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WELKOM

Beste klant,

Voor u ligt de nieuwe Sign & Display catalogus van Igepa Belux nv.

Wie vandaag zaken doet, communiceert continu, op verschillende manieren en met verschillende 

doelgroepen. In een wereld die sterk bepaald wordt door beeldcultuur is visuele communicatie  

erg belangrijk. Het is vaak een eerste kennismaking met een bedrijf of een product. Bedrijven 

hechten daarbij terecht belang aan kwaliteit, vorm en stijl.  

Bij Igepa hebben we alles in huis om deze communicatie te realiseren. Wij helpen u bij de technische 

uitwerking van al uw ideeën, zowel online als offline, in alle vormen en maten. 

De nieuwe Sign & Display catalogus geeft een overzicht van ons aanbod voor visuele communicatie: 

platen, flexibele media, snij- en printfolies, technische toebehoren, artikelen voor zeefdruk en 

displays, enz. U krijgt achtergrond en duiding bij deze producten en we leggen de link naar onze 

website en e-commercetoepassing. Daarnaast kunt u ook kennismaken met onze overige producten 

en diensten die u als signmaker zeker zullen interesseren: van grootformaat printers, afwerkingstoe-

stellen en software, tot technische ondersteuning. Kortom: een allesomvattend totaalpakket voor 

visuele communicatie.

Wie meer uitleg wil kan uiteraard steeds terecht bij ons Sign & Display team, zij staan voor u klaar. 

We heten u alvast van harte welkom bij Igepa!

Serge�De�Crits

Sales Director Graphical Communication





IGEPA

Bij Igepa kunt u terecht voor alles wat u nodig hebt om visuele communicatie te realiseren, 

zowel media als technologie.

Igepa is samen met dochtermaatschappij Sagam een totaalleverancier van print- en signmedia, 

grafische technologie, software, knowhow, supplies, packaging en diensten voor de grafische sector, 

de industrie en voor kantooromgevingen. De roots van Igepa liggen in de distributie van papier en 

afgeleide producten. 

Igepa is actief in België en Luxemburg en maakt deel uit van de Duitse Igepa Group, een bundeling 

van groothandels in meer dan 20 verschillende landen. De samenwerking tussen de leden van de 

Igepa Group zorgt voor een sterke uitgangspositie op elk gebied, zowel wat inkoopbeleid, knowhow 

als marketing betreft. Dit resulteert in een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding en een doorgedreven 

klantenservice.

Enkele cijfers

 

MARKTPOSITIE IN BELGIË 30% van de office-markt, 40% van de grafische markt

OMZET 2013 180 miljoen euro

VOLUME 2013 137.140 ton

WERKNEMERS 2013 318 personen

KLANTEN 6.689 kopende klanten 

VESTIGINGEN Aalter – Awans – Luxemburg

AANTAL PALLETPLAATSEN STOCK 42.000

AANTAL M² OPSLAGRUIMTE 35.800 m²

AANTAL LEVERINGEN PER DAG gemiddeld 500 adressen voor een totaal volume van 300T per dag

CERTIFICATEN ISO 9001:2008 – FSC® – PEFCTM

7



Wat bieden we?

De activiteiten van Igepa en Sagam zijn business-to-business gericht en kunnen als volgt worden 

onderverdeeld:

 » Groothandel in media voor print- en signtoepassingen 

 » Aanbieder van technologie voor het bedrukken en verwerken van print- en signmedia

 » Groothandel in supplies en hulpmiddelen bij de creatie, realisatie en technische optimalisatie  

van offline communicatie

 » Aanbieder van logistieke dienstverlening

 » Groothandel in verpakkingsmateriaal 

 » Aanbieder van software voor de creatie, realisatie en technische optimalisatie  

van offline en online communicatie

 » Aanbieder van knowhow, technische ondersteuning en opleiding binnen al deze  

verschillende deelaspecten.

 

 

Waarom kiezen voor Igepa? 

 » Uitgebreid assortiment

Igepa biedt als enige op de markt een totaalpakket aan. U vindt bij ons media op stockformaten en 

in versnijding, print- en afwerkingssystemen, software, service en opleidingen. U hebt bovendien 

binnen elke categorie een ruime keuze tussen verschillende alternatieven zodat wij elke vraag op 

de meest passende manier kunnen beantwoorden. U hoeft dus nooit meer op zoek, u belt gewoon 

naar Igepa!

 » Sterke merken

Igepa biedt u de beste materialen en diensten tegen de beste prijs. Wij vertegenwoordigen onder 

andere leveranciers zoals Grafityp, Orafol, 3M, Bayer, Palram, Kaysersberg, Mimaki, Agfa, ... 

Daarnaast bieden wij u streng geselecteerde huismerken aan binnen verschillende productcate-

gorieën.

 » One-stop-shop

Bij Igepa vindt u alles onder hetzelfde dak. Dat is kostenefficiënt, tijdsbesparend en milieuvriendelijk.
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 » Logistiek 

Igepa beschikt in België over 2 magazijnen met in totaal 42.000 palletplaatsen. Wij leveren dage-

lijks zo’n 300 ton goederen bij ongeveer 500 klanten. Wij leveren standaard binnen de 24 uur. 

Gepersonaliseerde formaten kunnen gerealiseerd worden door 2 vlakbedzaagmachines voor de 

versnijding van platen tot 2 x 4 m. 

Igepa beschikt in België over een eigen vloot van 30 vrachtwagens. Onze eigen chauffeurs zijn  

onze ambassadeurs. Ze kennen de producten door en door en behandelen ze met gepaste zorg. 

Uw bestelling is in goede handen en wordt volledig naar wens bij u afgeleverd.

 » Toegewijd Sign & Display-team

Igepa gaat prat op een onberispelijke klantenservice op elk moment en op elk gebied. 

Al onze mensen helpen u snel, efficiënt en met doorgedreven kennis van zaken. 

 » Aandacht voor MVO

Igepa is een modern, rendabel en goed georganiseerd bedrijf dat zich engageert voor maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen investeren wij in menselijk kapitaal, wij engageren ons 

eveneens maximaal voor het milieu. Wij zijn als bedrijf FSC- en PEFC-gecertificeerd en wij beschikken 

over een ISO9001:2008 certificaat.

 » E-commerce – Webshop

Bij Igepa kunt u dag en nacht bestellen, helemaal zoals u het zelf wilt. 

U kunt op elk moment onze voorraad, uw gegevens en prijzen consulteren.

 » Advies 

Binnen Igepa zijn er verschillende gespecialiseerde afdelingen. Wij hebben dan ook de expertise in 

huis om u gericht en heel concreet te adviseren, bv. over welk type media en supplies het beste 

zijn voor uw printsysteem, over welk print- en/of afwerkingssysteem het beste bij uw onderneming 

past en hoe wij uw werk efficiënter kunnen maken. Indien nodig komen wij naar u toe en/of voeren 

wij specifieke testen voor u uit. 

Wij staan u bij op het gebied van opleiding, marketing, technische ondersteuning en eventuele 

klachten. Ons engagement gaat verder dan de levering. U staat er nooit alleen voor.

 » Marktleider in papier 

Igepa is begonnen als groothandel in papier en afgeleide producten. 

In België hebben wij ondertussen 40% van de grafische markt in handen en daar zijn wij fier op.

 
Wilt u meer weten over Igepa dan kunt  
u ons komen bezoeken na afspraak.  
Meer info bij uw vertegenwoordiger.

Igepa Webshop
Ontdek hoe het werkt 

op pagina 10.

info

Van al het gebruikte kantoorpapier in België 
komt 1 vel op 3 van Igepa.

info
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CONTACTGEGEVENS

Bij Igepa willen we graag weten  
wat we voor u kunnen doen.  
Uw vertegenwoordiger staat samen 
met het Sign & Display team klaar 
om u van dienst te zijn.

WEBSITE/WEBSHOP

Igepa is dag en nacht bereikbaar  
via de website www.igepa.be.
Deze bevat ook een elektronisch 
bestelsysteem. Individuele contracten 
en commerciële afspraken worden erin verwerkt en onze stockdatabase wordt 
dagelijks geactualiseerd.

Om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten logt u eerst aan met  
uw klantnummer en persoonlijke code. Hebt u vragen of wilt u graag een persoonlijke  
demo van ons systeem, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Noteer hier alvast uw klantnummer en persoonlijke webshopcode:

Uw klantnummer:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uw persoonlijke webshopcode:  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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LFP MEDIA
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In dit hoofdstuk stellen we u graag onze media voor large format printing voor, gaande van printvinyl en 
speciale printfolies tot textiel, spandoeken en papier. 

Onze carwrapping vinyls nemen in dit gamma een speciale plaats in.

Kiezen�voor�cast,�polymeer�of�monomeer?�

Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de  
grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen, weekmakers, ...  
Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. 

Onderstaande tekst kan hierbij wat duidelijkheid scheppen.

Om complexere vormen te kleven, wordt een cast of gegoten vinyl aangeraden.  
Er zijn speciale vinyls ontwikkeld voor het ‘wrappen’ van wagens, die 3 dimensioneel vervormbaar zijn.

Polymere vinyl, in het algemeen met een dikte van 70 tot 80 micron (1 micron = 1/1000 mm = 0.001 mm),  
is wel doeltreffend voor outdoortoepassingen, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken.

Monomere vinyl, met een dikte van 70 tot 100 micron (1 micron = 0,001 mm) wordt voor vrijwel alle  
vlakke indoortoepassingen gebruikt. Dit soort vinyl is ook geschikt voor kortstondige outdoortoepassingen, 
maar is onderheviger aan krimp dan polymere vinyl. 
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Printvinyl

CAST�OF�GEGOTEN�VINYL�
GESCHIKT�VOOR�LANGDURIGE�TOEPASSINGEN��
EN/OF�TOEPASSING�OP�EEN�VERVORMD�OPPERVLAK
Gegoten folies zijn de meest kwaliteitsvolle pvc-materialen.  

Door hun toepasbaarheid op gebogen oppervlakken zijn ze 

zeer dun en vragen een bijzondere toepassingstechniek.

Dit type vinyl wordt o.a. gebruikt voor het wrappen van 

voertuigen of delicate oppervlakken. 

De 3M Envision-versie (IJ480) is een gegoten ecologische vinyl 

die onder andere geschikt is voor latexprinters.

Cast vinyl is ook verkrijgbaar met een lijm, voorzien van 

kanaalstructuren om luchtbelletjes te vermijden.  

Dit type is echter niet geschikt voor alle toepassingen.  

Aarzel niet om ons advies te vragen.

Het wordt aangeraden om deze folies te voorzien van een 

aangepast laminaat om de levensduur te verhogen.

