
drukwerk spettert en
sprankelt met 3D-lak

Vol bewondering en verbazing loop ik door de moderne 
drukkerij van Van Marle in Hengelo. Aanleiding was de 
prachtige brochure met 3D-lak die ik een paar weken 
daarvoor in m’n handen kreeg. Zichtbaar trots laat Belinda 
Wessels me de hypermoderne, en onverwacht stille machines 
zien waar prachtig full colour drukwerk uit ‘zoeft’. Niets is er 
nog over van mijn achterhaalde beeldvorming waarin ik een 
grote productiehal voor me zag, vol oorverdovend lawaai, 
stinkende inkt en plakkerig papier op tafels en op de grond.  
Tjonge,… wat is dit anders en cool.”

#B@pp in 3D
Ook dit 0-nr van de #B@pp werd gedrukt in Hengelo. 
Belinda wijst naar de inktjetkoppen in de machine die 
verantwoordelijk zijn voor het 3D lakproces. Een hoog- 
waardige laklaag wordt in meerdere lagen, selectief en in 

verschillende diktes en rasters opgebouwd. “Onze machine 
kan uit de voeten met een breed scala aan papiersoorten, 
-formaten en substraten. Dit varieert van gelamineerd karton 
tot en met plastic. En het resultaat is om te zoenen!” Van 
Marle is één van de weinige drukkers in ons land die een 
dergelijke geavanceerde machine in huis heeft. “Klanten 
weten ons steeds beter te vinden. Vooral als ze zo’n mooie 
folder in handen hebben gehad, een fotoboek, een bijzonder 
visitekaartje met 3D lak of een cadeaukaart. Wist je 
trouwens dat we ook steeds meer in 3D-lak drukken voor 
brailletoepassingen?” 

Wie durft te beweren dat drukwerk verleden tijd is/wordt? 

Geen bedrijfstak die zich zo snel en rigoureus wist aan te passen dan de wereld 

van grafische technieken. Dat was ook hard nodig, want drukkers die stil bleven staan, 

hebben de deuren al moeten sluiten. 

Vraag een #gratis 3D-lak monsterbox 

aan via info@vanmarle.nl, of kijk voor 

meer informatie op www.vanmarle.nl
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