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Afwerking bij PRINTburo weer
helemaal up-to-speed
Het in Waregem en Ieper gevestigde
PRINT-buro investeerde recent in een
waaier performante afwerkingsapparatuur bij Albyco. Sindsdien kan de afwerking
de snelle printstraten weer volgen.

mante dienst na verkoop
cruciaal zijn om succesvol te
zijn. Zonder te overdrijven
kan ik gerust stellen dat de
klantenservice van Albyco
gewoon top is.”

Sneller én beter
De verhuis in 2016 naar een ruime en mooie
productiehal in een oud fabrieksgebouw te
Waregem, heeft PRINTburo geen windeieren
gelegd. De open structuur waarbij de klant
met de glimlach wordt bediend aan een
balie terwijl hij ook de productiemedewerker
aan het werk ziet, heeft het bedrijf een enorme
boost gegeven. Om die groei meester te
blijven, investeerde PRINTburo in nieuwe en
performante kleur- en zwartwitprinters, maar
daardoor kwam de afwerking in tijdelijke
ademnood.

Update van de
afwerkingsapparatuur
Tijdens een grafisch event liepen PRINTburozaakvoerder Kurt Clement en Albyco-CEO Carli
Van de Peer mekaar tegen het lijf en van het
een kwam het ander. Kurt Clement: “Carli was
reeds jaren een van mijn leveranciers, maar om
de een of andere reden waren we mekaar uit
het oog verloren. Kwam het door de drukte
van de groei die zowel wij als Albyco meemaakten? Ik weet het niet, maar de timing had
niet beter kunnen zijn, want onze afwerkingsafdeling was dringend aan een update toe en
Carli was hiervoor de juiste man op de juiste
plaats.”

Waarom met Albyco?
Daarover is Kurt Clement heel duidelijk:
“Albyco is een stabiele partner die solide en
betrouwbare apparatuur verkoopt. Maar ook
de persoon van Carli speelt hierin mee. Wij zijn
beiden rond dezelfde periode met onze zaak
begonnen en als zaakvoerder van Albyco is hij
evengoed ondernemer als zijn klanten. Dat
schept toch een andere band, want ook hij
kent het klappen van de zweep. En een van de
dingen die Carli en ikzelf gemeen hebben,
is het besef dat een goede service en perfor-

De totale investering aan
afwerkingsapparatuur omvat
een programmeerbare
MOHR snijmachine met
luchttafel, een lamineermachine, bookletmaker,
ril- en vouwmachine alsook
een semiautomatische
Wire-O inbindmachine. Kurt
Clement: “Wat meteen
opviel, was de enorme
snelheidstoename van de
afwerking. Door de hogere
efficiëntie van de nieuwe
apparatuur verloopt de
afwerking nu bijna tweemaal
zo snel als vroeger. Maar dat
is niet het enige. We merken ook een duidelijke verbetering in de afwerkingskwaliteit van
het drukwerk en dat aan een hogere snelheid.
Wat kan je nog meer wensen?”

Productie weer in balans
Maar los van snelheidstoename en betere
afwerkingskwaliteit is er ook de impact op het
team. En die is enorm, zegt Kurt Clement.
“Door de recente investeringen in nog snellere
kleur- en zwartwitprinters, konden we wel
meer orders in minder tijd printen, maar stonden onze medewerkers plots in de file in de
afwerking. Structurele files, om het in verkeerstermen te zeggen, die je niet weggewerkt
krijgt. Met de komst van de nieuwe afwerkingsmachines is de balans tussen printen en
afwerken gelukkig weer in evenwicht.”

Albyco-CEO Carli Van de Peer en
PRINTburo-zaakvoerder Kurt Clement

alle mogelijke drukwerk gaande van flyers,
boeken, briefpapier en enveloppen tot het
typische gelegenheidsdrukwerk zoals geboortekaartjes. Daarenboven werkt PRINTburo ook
nauw samen met verschillende scholen, waarvoor het een gebruiksvriendelijk online bestelplatform ontwikkeld heeft. Kortom, PRINTburo
is een moderne allround digitale drukkerij.

Bij digitale drukkerij PRINTburo kunnen zowel
bedrijven, particulieren als verenigingen
terecht voor een breed gamma aan drukwerk.
Van het kleinste visitekaartje tot grootformaat
posters en foto’s op canvas, met daartussenin

Meer informatie over Albyco-oplossingen en PRINTburo vindt u op www.albyco.be en www.printburo.be