 » Grafiprint

naam kleur lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
137 152

Grafiprint S34P

wit glanzend

permanent solvent grijs 50 ■ ■

LAMX40
LAMX45

Grafiprint S38P 
deep corrugations permanent solvent grijs 50 ■ ■

Grafiprint AE38P
air escape permanent solvent grijs 50 ■ ■

Grafiprint S30P transparant permanent solvent transparant 50 ■ ■
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 » Orajet 

 

 

 

 

 

 

 » 3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLYMEER�VINYL�
GESCHIKT�VOOR�MIDDELLANGE�TERMIJN,��
LICHT�GLOOIENDE�TOEPASSINGEN
Dit type vinyl, veelzijdiger en duurzamer dan de monomeer, 

bestaat onder andere in een transparante, zandstraaleffect-  

en translucente uitvoering.

Verkrijgbaar met transparante of grijze lijmlaag op basis van 

solvent, die geschikt is om te kleven met water.

Er zijn varianten met een kanaalstructuur om blaasjes en 

belletjes te vermijden bij het kleven; deze moeten droog 

gekleefd worden.

Deze folies kunnen gelamineerd worden met een reeks  

aangepaste laminaten om de levensduur te verhogen. 

GEF-laminaat is een ecologische versie die uw prints 

beschermt en een ecologische meerwaarde biedt.

naam kleur lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
137 152

Orajet 3951

wit glanzend

repositioneerbaar 
permanent solvent grijs 55 ■ ■

Oraguard 293

Orajet 3951RA repositioneerbaar 
permanent

solvent grijs 
rapid air 55 ■ ■

naam kleur lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
137 152

3M IJ70
wit of  

transparant 
glanzend

permanent solvent grijs  
of transparant 55 ■ ■

3M 8518G 
3M 8520M3M IJ170Cv3 wit glanzend permanent solvent grijs 50 ■ ■

3M IJ380 - 3D wit glanzend 
of mat

repositioneerbaar 
permanent solvent grijs 50 ■ ■

3M IJ480  
envision pvc free wit mat repositioneerbaar 

permanent solvent grijs 50 ■ 3M 8548G
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 » Grafiprint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Orajet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » 3M 

 

naam kleur lijm dikte  
in µ

breedte in cm
laminaat

76 102 137 152

Grafiprint S22P
wit glanzend

permanent solvent transparant 75 ■ ■ ■ ■ LAM250 
LAM230 
LAM200
GEF171
GEF121
GEF130

Grafiprint S24P permanent solvent grijs 75 ■ ■ ■ ■

Grafiprint S20P transparant 
glanzend permanent solvent transparant 75 ■ ■

Grafiprint S27P translucent permanent solvent transparant 80 ■ ■ LAM250
GEF121

Grafiprint S28P gezandstraald permanent solvent transparant 80 ■ ■ -

naam kleur lijm dikte  
in µ

breedte in cm
laminaat

76 105 137 152 160

Orajet 3551

wit glanzend

permanent solvent, grijs of 
transparant 75 ■ ■ ■ ■ ■

Oraguard 
215

Orajet 3551G RA permanent solvent grijs rapid air 75 ■ ■ ■

Orajet 3551 Deep 
Temperature 

(-5 °C)
permanent solvent transparant 75 ■

naam kleur lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
137 152

3M IJ40
wit,

 glanzend  
of mat

permanent of 
verwijderbaar solvent grijs 70 ■ ■

3M 8038G
3M 8040Mpermanent solvent transparant 70 ■ ■

permanent solvent grijs comply 75 ■ ■
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PRINTFOLIE�SPECIAL�FORMULA�
GESCHIKT�VOOR�MIDDELLANGE�TERMIJN,��
VLAKKE�TOEPASSINGEN
Door zijn polyvalente inzetbaarheid is deze groep een prijs-

kwaliteit aanrader. Hechting tot 5 jaar, geschikt voor zowel 

binnen- als buitengebruik. Deze folies zijn vervaardigd met 

solvent lijm, die geschikt is om te kleven met water.

De reeksen S56 van Grafityp en de 3165 RA van Orajet zijn zeer 

populair dankzij de Air Escape-technologie die geen belletjes 

achterlaten bij het (droog) kleven. 

Deze folies kunnen gelamineerd worden met een reeks  

aangepaste laminaten om de levensduur te verhogen.

 » Grafiprint Special Formula 

 

 

 

 

 

 

 » Orajet

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

102 137 152

Grafiprint S56P

wit glanzend

permanent solvent air escape 75 ■ ■
LAMS50 
LAMS55
GEF171
GEF121
GEF130

Grafiprint S52P permanent solvent transparant 75 ■ ■

Grafiprint S54P permanent solvent grijs 75 ■ ■ ■

Grafiprint S53P wit mat permanent solvent transparant 70 ■ ■ ■

naam kleur lijm dikte  
in µ

breedte in cm
laminaat

76 105 137 152

Orajet 3651

wit glanzend, 
wit mat, 

transparant 
glanzend

permanent solvent polyacrylaat 
grijs of transparant 70 ■ ■ ■ ■

Oraguard 
210

Orajet 3165RA wit glanzend permanent solvent polyacrylaat 
grijs Rapid Air 100 ■ ■

 » 3M 

naam kleur lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
137 152

3M IJ37 wit glanzend permanent solvent grijs 75 ■ ■ 3M 8018G
3M 8020M
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MONOMEER�VINYL�
GESCHIKT�VOOR�KORTSTONDIGE,��
VLAKKE�TOEPASSINGEN
Monomeer vinyl is uitermate geschikt voor kortstondige 

outdoortoepassingen. Door zijn dikte is dit materiaal  

gemakkelijk te kleven. De lijm is permanent of verwijderbaar  

op acrylbasis. Kleven met water wordt afgeraden. 

Wordt gecombineerd met monomeer laminaat.

 » Jetprint 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Grafiprint 

 

 

 

 

 » Orajet 

 

 

 

 

JETprint

kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

105 137 160

wit glanzend

permanent polyacrylaat transparant 100 ■ ■ ■

Jet protect 80 
glanzend of mat

verwijderbaar polyacrylaat transparant 100 ■ ■ ■

permanent polyacrylaat grijs 100 ■

verwijderbaar polyacrylaat grijs 100 ■

wit mat
permanent polyacrylaat transparant 100 ■

verwijderbaar polyacrylaat transparant 100 ■

transparant permanent polyacrylaat transparant 100 ■ ■

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

137 152

Grafiprint GS05S wit glanzend semipermanent polyacrylaat zwart 95 ■ ■
LAM100

Grafiprint S06S wit mat semipermanent polyacrylaat zwart 95 ■ ■

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

137 160

Orajet 3162GX

wit glanzend

verwijderbaar polyacrylaat grijs 100 ■ ■

Oraguard 200

Orajet 3164G permanent polyacrylaat transparant 100 ■ ■

Orajet 3164GX permanent polyacrylaat grijs 100 ■ ■

Orajet 3162MX wit mat verwijderbaar polyacrylaat grijs 100 ■ ■

Orajet 3162G transparant verwijderbaar polyacrylaat transparant 100 ■ ■
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 » 3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke�lijm�gebruiken?�

Er zijn 2 soorten en kwaliteiten lijm:
- Watergebaseerde lijmen: voornamelijk voor indoorgebruik. 
- Solvent acrylaatlijmen zijn op basis van oplosmiddelen: voor langdurig outdoorgebruik. 
  
Voor de hechting van de lijm wordt de term ‘tack’ gebruikt. 
In het algemeen wordt de uiteindelijke hechting bereikt na 24-48 uur.

Soms wordt lijm met een lage ‘tack’ gebruikt die toch een zeer hoge eindhechting heeft. 
Folies met deze lijmeigenschappen worden gebruikt als herpositioneren een pluspunt kan zijn. 
Deze lijm zal langzaam zijn kleefkracht opbouwen.

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

137 152

3M IJ25
wit glanzend verwijderbaar polyacrylaat transparant 115 ■ ■

3M 8008G
3M 8010M

wit mat verwijderbaar polyacrylaat transparant 115 ■ ■

3M IJ20
wit glanzend verwijderbaar polyacrylaat transparant 90 ■ ■

wit mat verwijderbaar polyacrylaat transparant 90 ■ ■
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Window graphics

WINDOW�GRAPHICS�
Microgeperforeerd vinyl wordt sinds jaren voornamelijk 

voor kortstondige publiciteit op bussen gebruikt. Dankzij 

de nieuwe goedkopere assortimenten zien we meer en 

meer communicatie op ramen verschijnen en zelfs volledig 

bedekte gebouwen. De doorkijk van binnen naar buiten blijft 

bestaan.

Meerdere elementen zijn doorslaggevend bij de keuze van 

microgeperforeerd vinyl: de duurzaamheid (afhankelijk  

van het merk/type), de diameter van de gaatjes en hun 

verdelingspercentage. De versie 40/60 wordt regelmatig 

gebruikt omdat zijn 60 % bedrukte oppervlakte een beter 

beeld geeft zonder dat het zicht van binnen naar buiten te 

veel vermindert. 

Opgelet: niet alle microgeperforeerde vinyls hebben een 

geschikte drager voor UV-printers.

Voor gebruik op voertuigen gelden bepaalde normen.  

In Europa wordt het percentage 50/50 het vaakst aanvaard. 

Volg echter de regels die gelden in uw land. 

De window graphic folies uit ons assortiment zijn geschikt voor 

eco-solvent en UV, met uitzondering van de Jetprint window 

graphics 35/65 die niet geschikt is voor UV. 

3M koos voor een ultratransparant product dat aangebracht 

wordt aan de binnenzijde van het raam, dat kan worden 

beprint met solvent, latex of UV waarop je onder andere met 

behulp van witte inkt een simulatie kan printen van micro-

geperforeerde vinyl. De 3M 8150 is licht vervormbaar.

JETprint
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 » Panorama Innova 

 

 

 

 

 

 » Jetprint Window Graphics 

 

 

 

 

 

 » 3M Clearview 

  

Wat�is�de�optimale�temperatuur�om�folie�te�aan�te�brengen?�

Als een vinyl in een koude omgeving wordt gekleefd, kan de lijm zich niet aan het oppervlak hechten.  
De lijm zal hard worden zonder dat hij kan inwerken. De minimale en maximale temperatuur bij gebruik  
is afhankelijk van het type hechtmiddel. In het algemeen kan worden gezegd dat ongeveer 20 °C de beste  
temperatuur is voor gebruik. Na de toepassing (minimaal 24 uur) mag de vinyl worden blootgesteld aan  
temperatuurschommelingen. De minimum- en de maximumtemperatuur zijn afhankelijk van de folie  
en lijm (zie technische fiche van het te kleven materiaal).

Nieuw: Oracal 3551DT die u kan kleven tot -5 °C.

