
Specialisten merken dat ze het moeilijk krij-

gen in crisistijd, stelt Wilfred Kooijman,

directeur van Sei Benelux in Hedel. “Zij

moeten goed hun mogelijkheden onderzoe-

ken. Wij bespeuren bij veel van onze klanten

dat ze, naast hun bestaande gamma, ineens

totaal andere producten gaan maken.

Economisch mindere tijden kunnen dus ook

iets goeds opleveren. Aan die inventiviteit

kunnen wij bijdragen, vandaar ons initiatief

tot ‘Creatieve innovatiedagen’.”

Steeds meer producten zijn geschikt voor

een afwijkende productiemethode. Dat is de

achterliggende gedachte achter nieuwkomer

Almagesto 3D. Deze vacuümkast en oven in

één voorziet elk oppervlak van weerbesten-

dige, kleurvaste, brandwerende en graffiti-

bestendige afbeeldingen. Kooijman: “Heel

veel producten zijn sublimeerbaar. Zo kun-

nen restaurantketens ervoor kiezen om een

gordijnmotief terug te laten komen in stoel-

bekleding of op het servies. Maar ook toilet-

zittingen, urnen en tafelpoten kunnen in

onze sublimatiekasten.” 

SUBLIMATIEPAPIER
Bij deze techniek worden voorwerpen inge-

klemd in een frame tussen sublimatiepapier,

vervolgens gaat de oven dicht op 160 gra-

den Celsius en wordt de ruimte vacuüm

gezogen. “Zo worden de pigmenten in het

substraat gebracht. Zowel een enkel- als

dubbelzijdige bedrukking is mogelijk. Ook al
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hebben wij totaal geen fee-

ling met de knopenindustrie,

deze dagen laten wij zien wat

de mogelijkheden zijn.”

UV
Van het merk Neolt was er

de Aster-Jet 1650. “Besloten

is om een betaalbare hybri-

de UV-printer te bouwen

met hoge printsnelheden en

een outputkwaliteit die men

van merken als Mimaki of

Roland gewend is. De prin-

ter kost 40.000 euro, waarmee op rol- en

plaatmateriaal kan worden geprint.”

Samplemaking in de verpakkingsindustrie

vindt nu nog voornamelijk plaats via offset.

“Aangezien het om kleine hoeveelheden

gaat, spelen fabrikanten zoals Fujfilm, Vutek

en dus ook Neolt daarop in. Het zijn typisch

toepassingen voor UV-printers. Met de

Aster-Jet 1650 wordt instappen in UV voor

iedereen mogelijk”, besluit Kooijman.

www.seibenelux.com en

www.plotdesign.nl
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‘Creatieve innovatiedagen’ van Plot Design en Sei Benelux eind april.

“Het huidige economische klimaat daagt ondernemers uit om nog meer

hun creativiteit aan te boren. Wij bieden daarvoor verschillende opties”,

legt Wilfred Kooijman, directeur Sei Benelux uit.

3D-sublimatie
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Meer foto’s in ePaper op 
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Hybride UV-printer

Aster-Jet 1650.

De Almagesto 3D subli-

matiekast.

Eindresultaat: gesubli-

meerde voorwerpen. 
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