
LED-UV
De Mimaki vlakbedprinter heeft als afdruktechniek inkjet in 
combinatie met milieuvriendelijke LED-UV droging van inkten. 
Olav Peters: “Dankzij deze printtechniek zijn wij in staat  
om een hoge kwaliteit te realiseren over het totale drukop-
pervlak van 42 bij 60 centimeter, zelfs bij het bedrukken van 
objecten die niet vlak zijn. De printer maakt gebruik van lucht-
gekoelde LED-UV lampen. De inkt droogt daardoor onmiddel-
lijk, waardoor geen opwarm- en afkoeltijd nodig is. Dat komt 
de productietijd weer ten goede. De lampen zelf creëren weinig 
warmte, zodat ook warmtegevoelige objecten bedrukt kunnen 
worden.” 

Partnerschap
Igepa Nederland is leverancier van de Mimaki UJF-6042 LED-UV 
vlakbedprinter. Olav Peters: “De mensen van Igepa snappen 
onze business, omdat deze onderneming op grafisch gebied een 
totaalleverancier is. Het zijn geen dozenschuivers, integendeel. 
Men beschouwt ons als een partner. Dat spreekt ons erg aan. Bij 
onze naam Haveka vermelden wij niet voor niets ‘De Grafische 
Partner’. Dat is niet alleen maar een naam, maar dat dragen wij 
ook uit.” 
Aaldrik Britstra, salesmanager bij Igepa Nederland: “Een  
goede samenwerking met de klant is voorwaarde om te komen 
tot een goed partnerschap. Daarom hechten wij veel belang  
aan een goede aftersales. Wij hebben er alle belang bij dat  
de klant succesvol is.” De klanten van Drukkerij Haveka  
komen uit heel Nederland. Olav Peters: “Onze opdrachtgevers 
komen uit bijna alle segmenten van het bedrijfsleven. Ook 
voeren wij opdrachten uit voor collega’s. Kortom, iedereen is 
welkom.”

a d v e r t o r i a l

Topkwaliteit op allerlei materialen

Victor Kanters en Olav Peters zijn al bijna dertig jaar actief met 
hun drukkerij. De onderneming bedient de klanten van A tot 
Z. Victor Kanters: “Om dit one-stop-shop concept waar te kun-
nen maken, beschikken wij over moderne productiemiddelen, 
goede vakmensen en een mooi bedrijfspand. Wij verkopen onze 
klanten een oplossing en begeleiden hen vanaf concept tot 
en met realisatie. Kortom, wij verzorgen niet alleen het druk-
ken, printen en afwerken, maar ook wat daarvoor zit. Daarom 
beschikken wij over een professionele DTP-afdeling, waar de 
klant terecht kan voor ontwerp, advies en opmaak.”

Objecten personaliseren
Sinds kort beschikt Drukkerij Haveka over een nieuwe Mimaki 
UJF-6042 LED-UV vlakbedprinter, die door Igepa Nederland werd 
geleverd en geïnstalleerd. Olav Peters: “Wij willen onze klanten 
optimaal van dienst zijn en daarom blijven wij investeren in 
goede en geavanceerde apparatuur. Om in te spelen op de vraag 
naar het bedrukken van objecten, deden wij onderzoek naar 
vlakbedprinters. Daaruit kwam de vlakbedprinter van Mimaki 
als beste naar voren. Nu zijn we in staat om allerlei objecten 
met een dikte tot wel 15 centimeter te bedrukken. Het object 
kan uit bijna elke soort materiaal bestaan, zoals blik, karton, 
hout, glas, rvs en kunststof. Omdat we digitaal werken, zijn we 
in staat elk object te personaliseren en kan in zeer kleine opla-
ges worden geproduceerd, in feite vanaf oplage één.” 
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I gepa  l e ve r t  Mimak i  LED -UV  v lakbedpr in t e r  voo r  b i j z ondere  t o epas s ingen

Drukkerij Haveka in Alblasserdam is een allround gra-
fisch bedrijf waar men terecht kan voor alle soorten 
drukwerk in kleine aantallen tegen scherpe prijzen. 
Met de nieuwe Mimaki UJF-6042 LED-UV vlakbedprinter 
kunnen allerlei objecten worden bedrukt.

Bij de Mimaki UJF-6042MkII van links naar rechts: Olav Peters, Victor Kanters en Aaldrik Britstra (Igepa Nederland).
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