Wij raden u aan om de vinyl te bewaren in zijn originele verpakking, op een droge plaats  
(15-25 °C/gemiddelde vochtigheid 50 %) om te voorkomen dat het materiaal vocht absorbeert.

naam lijm dikte in µ
breedte in cm

137 152

Jetprint window graphics 35/65 verwijderbaar zwart solvent 140 ■

Jetprint window graphics UV 40/60 verwijderbaar zwart solvent 180 ■ ■

naam lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
137 152

Panorama Innova 50 UV – 50/50 verwijderbaar zwart solvent 145 ■ ■ Panorama 
laminaat cast Panorama Innova 40 UV– 40/60 verwijderbaar zwart solvent 145 ■ ■

naam lijm dikte in µ
breedte in cm

laminaat
122 152

3M 8150 Clearview ultratransparant verwijderbaar solvent acrylaat 50 ■ ■ 3M 8150
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Printfolie specialiteiten

SOLVENT�FLEX�EN�SOLVENT�TATTOO�FLEX
Beprintbare flex wordt positief geprint, na het uitdampen 

(min. 48 uren) kan het materiaal contour gesneden worden 

om dan met een applicatietape overgezet te worden op het 

textiel met behulp van een warmtepers.

OPEN�AIR�PRINTFOLIE
De open air printfolie is een monomere folie die micro-geperforeerd is waardoor de lucht tijdens 

het kleven direct en volledig verdwijnt. Dit materiaal kan omwille van zijn structuur niet worden 

gelamineerd.

naam type kleur dikte 
in µ lijm gebruiksaanwijzing

breedte in cm

50 75

Solventflex flex wit 160 - druk: gemiddeld – 20 sec – 160 °C ■ ■

Solvent TattooFlex flex wit 80 - druk: gemiddeld – 17 sec – 165 °C ■ ■

Transferfilm MT854 transparant - medium tack
om de geprinte en gesneden  

solventflex of solvent tattooflex  
over te zetten op het textiel

■

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm

137

Open Air wit glanzend, mat of transparant semipermanent polyacrylic grijs 100 ■
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CLING�FOLIE�
ELEKTROSTATISCHE�FOLIE�OF�FOLIE�‘ZONDER�LIJM’
Jetstick is het ideale product voor uw tijdelijke of promo-

tionele toepassingen die door het winkelpersoneel aange-

bracht worden. Inderdaad: geen belletjes mogelijk en de 

folie kan altijd verplaatst worden. Als hij op de juiste manier 

bewaard wordt, kan de folie zelfs meerdere keren opnieuw 

gebruikt worden.

Het andere zeer bekende product is Yupo TAKO. In het 

Japans betekent Tako zuignap. Dit materiaal heeft op de 

achterkant microzuignapjes waardoor het op vrijwel alle 

oppervlakken hecht. Gemakkelijk te gebruiken en ook 

herbruikbaar als het op de juiste manier bewaard wordt.

 

 

 

MUURVINYL
De 3M Scotchcal 8624 (in combinatie met 3M 8524 

laminaat) is een folie voor alle terreinen! Kan worden 

gebruikt op ruwe muren en muren met een textuur. 

Deze folie, uniek door zijn aanpasbaarheid, hecht op 

blokken, stenen, tegels, plafonnering, enz.

Ook geschikt voor kortetermijn buitentoepassingen.

naam kleur dikte in µ
breedte in cm

127 140

Jetstick 068 wit glanzend 150 ■

Jetstick 058 transparant glanzend 150 ■

Yupo Tako 1071  
(enkel ecosol) wit glanzend 210 ■

Yupo Tako 1069  
(enkel UV/screen) wit glanzend 210 ■

YUPO Jelly
(enkel UV/screen) transparant glanzend 178 ■

naam lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

122 152

3M 8624 
Textured wall

transparant 
verwijderbaar

solvent 
acrylaat 50 ■ ■ 3M 8524



23

FLOOR�GRAPHICS
Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van reclametoepas-

singen op de grond. Ze zijn opvallend en doeltreffend in bv. 

supermarkten. Op de meeste materialen is een gepast 

vloerlaminaat onontbeerlijk om de veiligheid te garanderen!

 » Oracal 1663 Printvinyl floor 

Hooggepigmenteerde 110µ speciaal pvc-vinyl voor vloerstickers (binnengebruik).  

Door zijn hoge pigmentgehalte wordt het doorschijnen van de ondergrond voorkomen. 

 

 

 

 

 » 3M 

Geschikt voor vlakke toepassingen en als floorgraphic voor binnengebruik in combinatie met  

geschikt vloerlaminaat. 

 

 

 

 

 

 

 

Vloerlaminaat is geschikt om uw prints te beschermen en werkt als antislip door zijn korrelige  

structuur. Dit laminaat is vrij dik en het antislipeffect werd goedgekeurd. Verkrijgbaar in pvc- 

houdende of pvc-vrije versies. Wordt ook gebruikt voor het lamineren van roll-ups en pop-ups. 

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

137 152

Oracal 1663 wit glanzend verwijderbaar solvent transparant 110 ■ ■ Oraguard 
50AS/255AS

naam kleur lijm dikte 
in µ

breedte in cm
laminaat

137 152

3M IJ25
wit glanzend verwijderbaar polyacrylaat transparant 115 ■ ■ één van 

onderstaande 
vloerlaminatenwit mat verwijderbaar polyacrylaat transparant 115 ■ ■

naam lijm dikte 
in µ

breedte in cm

90 102 104 127 130 137 140 152 155

Grafiprint SOL solvent 125 ■

Grafiprint FLOOR solvent 200 ■ ■

Grafiprint GEF laminaat solvent 80 ■ ■ ■ ■

Igepa vloerlaminaat solvent 120 ■ ■ ■ ■ ■

Igepa pvc-vrij vloerlaminaat solvent 125 ■ ■



www.agfa.com/synaps

SYNAPS. Prints like paper. 
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Roll-up-, pop-up- en backlit-folies

ROLL-UPFOLIE
Een roll-up kan heel geschikt en kwalitatief hoogstaand zijn 

voor herhaald gebruik, of budgetvriendelijker voor eenmalig 

gebruik. Daarom hebben wij ons assortiment aangevuld met 

verschillende producten naargelang de behoeften, het budget  

en de afwerkingen.

Polyester (pet) is het meest hoogwaardig en zeer resistent. 

We vinden er producten zoals Synaps van Agfa, die enkel UV 

bedrukt kunnen worden, maar ook een uitgebreid assortiment 

Kernow Hydrosol-producten met een volledig ondoorschijnend 

resultaat. De Jetdisplay PET-PVC is een ‘sandwich’ van beide 

materialen. Het is een pet-laag die aan beide zijden bedekt is 

met een pvc-laag die een zeer mooi resultaat geeft bij bedruk-

king. De pet-laag geeft het product stabiliteit.

naam kleur dikte 
in µ

breedte in cm

91 106 127 137 152 160 174

Jetdisplay lightblock PET-PVC (GUPG) wit mat, grijze rug 220 ■ ■ ■

HydroSol PET (JL306) wit mat 155 ■ ■

HydroSol PET lightblock (JL278) wit glanzend 155 ■

HydroSol PET lightblock (JL279) wit mat 280 ■ ■

Agfa Synaps OM170 (UV) wit mat 150 ■ ■ ■

Afga Synaps OM230 (UV) wit mat 200 ■ ■ ■

Klöckner PVC M1 (UV) (P53) wit mat 280 ■

Smart up PET (SU16) wit satijn, zilveren rug 160 ■ ■ ■
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naam kleur dikte
in µ

breedte in cm

137 152

Hydrosol backlit
wit glanzend 200 ■ ■

wit mat 215 ■ ■

HydroPrint PET heavy frost backlit 
(UV) (JL287) wit glanzend 190 ■

FOLIE�VOOR�POP-UPS
De pop-up of paraplustand wordt vaak gebruikt voor een 

hoogwaardige promotiestand. Dankzij zijn structuur kan met 

stroken van 91 cm gewerkt worden. Wij hebben een assorti-

ment in voorraad dat tegemoetkomt aan uw behoeften. Deze 

afbeeldingen worden heel vaak afgewerkt met vloerlaminaat 

tegen beschadiging en om de pop-upwand een mooie en 

duurzame uitstraling te geven.

LICHTDOORLATENDE�FILM��
VOOR�VERLICHTE�DISPLAYS
Het beste voorbeeld: iedereen kent wel de publicatieborden  

van fastfoodrestaurants waarop de menu’s worden vermeld …  

op een backlit zodat ze makkelijk te veranderen zijn.

naam kleur dikte 
in µ

breedte in cm

91

Jetdisplay pop-up blockout PVC-PET-PVC wit mat 450 ■

Convertec pop up PET wit mat 350 ■

Hydrosol PET lightblock gloss wit glanzend 280 ■
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Textiel

CANVAS
Bekend onder de naam schildersdoek. Ons assortiment bevat 

producten die verkrijgbaar zijn in breedtes tot 220 cm en een 

gewicht tot 390 g/m². De witheid van elk product is verschil-

lend en hangt af van de voorkeur van de gebruiker. 

 

TEXTIEL�EN�VLAGGEN
De meest recente toevoegingen in dit segment zijn de  

textielweefsels van Concordia (Soltexco), van 100 %  

Belgische makelij. Veelzijdig toepasbaar voor standen,  

lichtbakken en interieurs.

naam g/m2

breedte in cm

76 110 137 152 162 220

Intellicoat matt canvas 300 ■ ■ ■

Mediatex Troja 390 ■ ■ ■ ■

naam g/m2

breedte in cm

102 110 137 152 162 250 305

Soltexco 215 C  
(eco-solvent, UV en latex) 225 ■ ■ ■ ■

Soltexco Stretch 
(eco-solvent, UV en latex) 200 ■

Mediatex Flag + Liner B1 150 ■ ■

Mediatex Bermuda 310 ■ ■ ■ ■
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ZELFKLEVEND�TEXTIEL�
Wat verrast meer dan deze stof: een textielaspect bedekt met 

een zelfklevende herpositioneerbare laag waarmee je zowel 

een muur kunt decoreren als tijdelijk een vloer, een meubel of 

een zetel kunt personaliseren. 

naam kleur lijm g/m2

breedte in cm

107 127 137 152

Phototex wit repositioneerbaar 260 ■ ■ ■ ■
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Zeildoeken

FRONTLIT
Voor klassieke tijdelijke of langere toepassingen met bedrukking 

op één zijde kunnen wij u een oplossing op maat bieden: in de 

hoogwaardige materialen van Serge Ferrari, of in MasterJet 

voor een goedkoper product, naargelang uw behoeften. 

Formaten vanaf 320 cm worden enkel per veelvoud van 4 verkocht.

BACKLIT�(LICHTDOORLATEND)
Als u een soepele drager zoekt die via de achterkant verlicht  

kan worden, is lichtdoorlatend zeildoek de oplossing. 

