Poster Expo
Graphic arts printer

GRAFISCH SPECIALIST
POSTER EXPO VERGROOT
SLAGKRACHT MET SNELLE
OCÉ COLORADO 1640
De 14 jaar oude grafische onderneming Poster Expo is een
bekende leverancier van display-oplossingen en gevestigd
in Villeneuve-la-Garenne, een van de noordelijke voorsteden
van Parijs. De onderneming heeft een krachtig specialisme
opgebouwd op het gebied van standbouw en -decoratie,
aangevuld met kwalitatief hoogstaand grafisch werk voor
creatieve bureaus en copyshops die grootformaatprints voor
klanten uitbesteden aan Poster Expo. Een online bestelsysteem
zorgt ook voor kleinere opdrachten die rechtstreeks van
eindgebruikers komen, zoals bestellingen voor posters en
textielvlaggen.

See the bigger picture

Het productportfolio van Poster Expo
omvat vlaggen en banners, posters,
canvas, roll-ups, stretchtextiel graphics,
promotionele vloerbedekking en
merkmeubilair voor beurzen en evene
menten. Deze gevarieerde mix van
toepassingen, mediatypen en klanten
zorgt voor een zware werkbelasting
die een zorgvuldige taakplanning en
hoge productiviteit vereist. Bij
investeringen in nieuwe technologie is
de belangrijkste drijfveer een hoge
productie-efficiëntie.
Toen Jacky Abitbol, de eigenaar van
Poster Expo, tijdens FESPA in mei 2017
in Hamburg de introductie van de Océ
Colorado 1640 bijwoonde en daar de
indrukwekkende printsnelheid zag, was
hij onmiddellijk overtuigd dat deze
printer een ideale oplossing was voor
zijn bedrijf.

Met deze printer bovenaan zijn
lijstje en zijn belangstelling voor
de mogelijkheden van de nieuwe
Canon UVgel-printtechnologie – een
belangstelling die nog eens werd
aangewakkerd door de demo tijdens
FESPA, ging hij op bezoek bij een
Canon-evenement in de omgeving van
Parijs. Toen hij de Océ Colorado 1640
daar opnieuw in actie zag, besloot
hij over te gaan tot aankoop van de
nieuwe 64” roll-to-roll printer.
“De productspecificaties van de Océ
Colorado 1640 voldoen exact aan
mijn eisen voor een hoogwaardige
productiemachine”, zegt hij. “In
principe had ik snelheid en kwaliteit
nodig, dus besloot ik de printer te
kopen bij Canon-reseller.”
De installatie volgde begin september
2017. De Océ Colorado 1640 vormde
een aanvulling op het bestaande
printerpark van 20 solvent-printers en
een latex-printer. De nieuwe printer
voldeed al snel aan de verwachtingen
van Jacky Abitbol waar het ging om
snelheid en kwaliteit: in de hoogste
kwaliteitsmodus produceert de printer
40 vierkante meter per uur. “Ik hou van
deze printer,” is dan ook zijn bondige
samenvatting.

Succes
Binnen twee maanden na de installatie had Abitbol de Océ
Colorado 1640 al met succes gebruikt voor 80 procent van de
mediatypen waarop bij Poster Expo wordt geprint, waaronder
canvas, papier, pvc en polyester. Het streven is om de productie uit
te breiden tot het gehele spectrum aan toepassingen en substraten.
Poster Expo kent al een hoog niveau aan workflowautomatisering
en maakt gebruik van een Caldera RIP en Enfocus Switch om het
web-to-print-proces te stroomlijnen. Met een steeds krachtiger
focus op een kernportfolio van minder, maar hoog volume
grafische toepassingen voor beurzen en tentoonstellingen, is
Abitbols ambitie om door te groeien naar onbeheerd printen en
zo een optimale operationele efficiëntie te realiseren.
“Feitelijk zit Poster Expo in een nichemarkt”, benadrukt hij. “De
opdrachten die we vandaag de dag printen vormen het grootste
deel van ons werk en zijn van groot belang voor het succes van
dit bedrijf. De combinatie van snelheid en kwaliteit die de Océ
Colorado 1640 biedt, vormt voor ons een uitstekende oplossing.”
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