.
We gebruiken ook de Canon database met
standaard profielen. Dit werkt perfect. Je hebt
ook weinig mensen nodig voor de Colorado. Het
werk zit meer in het snijproces, waarbij nog een
voordeel van de Colorado is dat de prints meteen
droog zijn zodat je ze direct kunt bewerken.”

“Ik heb vertrouwen
in de techniek
die Canon levert.”
Antoine Haggenburg

We kunnen bijna alles
Antoine is trots op het brede assortiment aan
producten dat DPN Rikken Print kan leveren.
“We kunnen heel veel: Van diverse fotoprints tot
vlaggendoeken en verschillende soorten stickers.
Een deur printen kan op de Arizona of met een
sticker op de Colorado. We produceren ook
honderden banners per maand op de Colorado.
Het is fijn om naast de traditonele drukmethoden
zoveel mogelijkheden in huis te hebben.”

in our overall printing costs”

De toekomst
Antoine voorziet een mooie toekomst door nog
meer applicaties voor de interieur markt te creëren.
“Dit is een groeiend segment maar met steeds meer
aanbieders. We breiden daarom onze dienstverlening
uit met inmeten en monteren. Door meerdere
marktsegmenten te kunnen bedienen, verspreid je ook
je risico’s. De klant wil ook minder shoppen. Daarom
wil ik een bedrijf dat heel flexibel en klantgericht is.
Met onze webshop en gepersonaliseerde webportals
verwacht ik dat we de Colorado nog meer gaan
gebruiken. Samen met de Arizona hebben we op het
gebied van sign de perfecte combinatie om onze
klanten ook in de toekomst te kunnen voorzien van
mooie breed formaat producten voor allerlei prachtige
grafische toepassingen.”

“Met onze webshop en
gepersonaliseerde webportals
verwacht ik dat we de
Colorado nog meer gaan
gebruiken”
Antoine Haggenburg
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