BLOCK�OUT
Ons assortiment soepele ondoorzichtige producten bestaat uit 

hoogwaardige materialen waaronder het gerenommeerde Ferrari 

251 BW met een zwarte achterzijde en een uitzonderlijk ontwerp.

 

naam g/m2

breedte in cm

90 110 112 135 137 160 190 250 270 320 500

Masterjet 510 B1 510 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ferrari Decolit 251 B1/M1 325 ■ ■ ■

Ferrari Expolit 456 B1 cast 500 ■ ■ ■ ■ ■

naam g/m2

breedte in cm

110 137 160

Masterjet S backlit 540 B1 540 ■ ■ ■

naam g/m2

breedte in cm

90 110 137 160 250 320

MasterJet S blockout 610  
B1 storm 610 ■ ■ ■ ■

Ferrari Decolit 251 black white M1 325 ■ ■ ■
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naam g/m2

breedte in cm

137 160 190 250 320 500

MasterJet S mesh 370 B1 Tornado met liner 270 ■ ■ ■ ■

MasterJet S mesh 270 B1 Blizzard zonder liner 270 ■ ■ ■

Ferrari Decomesh 331 met liner M1/B1 340 ■ ■ ■

naam g/m2

breedte in cm

90 106 110 135 137 160 250 320

Artistex M1 roll-up 330 ■ ■ ■

Airtex Magic Duo B1 330 ■ ■ ■

Ferrari Decolit 251 B1/M1 325 ■ ■ ■

Ferrari Sign-it 4696 premium zelfklevend 500 ■ ■

MESH
Spandoek met mazen of mesh wordt vaak gebruikt voor 

bedrukkingen die outdoor bevestigd moeten worden en veel 

wind vangen. Soms worden ze geleverd met een backing voor 

bedrukking om inktvlekken te vermijden op uw machine.

SPECIALE�ZEILDOEKEN
Vier producten sluiten ons assortiment zeildoeken af.

Artistex is een soepel gestructureerde pvc dat een beetje lijkt  

op canvas met een helderder resultaat. 

Airtex Magic Duo met zijn grijze rug en Ferrari Decolit met zijn 

zwarte rug voor de opaciteit zijn allebei ideaal voor afbeeldingen 

in roll-upsystemen. 

Sign-it van Ferrari is een zeildoek met een zelfklevende 

achterzijde.
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Papier

PAPIER
Het mocht bij Igepa, specialist in papier, uiteraard niet ontbreken 

aan een assortiment papier dat speciaal ontworpen is voor 

digitale bedrukking. 

Of het nu klassiek affichepapier is, al dan niet met een blauwe 

achterzijde, fotopapier of papier voor muurapplicatie, Igepa 

heeft voor diverse toepassingen het geschikte materiaal.

 » Papier (Ecosol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Maxisilk (papier voor UV en latex) 

 

 

 

 

 » Fotopapier (eco-solvent)

 

naam g/m2

breedte in cm

61 106 127 137 152 156 160

Blueback posterpapier satijn (eco-solvent en latex) (JL105) 130 ■ ■

Blueback posterpapier mat (JL104) 115 ■ ■

Whiteback posterpapier satijn (JL128) 150 ■ ■

Whiteback posterpapier satijn (JL269) 200 ■ ■ ■ ■ ■

Backlit posterpaper (DPBP) 150 ■ ■

Solvent wet strength wall paper (JL101) 212 ■

Mural pro wallcovering (JL102) 228 ■ ■

naam g/m2

breedte in cm

105 127 142 180

Maxisilk satijn 150 (MS150) 150 ■ ■ ■

Maxisilk satijn 250 (MS250) 250 ■ ■

naam g/m2

breedte in cm

137 152

Multisolvent foto wit glanzend (SHQFPG) 230 ■ ■

Multisolvent foto wit satijn (SHQFPS) 230 ■ ■
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Montagefolies

IGEPA�MOUNTING�FILM
Igepa heeft een assortiment dubbelzijdig klevende producten ontwikkeld met verschillende lijmen.  

De premiumversie kan, door zijn hoge doorzichtigheid, op de bedrukte zijde gehecht worden. 

Een ideaal product voor toepassingen zoals lichtreclames.

naam lijm dikte in µ
breedte in cm

104 130 155

Igepa mounting film transparant 12 ■ ■ ■

Igepa premium mounting film glashelder 12 ■ ■ ■

Productieproces�van�gekalanderd/geperst�pvc�

Bij het kalanderen van plastic folie wordt de pasta achtereenvolgens tussen 
stalen cilinders met een hoge temperatuur gedraaid zodat de pvc-folie een 
constante en uniforme dikte krijgt. Het nadeel van deze techniek is dat op de 
folie gewerkt wordt waardoor er steeds spanning in de folie is, wat op relatief 
korte termijn kan leiden tot krimp (= de neiging om zijn oorspronkelijke vorm 
terug aan te nemen bij blootstelling aan warmte).
 
Productieproces�van�gegoten�pvc

In dit geval wordt de vloeibare vinylhars op een speciaal, gesiliconiseerd 
papier gegoten. Het vinyl wordt onmiddellijk geproduceerd volgens de breedte 
van de machine. Het vinyl zal niet krimpen. Daarom is gegoten vinyl zeer 
geschikt voor langdurig outdoorgebruik. 

Gegoten vinyl wordt geproduceerd zonder spanning en is bijgevolg bestand  
tegen temperatuurschommelingen en vocht. Het is geschikt voor toepassing 
op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. De levensduur bij outdoor- 
gebruik schommelt tussen 7 en 10 jaar. Het is zelfs geschikt voor gebruik op 
vliegtuigen, boten, wagens, enz.
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Tapes

TAPE�SPECIALITEITEN
Met het assortiment tapes van Igepa kunt u uw creativiteit 

vergroten of uw projecten afwerken door magnetische tape of 

tape voor zeildoek te gebruiken. 

 » Bannertape pvc

Dubbelzijdige tape om zeildoek af te boorden. Verkrijgbaar in 20 en 40 mm breedte. 

 » Display magnetische tape

Zelfklevende magnetische strips om de panelen van pop-up displays te vervangen. 

Verkrijgbaar in 12,7 en 24 mm breedte.

 » Display tape pet

Dubbelzijdige tape op basis van polyester. Verkrijgbaar in 20 mm breedte.





SNIJFOLIE
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Assortiment AUTOMOTIVE & DECO 

De nieuwe serie vinyl Automotive en Deco, geproduceerd door Grafityp, is verbazend. Ultramat gegoten vinyl in 
zwart of wit en zwart of grijs carbon zijn al bekend bij de carwrapping-professionals. Maar vinyl, soms tot 5 jaar 
gewaarborgd, dat leder of metaal nabootst of een gemetalliseerde kleur heeft die verandert, is zeldzamer. 

Met de Grafityp Supercast Automotive-folie toont Grafityp ons zijn kwaliteiten als producent door een verbazend 
assortiment aan te bieden: soepele gegoten zelfklevende folie die uw voertuigen een exclusieve uitstraling geven. 
Met Grafityp Supercast Automotive-folie kiest u onmiddellijk een creatief en persoonlijk design. Achteruitkijk-
spiegels in carbon, een mat zwarte motorkap, een interieur dat bekleed is met zwart, bruin of rood leder, een 
volledige carrosserie in geborsteld aluminium, zelfklevende stroken die van kleur veranderen naargelang de 
gezichtshoek, …

Enkel uw creativiteit kent grenzen. Door de unieke samenstelling van Graficast automotive-folie kunt u deze op 
eender welk voertuig aanbrengen. De gegoten folie is zo soepel en vervormbaar dat hij gemakkelijk aangebracht 
kan worden in holten, op klinknagels en zelfs op bumpers.

Assortiment DI-NOC 

De pracht en de kwaliteit die 3M DI-NOC biedt, geeft onbeperkte creativiteitsmogelijkheden voor een lage prijs, 
in vergelijking met de authentieke materialen. DI-NOC vinyl kan op vele plaatsen en in vele situaties worden 
gebruikt. Deze vinyls worden gebruikt voor het ontwerpen van decors of de renovatie van bestaande decors in 
banken, hotels, winkels, kantoren, in de scheepsbouw (ferry’s, passagiersschepen, plezierboten), in het vervoer 
(treinen, bussen, campingcars), voor uitrustingen zoals wanden, tussenschotten, vloeren, valse plafonds, deuren, 
toonbanken, meubelen, hoogwaardige publiciteit op de verkoopplaats, verdeelautomaten, liften, …

Nieuwe trend: het assortiment gevelbekleding. DI-NOC For Exteriors is speciaal ontworpen voor de renovatie van 
gevels in aluminium. De unieke en specifieke samenstelling is uiterst bestand tegen externe aantasting (roest, 
regen, zon, …). 

De voordelen van 3M DI-NOC: 

• Het aanbrengen geeft stof noch geurhinder.

• Wordt rechtstreeks ter plaatse aangebracht zonder bedrijfshinder.

• Is gemakkelijk aan te brengen dankzij de 3M Comply-technologie en is zeer praktisch in onderhoud.

• Uitstekende kwaliteit en houdbaarheid van de decoratie.

Snijfolies worden geproduceerd in monomeer-, polymeer- of gegoten pvc, afhankelijk van de gewenste 
toepassing. Ze zijn verkrijgbaar in een ruime waaier van kleuren, in verschillende decoratieve varianten, 
en in matte of glanzende afwerking. Snijfolie wordt rechtstreeks gebruikt voor de belettering op wagens, 
ramen en panelen. Printfolie wordt eerst geprint en daarna gekleefd. Printfolie kan gebruikt worden 
voor dezelfde toepassingen als snijfolie.  
 
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het assortiment snijfolies die Igepa aanbiedt.  
Wij werken samen met gerenommeerde merken als Grafityp, Oracal en 3M. 

Uw bedrijfswagen wordt uw visitekaartje dankzij een aangepaste belettering of zelfs een volledige 
‘carwrap’. Carwrapfolie is een decoratieve folie met een uitmuntende kwaliteit waarmee u een 
wagen of een ander voorwerp volledig en gepersonaliseerd kunt bekleden. 

info 



Snijfolie

CARWRAPPING�&�DECOR
De series GrafiWrap, GrafiDeco, Oracal 970, Oracal 975, 

3M1080 Wrapfilm en de 3M DI-NOC van 150-100 micron, 

zijn uitermate soepel en zijn in zoveel variaties verkrijgbaar 

dat er zeker een gepaste folie is om uw creatieve ideeën tot 

leven te brengen op o.a. wagens en in interieurtoepassingen.

GEGOTEN/CAST
De series Grafitack Supercast, Oracal 951 en 751C zijn 

hoogwaardige gegoten glanzende folies van 60-50 micron. 

