Topcolor Numéric
Graphic arts printer

TOPCOLOR NUMÉRIC
STAPT MET CANON’S OCÉ
COLORADO 1640 IN EEN NIEUWE
WERELD VOL MOGELIJKHEDEN
De in Colmar, in de Franse Elzas gevestigde
onderneming Topcolor Numéric was de eerste klant
in Frankrijk waar de Océ Colorado 1640 roll-to-roll
printer met Canon’s UVgel-printtechnologie werd
geïnstalleerd.

See the bigger picture

Dit succesvolle familiebedrijf ging begin jaren tachtig
onder leiding van oprichter Martial Muller van start
als fotolab. Eind jaren negentig besloot Muller om
fors te investeren in digitale technologieën en zo het
productaanbod van de onderneming uit te breiden.
Als vooruitstrevende onderneming die de kansen
zag die digitaal printen bood, was het een van de
eerst grafische bedrijven in het land die overschakelde van analoge processen naar grootformaat digitaal
printen.

Nu de onderneming is overgegaan in andere handen,
met Benjamin Muller en Stéphan Treve aan het roer,
maar oprichter Martial Muller wel nog steeds zijn
ervaring inbrengt bij strategische beslissingen,
genereert Topcolor Numéric een jaaromzet van
¤ 4,5 miljoen en ziet de onderneming een jaarlijkse
groei van 20% of meer.
Productportfolio
Met een team van 30 specialisten produceert Topcolor Numéric marketingmaterialen voor retailers en
merkproducenten. Het gevarieerde productportfolio
omvat signage voor zowel binnen als buiten, billboards, point-of-sale (POS) materialen, zelfklevende
wanddecoratie, voertuigbelettering, verpakkingsmaterialen en ook etiketten en zelfklevende graphics in
alle uitvoeringen en afmetingen.
Zoals general manager Benjamin Muller aangeeft:
“Als eigenaar van twee Océ Arizona 2280 GT en
Arizona 6170 XTS flatbed printers waren we bekend
met de kwaliteit van Canon’s grootformaat printtechnologie en hun service. Toen we tijdens Canon
Expo 2015 voor het eerst kennismaakten met de
nieuwe Canon UVgel-printtechnologie, zagen we het
groeipotentieel dat met aanvullende investeringen
in printen voor onze onderneming mogelijk was.”
Ter ondersteuning van de beslissing van het
managementteam om te investeren in de nieuwe
technologie, woonde Benjamin Muller een Canonklantenevenement in Nederland bij, waar hij ook
deelnam aan een productdemonstratie van de Océ
Colorado 1640.

Toen we de Océ Colorado 1640
printer in actie zagen, waren we
meteen ervan overtuigd dat deze
printer de productie-efficiëntie
verder kon verhogen.
En zes maanden later, in september
2017, stond de printer gereed en
klaar voor gebruik in onze
productiehal.

Gebruiksvriendelijk
Het team bij Topcolor Numéric merkte dat de nieuwe printer heel
intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Er zijn nu vier operators die de
printer in verschillende ploegendiensten bedienen, waardoor de
Océ Colorado 1640 veel opdrachten uitvoert die in het verleden
werden geproduceerd op andere solvent- en UV-printers.
De onderneming is vooral onder de indruk van de evenwichtige
balans tussen printkwaliteit, productiesnelheid en flexibiliteit in
media van de Océ Colorado 1640 en de mogelijkheid om een
breed kleurenspectrum met hoogwaardige kwaliteit te reprodu
ceren voor toepassingen buitenshuis.
“Bij onze eerdere digitale grootformaat-technologieën boden
sommige printers de gewenste printkwaliteit, andere vertoonden
een snelheidsvoordeel en weer andere printers boden de mogelijkheid op een breed scala aan media en substraten te printen. Met
de Colorado krijgen we deze drie kenmerken aangeboden in één
apparaat zonder dat we concessies moeten doen aan kwaliteit,
snelheid of toepassingsmogelijkheden. De Colorado zorgt voor
een merkbare toename in productiesnelheid ten opzichte van al
onze bestaande printers.”
Muller gaat verder: “Tijdens het gebruik van de nieuwe printer
kwamen er ook andere voordelen aan het licht. Met de nieuwe
UVgel-technologie komen de prints droog uit de Océ Colorado
1640. Dit betekent dat we direct kunnen lamineren zonder te
moeten wachten tot sommige inktcomponenten zijn verdampt.
Voor het eerst kunnen we nu last-minute klussen doen en vol vertrouwen de krappe deadlines van onze klanten halen. De Colorado
stelt ons in staat prints te leveren binnen een doorlooptijd van
24 uur – iets wat we nooit eerder konden.”

Hij voegt eraan toe: “Een
ander belangrijk pluspunt
is dat de printer vier inkten
gebruikt in plaats van
zes zoals bij een aantal
concurrerende modellen.
Dit betekent voor ons een
aanzienlijke besparing
op inkt zonder dat dit
ten koste gaat van het
kleurenspectrum of de
printkwaliteit.”

Topcolor Numéric denkt al na over
hoe de onderneming de voordelen
van digitale printtechnologie verder
kan vergroten. Met het nieuwe vertrouwen in de Océ Colorado 1640
werkt de onderneming op dit moment
aan de ontwikkeling van een web-toprint service die klanten in staat stelt
hun printopdrachten rechtstreeks te
plaatsen via de website van Topcolor
Numéric.

Milieu
Om het onderscheid ten opzichte van de concurrentie verder te
vergroten, benadrukt de onderneming naast haar diensten ook
de milieuaspecten van de nieuwe printer. De UL Greenguard Gold
certificering die in april 2018 werd toegekend aan de nieuwe
Canon UVgel-inkten voor de Océ Colorado 1640 ondersteunt het
milieu-initiatief van Topcolor Numéric en zal helpen bij het creëren
van nieuwe zakelijke mogelijkheden.
Bij POS-materialen die binnenshuis worden toegepast, kan ventilatie een probleem zijn en kunnen geuren ertoe leiden dat prints
in sommige winkels ongeschikt zijn voor gebruik. Dit is iets waar
traditionele UV-inkten veelal een steek laten vallen en waar de
milieuprestaties van de UVgel-inkt nieuwe mogelijkheden voor ons
openen.
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