Dankzij hun soepelheid en flexibiliteit kunnen de folies 

probleemloos worden gebruikt op onregelmatige oppervlakken 

en klinknagels. Gegoten folies kunnen o.a. worden gebruikt op 

wagens, boten, vrachtwagens en vliegtuigen of voor striping in 

de auto-industrie met een duurzaamheid van 8-12 jaar.

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 63 cm 122 cm 126 cm

Grafitack SuperCast 45 kleuren 50 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

Oracal
951 97 kleuren 50 solvent polyacrylaat perm. ■ ■

751c 118 kleuren 60 solvent polyacrylaat perm. ■ ■

merk type kleur dikte in µ lijm 122 cm 137 cm 152 cm

GrafiWrap

GrafiWrap cast 9 matte en  
9 glanzende kleuren 90 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

GrafiWrap polymeer 14 matte en  
14 glanzende kleuren 100 solventgebaseerde acryllijm ■

GrafiWrap cast metallic 3 kleuren 95 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

GrafiWrap cast carbon 3 kleuren 135 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

GrafiWrap polymeer carbon 3 kleuren 150 solventgebaseerde acryllijm ■

GrafiWrap cast brushed 2 kleuren 120 solventgebaseerde acryllijm ■

GrafiFlock 5 kleuren 655 solventgebaseerde acryllijm ■

GrafiWrap cast leather looks 4 effecten, 14 ref. 160-220 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

GrafiWrap cast deco 6 effecten, 24 ref. 130-220 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

Oracal

970 96 kleuren 110 solvent polyacrylaat repos. perm. ■

975 19 kleuren 150 solvent polyacrylaat  
repos. perm. transparant

■

3M
1080 CarWrap 73 kleuren 90 solvent acrylaat ■

DI-NOC + 700 ref. 150-100 Comply™ ■

37
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POLYMEER�
De series Grafitack 200/300 en Oracal 651 zijn folies in  

polymeer-pvc van 75-70 micron voor langdurig buitengebruik. 

Ideaal voor belettering op wagens, boten en vrachtwagens,  

het decoreren van ramen, voor publiciteitsborden en andere 

binnen- en buitentoepassingen. Ze zijn minder vervormbaar  

dan de gegoten folies. Deze folies hebben een duurzaamheid  

van 5 tot 7 jaar. 

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 63 cm 122 cm 126 cm

Grafitack 200/300 50 kleuren 75 solventgebaseerde acryllijm ■ ■

Oracal 651 59 glanzend/53 mat 70 solvent polyacrylaat perm. ■ ■

MONOMEER
De series Grafitack 100 en Oracal 631 en 621 zijn gekalan-

derde monomeer folies van 80-75 micron in soepel pvc, zonder 

cadmium, met een drukgevoelige acryllijm. Deze lijmlaag is 

beschermd met hoogwaardig siliconenpapier. De folie werd 

speciaal ontworpen voor vlakke binnen- en buitentoepassingen 

met een duurzaamheid van 3 tot 5 jaar.

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 63 cm 122 cm 126 cm

Grafitack
Grafitack 100 36 glanzend/21 mat 75 watergebaseerde perm. acryllijm ■ ■

Grafitack Promo 33 kleuren 70 watergebaseerde perm. acryllijm ■ ■

Oracal
631 mat 54 kleuren 80 polyacrylaat verwijderbaar ■ ■

621 glanzend 45 kleuren 75 polyacrylaat verwijderbaar ■ ■

ECOLOGISCH
De GEF-serie (Grafitack Ecology Film) is een zachte ecolo-

gische chloor- en pvc-vrije folie, verkrijgbaar in 2 versies: een 

glanzende versie met permanente acryllijm op waterbasis en 

een matte versie met een semipermanente lijm.

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 122 cm

Grafitack GEF-serie zwart/wit, mat/glanzend 70 watergebaseerde semiperm. acryllijm ■ ■
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DECORATIEVE�GLASFOLIE
ZANDSTRAALEFFECTFOLIE
Zandstraaleffectfolie is al geruime tijd een begrip in de  

signwereld en ook hiervoor heeft Igepa enkele merken in 

voorraad. De GrafiTack TR-serie, Oracal 8510, Oracal 8810, 

3M7725 en 3M5525 zijn stuk voor stuk degelijke folies met 

zandstraaleffect met een ongeëvenaarde reputatie. Sommige 

zijn voorzien van een speciale lijmlaag om luchtbelletjes te 

vermijden bij het droog aanbrengen van de folie.

Verder heeft Oracal ook de 8300 reeks transparante indoor-

folies die voor decoratieve doeleinden gebruikt worden, 

bijvoorbeeld glasramen.

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 63 cm 122 cm 126 cm 152 cm

Grafitack

GrafiTack TR101 silver sandblast-look 80 permanente solvent-
gebaseerde acryllijm

■ ■ ■

GrafiTack TR111AE etched glass silver 80
permanente solvent-
gebaseerde acryllijm, 

air escape
■ ■

Oracal

8510 etched glass silver 
fijn/grof 80 permanente solvent-

gebaseerde acryllijm
■ ■ ■

8810 frosted glass 80
permanente solvent-
gebaseerde acryllijm, 

air escape.
■

8300 32 kleuren 80 solvent polyacrylaat 
permanent, transp.

■

3M
7725 dusted/frosted 50/90 solvent acrylaat ■ ■

5525 sandblast/haze 80 solvent acrylaat ■

 

TRANSLUCENT
Translucente folies worden gebruikt voor hoogwaardige  

lichtbaktoepassingen en zijn perfect lichtdoorlatend,  

de blockout is een duurzame, maatvaste, opake 100µ folie, 

speciaal ontwikkeld voor blockout-toepassingen in  

lichtreclames.

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 63 cm 122 cm 126 cm

Grafitack TL serie 33 kleuren 80 solventgebaseerde acryllijm, perm. ■ ■

Oracal
8500 54 kleuren 80 solvent polyacrylaat perm, transp. ■ ■

8870 blockout wit/zwart of zwart/wit 100 solvent polyacrylaat permanent ■ ■



40

REFLECTERENDE�FOLIE�
Zelfklevende reflecterende folies worden ingezet om voorwerpen 

op te lichten in de duisternis, onder inval van een directe licht- 

bundel. Deze folies worden gebruikt voor signalisatie van 

voertuigen, panelen en reclame. Iedereen kent wel de opval-

lende rode signalisatie van de vrachtwagens in de duisternis. 

Deze dragen vooral bij aan de veiligheid in het verkeer en  

vallen extra op waardoor reclameboodschappen doelgericht 

overkomen. 

merk type kleur dikte lijm 5,5 cm 61 cm 77,5 cm 91 cm 122 cm 126 cm 152 cm

Oralite

5600E fleetmarking 
grade 11 kleuren 140µ

solvent 
polyacrylaat 
permanent

■ ■

5500 commercial 
grade

wit, geel, rood, 
oranje, blauw  

en groen
110µ

solvent 
polyacrylaat 
permanent

■

Reflexite Flexibright 
VC612 8 kleuren max.  

0,45 mm

solvent 
polyacrylaat 
permanent

■ ■

3M

Scotchlite 580E 12 kleuren 180µ permanent ■

Scotchlite 983 
Contourmarkering geel, rood en wit 400µ permanent ■

Scotchlite 987 
Contourmarkering geel, rood en wit 400µ permanent ■

Scotchlite 13056 rood/wit visgraat 180µ permanent ■ ■ ■

FLUORESCERENDE�FOLIE
Fluorescerende folies hebben ondanks hun korte levensduur 

een enorme impact door het opvallende karakter. Denk maar 

aan de fluogele “Solden” letters op de etalages. Deze folies zijn 

enkel geschikt voor vlakke toepassingen.

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 122 cm 126 cm

Grafitack fluor gekalanderd rood, oranje, geel, groen 100 ■ ■

Oracal 7510 rood, geel, groen, roze 150
solvent 

polyacrylaat 
permanent

■
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SJABLOONFOLIE
Met sjabloonfolie kunt u sjablonen maken voor het inschilderen van vrachtwagenzeilen,  

carrosserieën, enz. De keuze van de folie is afhankelijk van de toepassing.

merk type kleur dikte in µ lijm 100 cm 126 cm

Oracal
810 S donkergrijs 80 solvent polyacrylaat

verwijderbaar
■

811 wit 80 polyacrylaat verwijderbaar ■ ■

SJABLOON/ZANDSTRAALFOLIE
Met sjabloon/zandstraalfolie kunt u sjablonen maken om o.a. te gebruiken bij het zandstralen van 

bijvoorbeeld glas, kunststof, hout, enz. De keuze van de folie is afhankelijk van de toepassing.

merk type kleur dikte in µ lijm 46,6 cm 61 cm 70 cm 122 cm 140 cm

Grafitack

sandblast film blauw 80 solvent polyacrylaat
verwijderbaar

■ ■ ■

sandblast 
stencil blauw 80 solvent polyacrylaat

verwijderbaar
■ ■

MAGNEETFOLIE
Magneetfolie wordt onder andere gebruikt om tijdelijke publiciteit mee te voeren op o.a. wagens en 

bestelwagens. Ook labels op rekken is een vaak geziene toepassing. Bij buitengebruik op voertuigen 

dienen de magneten regelmatig worden afgenomen, gereinigd en droog gemaakt.

merk kleur dikte in µ 62 cm 102 cm 127 cm

MasterMag
wit 600 ■ ■

wit 900 ■ ■ ■

MAGNEETFOLIE�SPECIALITEITEN
PromoSteel is een witte printfolie uit staal die kan aangebracht worden op de zelfklevende MasterMag. 

De zelfklevende MasterMag wordt eerst als permanente drager op een ondergrond aangebracht. 

Deze combinatie maakt een snelle wissel van campagnes mogelijk. 

PromoMag is een witte magnetische printfolie.

merk kleur dikte in µ lijm 120 cm 127 cm

PromoSteel wit 80 - ■

PromoMag wit 230 - ■

MasterMag zelfklevend zwart/bruin 850 op water gebaseerde acryllijm permanent ■
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SPIEGELFOLIE�
Spiegelfolie is een gemetalliseerde polyesterfolie met glanzend zilver- of goudaspect. Deze folie  

is geschikt voor tijdelijke toepassingen en is niet vervormbaar. Geeft een extra uitstraling aan  

uw creaties.

 

merk type kleur dikte in µ lijm 61 cm 122 cm 126 cm

Oracal 351 chroom hoogglans/goud spiegel 23 solvent polyacrylaat permanent ■

GrafiTack - goud/zilver spiegel 25 - ■ ■

KRIJT-�EN�WHITEBOARD�FOLIE�
Krijtbordfolie heeft een ruw oppervlak dat zorgt voor een goede hechting met krijt.

Whiteboardfolie kan met whiteboard stiften beschreven en daarna weer gewist worden zonder de 

folie aan te tasten. De transparante versie wordt gebruikt om op reeds geprinte panelen te kleven  

om zo een uitwisbaar schrijfoppervlak te creëren. 

merk type kleur dikte in µ lijm 125 cm 137 cm

Aslan

CR62 krijtbordfolie zwart 150 verwijderbaar ■

CB90 whiteboardlaminaat transparant 50 verwijderbaar ■

WB995 whiteboardfolie wit 130 verwijderbaar ■

FLEX�EN�FLOCK
Flex en flock is verkrijgbaar in diverse kleuren, de flock-

uitvoering is viltachtig, de flex-uitvoering ziet er meer uit alsof 

de afbeelding gezeefdrukt is. Toepasbaar op diverse textiel-

soorten, overdraagbaar met een warmtepers. 

Te snijden in spiegelbeeld! 

Flockstar geeft een borduureffect.

merk type kleur dikte in µ Gebruiksaanwijzing 50 cm

Masterflex flex 35 kleuren 80 druk: laag – 15 sec – 150 °C ■

Masterflock flock 20 kleuren - druk: gemiddeld – 15 tot 17 sec – 160 tot 170 °C ■

Flockstar flock 19 kleuren - druk: gemiddeld – 15 sec – 160 °C ■
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APPLICATIETAPE
Met de applicatietape, ook transferpapier genoemd, kunt u 

vooraf gesneden zelfklevende letters of logo’s overbrengen. 

De drager, in papier of transparant polyethyleen, heeft een 

speciale rubberen lijmlaag (medium of high tack) die geen 

resten nalaat.

 » Applicatietape papier 

merk kleur dikte/ 
grammage type 25 cm 33 cm 50 cm 61 cm 100 cm 122 cm

LWT4000 wit, lichtdoorlatend 100 µ low tack ■

anti-curl application tape wit, lichtdoorlatend zwaar 
papier medium tack ■ ■ ■ ■ ■ ■

anti-curl application tape wit, lichtdoorlatend zwaar 
papier high tack ■ ■ ■ ■ ■ ■

3M SCPS 100 wit, lichtdoorlatend 110-120 µ medium tack ■ ■

Oratape MT72 wit, lichtdoorlatend 100 g/m² medium tack ■ ■
 

 » Applicatietape transparant 

merk kleur g/m2 type 61 cm 100 cm 122 cm

application tape transparant transparant 100 medium tack ■

application tape transparant transparant 156 high tack ■ ■ ■

Mastertape folie transparant 100 medium tack ■ ■ ■

Oratape HT95 transparant 155 high tack ■

Wat�moet�een�goede�applicatietape�bieden?�

» De tape moet gemakkelijk hanteerbaar zijn (dit wil zeggen niet te dun en niet te dik).
» De tape mag niet te sterk op de rol kleven, moet heel gemakkelijk af te rollen zijn.
» De tape moet goed transparant zijn zodat de tekst erdoor gelezen kan worden.
» De hechting is natuurlijk van groot belang. Deze moet voldoende sterk zijn zodat de tekst probleemloos 

van de drager getrokken kan worden (zelfs de kleine lettertjes, hiervoor gebruik je best een high-tack 
applicatietape). Na gebruik moet de applicatietape ook probleemloos weggehaald kunnen worden.

» De applicatietape mag niet gaan krullen als hij aangebracht wordt.



TIP & TRICKS

GrafiWrap
Grafityp wrapping films

www.Gra�wrap.com

FULL WRAP

ONTDEK DE KUNST
VAN CARWRAPPING

OPLEIDING GRAFIWRAP

Gra�Wrap.
Met deze carwrappingstechniek (aankleden van een 
voertuig) kan U enerzijds uw bedrijfswagens omtoveren 
tot verleidelijke publiciteit op wielen die de aandacht van 
alle voorbijgangers zal trekken. Dit gebeurt door het 
aanbrengen van een gelamineerde cast printfolie.
En je leert er voertuigen personaliseren naar de smaak 
van de klant. Hiervoor kan je kiezen uit een zeer ruim 
assortiment van wrapping �lms.
Het succes van Gra�Wrap is natuurlijk nauw verbonden 
met de vakkundigheid van de technicus die deze 
aanbrengt. Daarom biedt Igepa, in samenwerking met 
Gra�typ, opleidingen aan om de techniek van het aankle-
den van een voertuig met Gra�Wrap te beheersen. Na 
a�oop van elke tweedaagse opleiding leggen de deelne-
mers een proef af, wat kan leiden tot het behalen van een  
attest van Gra�wrap-specialist.

AUTOMOTIVE & DECO SELECTION
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mers een proef af, wat kan leiden tot het behalen van een  
attest van Gra�wrap-specialist.

AUTOMOTIVE & DECO SELECTION
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Igepa heeft een mooi assortiment handige hulpmiddelen voor het kleven van vinyls. 

Of het nu gaat om het aanbrengen van vinyl op een vlakke, gebogen of 3D ondergrond,  
met de aangepaste tools zult u veel tijd besparen!



Handige sign tools

 

 Igepa kunststofrakel groen, 10 cm.

 Artikelnummer: IRAKELG

 

 Igepa kunststofrakel met 1 vilten zijde, 10 cm.

 Artikelnummer: IRAKELMV

 

 Grafityp spatel met velcro strip.

 Artikelnummer: GSPAVELC

 

 3M rakel goud (middelharde kunststof), 10 cm.

 Artikelnummer: 3MRAKELG

 

 3M rakel blauw (zachte kunststof), 10 cm.

 Artikelnummer: 3MRAKELB

 

 Igepa vilten rakel. Rakel van puur vilt.

 Artikelnummer: IRAKELV

 

 Grafityp viltblokje 8 mm Artikelnummer: GVILT08

 Grafityp viltblokje 13 mm Artikelnummer: GVILT13

 

 

 Handroller 70 mm  Artikelnummer: JL840237

 Handroller 100 mm  Artikelnummer: JL840236

 Handroller 150 mm  Artikelnummer: JL840235
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 3M rakelbeschermhoes zwart. Rakelhoesjes in stof, beschermen uw prints  

 tegen krassen bij het aanbrengen. Per stuk.

 Artikelnummer: 3MSLEEVE

 

 3M rakelhoesjes in papierversie. 

 Beschermen uw prints tegen krassen bij het aanbrengen. Per 5 stuks.

 Artikelnummer: 3MRAKELH

 

 Igepa viltsheet, zelfklevend vilt in A4 formaat.

 Artikelnummer: ZKVILTA4

 

 Rafix rakel, voor het probleemloos aanrakelen van applicatietape.

 Artikelnummer: RAFIX

 

 Softline rakel. Flexibele PU-rakel met kunststofgrip, uitermate 

 geschikt voor licht aanrakelen.

 14 cm   Artikelnummer: ZM150003 

 24 cm  Artikelnummer: ZM150002

 

 Klinknagelborstel, borstel om de folie aan te drukken rond klinknagels 

 of andere moeilijke ondergronden. Te gebruiken in combinatie met een 

 warmteföhn.

 Artikelnummer: ZM150037

 

 Aandrukwals. Metalen roller met hardrubberen wals.

 70 mm  Artikelnummer: WALS70

 100 mm Artikelnummer: WALS100

 150 mm Artikelnummer: WALS150

 

 3M roller. Handig in gebruik in moeilijke 3D vormen.

 Klein   Artikelnummer: 3MROLRK

 Groot  Artikelnummer: 3MROLRG



 Precisiepincet. Stalen uitvoering met kunststofgrip. 

 Gespitst met bescherming voor de punten.

 Artikelnummer: TWEEZER

 

 Easyweed pelmes. Voor het uitpellen van kleine teksten of  

 textieltransfermaterialen.

 Artikelnummer: EASYWEED

 

 GlueSolve 500 ml.

 Artikelnummer: DGLSOLVE

 

 Sealit Pen vernis voor het behandelen van de randen van de vinyl, 

 o.a. geperforeerd, raamfolies, ...

 Artikelnummer: SEALPEN

 

 3M primer 94 0.23l. Kan worden toegepast om de hechting van  

 3M tapes te bevorderen op oppervlakken zoals polyethyleen, 

 polypropyleen, abs, pet/pbt-mengsels, beton, hout, glas, metaal 

 en geverfde metalen oppervlakken.

 Artikelnummer: P94VHB23

 

 3M Edge sealer, 237 ml, voor het behandelen van de randen van de vinyl, 

 o.a. geperforeerd, raamfolies, ...

 Artikelnummer: 3M3950

 

 Martor bellenprikker, handig om luchtblaasjes te prikken.

 Artikelnummer: ZM-810-1

 

 Punten voor Martor bellenprikker. 10 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: ZM673-50
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 Steinel HL 2010E föhn, met temperatuurregelaar, lcd-scherm, 

 warmt tot 630 °C.

 Artikelnummer: ZM-FOHN

 

 Montagemagneten met lange grip en rubberbescherming tegen krassen 

 op lak. Per 2 verpakt.

 Artikelnummer: ZM-MAGS

 Speedmag HD. Per stuk verkrijgbaar.

 Artikelnummer: 08SMH01

 

 Montagemagneet met ring en rubberbescherming tegen krassen op lak.

 Artikelnummer: 10FMHD01

 

 EasyUp. 

 Maakt het u gemakkelijk om panelen van elkaar te halen en op te tillen.

 Artikelnummer: 06EU001

 

 Zeer flexibele 5 meter lange rolmeter.

 Artikelnummer: 06FSS01

 

 Safety ruler classic.

 100 cm  Artikelnummer: 04SR100

 200 cm  Artikelnummer: 04SR200

 

 Infraroodthermometer. Meetbaar bereik van -35 °C tot 365 °C.

 Artikelnummer: TEMPSCAN



 EcoGlove handschoenen. 

 Standaard katoenhandschoenen. Per paar.

 Artikelnummer: EGLOVE

 BasicGlove.

 Basic applicatiehandschoen, 100% nylon, wasbaar en pluisvrij. 

 Small   Artikelnummer: BGLOVES

 Large   Artikelnummer: BGLOVEL

 Grafityp Grafiwrap handschoenen.

 Artikelnummer: GWRAPS

 

 PremiumGlove. Premium montagehandschoen, combinatie van lederen 

 grip en nylon rug voorzien van een klittenbandsluiting en verstevigde 

 vingertoppen.

 Artikelnummer: PGLOVEL

 

 Toolbag. Handige riemtas uit nylon met plaats voor verschillende signtools 

 (excl. riem).

 Artikelnummer: TOOLBAG

 

 Belt Pro Wrap. Handige riemtas uit nylon met plaats voor verschillende 

 signtools (excl. riem).

 Artikelnummer: 09YB004

 

 Applicatietape-houder. Uit aluminium, met rollers met kogellagers die het 

 afrollen van de tape gemakkelijk maken.

 75 cm   Artikelnummer: TAPER75

 125 cm  Artikelnummer: TAPER125
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Reinigingsproducten

 

 Surface Cleaner. Oppervlaktereiniger. 6 sprayers van 1 liter per verpakking.

 Artikelnummer: SCLEANER

 

 Oracal Cleaning Care Kit-G. Reinigings- en onderhoudskit speciaal 

 ontwikkeld voor het onderhoud van voertuigen gewrapt met glanzende 

 carwrapping-folie van Orafol. 

 • 500 ml Shampoo

 • 500 ml Intensive Cleaner

 • 500 ml Fast Care Agent

 • 500 ml Long-Lasting Seal

 • 2 x special Wrapping Film Cleaning 

 Artikelnummer: OCCG

 

 Oracal Cleaning Care Kit-M. Reinigings- en onderhoudskit speciaal 

 ontwikkeld voor het onderhoud van voertuigen gewrapt met matte 

 carwrapping-folie van Orafol.  

 • 500 ml Shampoo

 • 500 ml Intensive Cleaner

 • 500 ml Fast Care Agent

 • 500 ml Long-Lasting Seal

 • 2 x special Wrapping Film Cleaning

 Artikelnummer: OCCM

 

 Right-on, bus van 5 liter applicatievloeistof, vergemakkelijkt het 

 positioneren van de folie, maar de folie kleeft sneller.

 Artikelnummer: RIGHT-ON

 

 Right-off. Lijmverwijderaar. Verwijdert in 120 sec. lijmresten, vet, ... 

 Per bus van 5 liter.

 Artikelnummer: RIGHTOFF
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 3M Graphic Remover System®. Folieverwijderaar. Met roller of borstel 

 aanbrengen, laten inwerken en folie verwijderen. Per liter.

 Artikelnummer: ZR-221-5

 

 Igepa oplosmiddel. Vermindert de aanvangs- en eindkleefkracht van 

 de folie. 500 ml sprayer. 

 Artikelnummer: TRENNMIT
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Opslagtoebehoren 

 

 Igepa rollenclips, handig voor rollen tot ongeveer 20 meter lengte.

 50 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: ZH-ROLC

 

 SpeedClip. 50 stuks per verpakking.

 L  Artikelnummer: 04SC050L

 XL Artikelnummer: 04SC50XL

 

 Igepa flexclip. Handig voor rollen tot ongeveer 50 meter lengte.

 10 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: FLEXCLIP
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Snijgereedschappen

 

 Martor Big-Boy. Stabiel allroundmes met scherpe punt.

 Artikelnummer: 30128-00

 

 Mesjes voor Martor Big-Boy. Navulverpakking van 10 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: ZS-28-50

 

 Martor Snitty. Kwaliteitsvolle papier- en foliesnijder voor links- en  

 rechtshandigen.

 Artikelnummer: 43037-08

 

 Olfa proficutter 30°. Olfa SAC-1 roestvrijstalen houder met afbreekmesje.

 Artikelnummer: ZS-SAC-1

 

 Mesjes voor Olfa proficutter 30°. Olfa SAB-10B 9 mm 30° navulmesjes. 

 10 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: SAB-10B

 

 Fiskars Softtouch® hoekschaar.

 Voor het gemakkelijk knippen van vlakliggende media. 26 cm.

 Artikelnummer: ZS111090

 

 Snijmat 60 x 90 cm. 3 mm dikke antislip snijmat met maatvoering. 

 Licht zelfherstellende toplaag.

 Artikelnummer: SM60x90

 

 Corner rounder. Voor het afronden, snijden en perforeren van uw platen.

 Artikelnummer: JLFL0021
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Tape

 Dubbelzijdige pvc-tape voor banners.

 Om banners om te zomen en aan elkaar te kleven.

 20 mm  Artikelnummer: IFTBAN20

 40 mm  Artikelnummer: IFTBAN40

 

 3M 3434 maskeertape.

 19 mm, 48 stuks per doos  Artikelnummer: 3M343419

 25 mm, 36 stuks per doos  Artikelnummer: 3M343425

 38 mm, 24 stuks per doos  Artikelnummer: 3M343438

 

 Display magneetband 24 mm.

 Artikelnummer: IFTMAG24
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Bevestiging voor spandoeken

 

 Baskethaken voor 8 mm koord. 250 stuks per verpakking. 

 Artikelnummer: JLFL0033

 

 Bungee. 100 stuks per verpakking. 

 6 mm-25 cm baskethaak wit   Artikelnummer: JLFL0037

 6 mm-25 cm baskethaak zwart Artikelnummer: JLFL0038

 8 mm-20 cm baskethaak wit   Artikelnummer: JLFL0039

 8 mm-20 cm baskethaak zwart Artikelnummer: JLFL0042

 8 mm-25 cm baskethaak wit  Artikelnummer: JLFL0040

 8 mm-25 cm baskethaak zwart Artikelnummer: JLFL0043

 8 mm-30 cm baskethaak wit  Artikelnummer: JLFL0041

 8 mm-30 cm baskethaak zwart Artikelnummer: JLFL0044

 

 Polyester koord wit. Rol 9 kg.

 6 mm  Artikelnummer: JLFL0035

 8 mm  Artikelnummer: JLFL0036

 

 Rubberen spankoord. 25 cm zwart. 100 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: JLFL0045

 

 S-Haak gegalvaniseerd metaal. 500 stuks per verpakking.

 Artikelnummer: JLFL0047

 

 Elastische koord 6 mm. Rol van 300 m.

 Wit   Artikelnummer: JLFL0031

 Zwart   Artikelnummer: JLFL0032

Op zoek naar een ringenpers? Neem een kijkje op pagina 167.

info
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PLATEN 
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Igepa heeft zijn assortiment platen aangevuld om u het best mogelijke aanbod voor te stellen.  
Zo werden verschillende producten zoals spiegel Alu, spiegel PMMA, A-pet en HIPS aan het  
assortiment toegevoegd.

Onze dienst voor versnijding, afwerking en levering staat borg voor een onberispelijke levering.

De voorbereiding van uw bestelling wordt uiterst zorgvuldig en steeds zo snel mogelijk uitgevoerd.

Wij kunnen u ook helpen voor alle oplossingen qua thermovormen, numeriek frezen, plooien, lijmen 
en lassen, polijsten, … technieken die wij beheersen en die wij u aanbieden voor een beter werkcomfort.



Aluminium sandwichpanelen

B-BOND�DIGITAL
Deze platen worden steeds vaker gebruikt voor alle types 

belettering en bieden een waaier aan gebruiks-, transformatie- 

en toepassingsmogelijkheden en zijn bovendien zeer licht.

B-Bond Digital is een paneel met een laklaag waarop u recht-

streeks kunt printen.

De aluminium sandwichpanelen kunnen worden gefreesd en 

zo 3D-vormen aannemen voor langdurig gebruik. Dit is ideaal 

voor reclameborden.

 » B-Bond Digital 2D

Dit is de goedkopere versie in aluminium.

De aluminiumdikte is geschikt voor alle belettering of vlak printen. 

 » B-Bond Digital 3D

Voor de 3D-versie is de aluminiumcoating dikker waardoor de panelen gefreesd en geplooid  

kunnen worden.
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dikte 
in mm

breedte x lengte in mm 

1000 x 2050 1250 x 2550 1000 x 3050 1500 x 3050 1500 x 4050

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■

4 ■

dikte 
in mm

breedte x lengte in mm 

1000 x 2050 1250 x 2550 1000 x 3050 1500 x 3050 1000 x 4050 1250 x 4050 1500 x 4050 2000 x 3050 2000 x 4050

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

B-bond
Digital



B-bond Mirror
Nieuw bij Igepa 

B-bond Mirror imiteert spiegelglas zonder de nadelen van het  

gewicht en de breekbaarheid.

Het materiaal kan tevens licht gebogen worden en de oppervlakte  

breekt niet bij het snijden.

Toepassingen: hotels, bars, winkels, kantoren, interieur.

B-bond
Digital
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ALU-SPECIALITEITEN
Naast ons assortiment standaard wit, beschikken wij over een 

volledig kleurenassortiment voor uw creaties. Op aanvraag kan 

ook een speciale kleur verkregen worden.

 » Masterbond kleuren

Aan beide zijden gekleurde aluminiumplaat met een matte zijde en een glanzende zijde.

 » B-Bond specialiteiten  

Butler finish: één zijde in geborsteld aluminium en één zijde wit.

Silver: RAL 9006 aluminium paneel 2 zijden gemetalliseerd zilver.

Steel: stalen sandwichpaneel waarop magnetische dragers kunnen worden aangebracht. 

kleur
totale

plaatdikte
in mm

aluminium-
dikte

in mm

breedte x lengte in mm

1500 x 3050

blauw

3 0,21 ■

geel

groen

rood

zwart 

totale
plaatdikte

in mm

aluminium-
dikte

in mm

breedte x lengte in mm

1500 x 3050

3 0,3 ■

totale
plaatdikte

in mm

aluminium-
dikte

in mm

breedte x lengte in mm

1500 x 3050 1500 x 4050

3 0,3 ■ ■

totale
plaatdikte

in mm

staaldikte
in mm

breedte x lengte in mm

1220 x 3050 1220 x 4050

3 0,3 ■ ■

B-bondMasterBond



Neem contact op met ons voor informatie over hechting,   
andere afmetingen en dikten, andere kleuren.

info
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Spiegel: sandwichpaneel met een spiegelzijde. 

 

 

  

 » ALU Spiegel

Gepolijste aluminiumplaat 1 spiegelzijde. Brandklasse M1. UV-resistent.

* Leveringstermijn op aanvraag

kleur dikte in mm
breedte x lengte in mm

3050 x 1250

standaard zilver

0,5 *
optisch zilver

goud

champagne

totale
plaatdikte

in mm

aluminium-
dikte

in mm

breedte x lengte in mm

1250 x 3050

3 0,3 ■

Extrusie�

Om plastic te extruderen wordt de grondstof onder de vorm van vaste korrels in een  
persholte gebracht. De machine verwarmt de korrels om een homogene en gesmolten  
pasta te verkrijgen.

Een schroef draait en duwt de vloeibare pasta verder onder druk,  
door de perskop van de machine. Deze zorgt voor de overbrenging  
van deze pasta naar de trekpers die aan het eindproduct zijn  
vorm en dikte geeft.



Neem contact op met 
ons voor productie of 

speciale kleur.

Pvc foam

PALIGHT
Palight is een pvc-schuimplaat met een hoge witheid. 

Deze M1-gecertificeerde plaat heeft bovendien een hoge 

dichtheid en is bijzonder geschikt voor langdurig gebruik.

 » Wit (enkelzijdige folie)  

De grotere diktes kunnen we u aanbieden met enkelzijdige beschermfolie 

 

 

 

 

 

 » DF wit (dubbelzijdige folie)  

Voor grootformaat printing bieden wij u Palight met een neutrale folie op elke zijde van de plaat.  

Zo krijgt u de waarborg van een ideaal beschermd oppervlak. De plaat heeft een dichtheid van  

0,55 tot 0,70 die schommelt naargelang de dikte.

 

 

 » Kleuren  

De volgende kleuren zijn in voorraad: grijs 100 – geel 30 – rood 50 – groen 80 – blauw 70 – zwart 90. 

dikte in mm
breedte x lengte in mm

2030 x 3050

3 ■

5 ■

8 ■

dikte 
in mm

breedte x lengte in mm

1000 x 2000 1220 x 2440 1220 x 3050 1560 x 3050 2030 x 3050 2030 x 4050

3 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

dikte 
in mm

breedte x lengte in mm

1560 x 3050

13 ■

19 ■
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B-Foam
Voor een perfecte print, 
elke dag opnieuw.



B-FOAM�WHITE
B-Foam is een kwalitatief hoogstaande pvc-schuimplaat.  

Dit product wordt sinds meerdere jaren ontwikkeld binnen de 

Igepa groep.

Wij laten door gerenommeerde producenten geëxpandeerd 

pvc maken met een nauwkeurig bestek. Door de controle die 

wij kunnen uitoefenen, verkrijgen wij een kwaliteitsproduct  

dat voldoet aan de huidige markteisen.

KÖMAPRINT�DF/SF
Kömaprint DF/SF (double film/single film) is het product bij 

uitstek voor digitaal uv-printen. De M1-gecertificeerde plaat 

heeft een perfect oppervlak en is zeer wit.

dikte in mm

folie 1 zijde

breedte x lengte in mm

1220 x 2440 1220 x 2600 1400 x 3050 1560 x 3050 2050 x 3050 2050 x 4050

1 ■

2 ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■

13 ■

15 ■

19 ■
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folie dikte 
in mm

breedte x lengte in mm

1220 x 2440 1220 x 3050 1560 x 3050 2050 x 3050 2050 x 4050 3050 x 2050 4050 x 2050

DF

2 ■

3 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■

SF
8 ■ ■ ■

10 ■ ■
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TROVICEL�CELLUKA
Trovicel van Röchling wordt verkregen dankzij het celluka-

principe dat de plaat harder maakt, met zeer gladde zijden. 

Bijzonder geschikt voor inrichtingen die zeer veel weerstand 

moeten bieden.

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1000 x 2000 1000 x 2500 1250 x 2500 1250 x 3000 1560 x 3000 1560 x 4000

10 ■ ■ ■ ■ ■ ■

19 ■



HIPS polystyreen

HIPS�(HIGH�IMPACT�POLYSTYRENE)
Polystyreen is een economisch product dat vaak wordt 

gebruikt voor kortstondige toepassingen in verkooppunten. 

Door de grote verscheidenheid van het assortiment, kunt u 

zeker een product vinden dat voldoet aan de eisen van uw 

klanten.

 

 » Glanzend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Mat
Standaardbescherming: 

thermoformeerbare PE-folie.

Zonder beschermfolie voor de 
matte afwerking.

Andere kleuren: 
minimaal 1.000 kg 

info
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dikte in mm
hagelwit intens zwart opaal

2050 x 1050 2050 x 1400 2000 x 1200 3050 x 2050 3050 x 1220 3050 x 2050 3050 x 2050

1 * * * * *

1,5 * * * * *

2 * * * *

2,5 * * *

3 * * * *

4 * *

5 * *

dikte in mm
wit zwart

1000 x 700 1500 x 3050 1000 x 700

0,5 ■

1 ■ ■

1,5 ■

2 ■ ■

3 ■

* Leveringstermijn op aanvraag
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Neem contact op met ons voor 
andere afmetingen en diktes, 
andere kleuren achterzijde, 

zelfklevende achterzijde.
info

PS�ELITE
PS Elite is een prijsgunstig transparant product. Het is de 

ideale oplossing voor kortstondige toepassingen als alternatief 

voor acrylaat.

PLASTI-REFLET®

Plasti-reflet® platen worden vervaardigd door een HIPS-plaat met een gemetalliseerde film te 

bekleden, complementair aan PMMA Spiegel qua kosten, toepassing en bewerking. Plasti-reflet®  

is ideaal voor kortstondige decoratie met een luxueuze uitstraling.

Neem contact op met ons voor andere kleuren 
(minimaal 1 ton), transparant, opaal, 

pearl, fluo.

info

dikte in mm
transparant antireflecterend

3050 x 2050 3050 x 1220

1,25 *

1,5 *

3 *

4 *

* Leveringstermijn op aanvraag

dikte in 
mm

kleur 
verso

3050 x 1220 mm

zilver goud 1308 geborsteld 
zilver tin

1
wit *

zwart * * * *

1,5 wit *

2
wit *

zwart * *

3
wit *

zwart * *

* Leveringstermijn op aanvraag
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PMMA�MIRROR
PMMA spiegel heeft dezelfde technische eigenschappen als 

standaard XT maar heeft een strakke, spiegelende afwerking.

dikte in mm
zilver goud brons

2050 x 3050 2050 x 3050 2050 x 3050

1,5 *

2 *

3 * * *

5 *

* Leveringstermijn op aanvraag
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KIBO-X Panels  
X Inside – For XXL Applications Outside
KIBO-X is the professional for heavy-duty jobs. The vertical and x-shaped spacer structure inside these PP  
twin-wall panels provides highest flexural strength with very low area weight. KIBO-X panels are ideally  
suited for large-sized applications: for big banners, for large structures in trade fair and exhibition construction  
and for full-scale models. In the automotive sector, KIBO-X panels are ideal for interior panels and components  
in vehicles such as HGV’s, trucks, motor homes and caravans.

Properties

• Extremely rugged, highest flexural strength
• Outstanding impact resistance
• Lightweight 
• Easy to process 
• Excellent resistance to moisture and weathering
• Wide service temperature range
• Extremely durable 

• Easy to clean
• Absolutely level surfaces with satin-effect finish provided 

by patented “air cushion” technology 
• Suitable for digital or screen printing when corona treated 
• Can be laminated (e.g. with nonwovens, textiles, leather, etc.)
• Recyclable
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Golfpolypropyleen

AKYPLAC
Akyplac is een lichte plaat die vaak gebruikt wordt voor  

promotionele doeleinden. De H-vormige structuur maakt rillen  

en plooien mogelijk. Akyplac wordt regelmatig gebruikt in de 

immobiliënsector voor de affiches van gebouwen die te koop  

of te huur zijn. 

KIBO�X
Dit product is perfect voor kortstondige promotiebelettering. 

Door zijn X-vormige structuur is deze plaat erg stevig.

dikte
in mm g/m2 kleur

breedte x lengte in mm

700 x 1000 1000 x 700 800 x 1200 1200 x 800 1020 x 1420 1420 x 1020 1220 x 1620 1620 x 1220 1220 x 2500

3,0 450 wit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3,5 600 wit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4,0 680 wit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,0 1050 wit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

dikte in mm g/m2

breedte x lengte in mm

2050 x 3050

8 1750 ■
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AKYLITE�—�AKYPRINT�
Afgeleid van Akyplac. In plaats van een H-vormige ribbel- 

structuur heeft dit product een fijne structuur op basis van 

transparante belletjes. Door deze structuur kan meer complex 

snijwerk worden verricht. De effen oppervlaktestructuur maakt 

het uitzonderlijk geschikt voor uw printwerk (enkel recto voor 

Akylite).

 

 

 » Akylite 

 

 

 

 » Akyprint

 

 

 

 

 

dikte in mm g/m2 kleur
breedte x lengte in mm

1420 x 1020 1620 x 1220

3 600 wit ■ ■

dikte in mm g/m2 kleur
breedte x lengte in mm

2050 x 3050

3 900 wit uv ■

5 1600 wit uv ■
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Staven en buizen 
zie pagina 99.

Voorraad Igepa
Minimale bestelhoeveelheid = 1 plaat, leveringstermijn = 24 uur

Productie
Minimale bestelhoeveelheid = 3 à 5 ton, leveringstermijn = 3 à 4 weken

Dichtheid: 1,19

Transparante en lichtdoorlatende platen

PMMA�XT
Deze geëxtrudeerde acrylplaat biedt volgende voordelen:

uitstekende transparantie (hoger dan standaardglas), 

uv-bestendig, 100 % recycleerbaar. Zeer glanzend oppervlak 

dat kan worden gepolijst na bewerking.

Translucente PMMA-platen worden gebruikt in lichtbakken.

De hagelwitte of intens zwarte platen hebben zeer diepe 

kleuren en worden gebruikt voor de productie van hoog-

waardige displays.

Temperelite is een imitatie van glas (groene zijkant).

 

dikte 
in mm

transparant opaal 28% opaal 35% 
opaal 81% hagelwit intens zwart imitatie ‘glas’ 

Temperelite

1000x1000 1000x2000 1250x2050 3050x2050 1000x2000 3050x2050 3050x2050 3050x2050 3050x2050 3050x2050

1,5 ■

2 ■ ■ ■ * * *

2,5 ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ * * *

4 ■ ■ ■ * * *

5 ■ ■ ■ ■ ■ * * * *

6 ■ *

8 ■ * *

10 ■ * * *

12 ■

15 ■ * *

20 ■ *

info

* Leveringstermijn op aanvraag



 » ALU Spiegel

 » B-Bond Spiegel 

 » Plasti-Reflet®

 » PMMA Spiegel

Prijs

Levensduur

 Plasti-Reflet®

 PMMA Spiegel

 ALU Spiegel

 B-Bond Spiegel

Welke spiegelplaat 

      kiezen?
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GEGOTEN�PMMA
Gegoten acrylplaat met hoge transparantie, geschikt voor 

thermoformeren of plooien. Acrylaat is schokbestendiger 

en lichter dan glas. De gedrukte drager is een buitengewoon 

communicatiemiddel voor de inrichting van winkels (togen, 

schappen, etc.).

Bekijk ook ons gamma staven en buizen op pagina 99 e.v.

 » Gegoten transparant

Laat meer dan 90 % licht door.

dikte  
in mm

breedte x lengte in mm

1000 x 2000 1290 x 2020 2030 x 3030 2030 x 3050 2040 x 3040 2050 x 3050

3 ■

4 ■

5 ■ ■

6 ■

8 ■

10 ■

12 *

15 ■ ■

20 ■ ■

30 ■ ■

35 *

40 *

50 *

60 *

Speciale producties
Minimale bestelhoeveelheid
Leveringstermijn

3-5 ton
3 à 4 weken

Dichtheid 1,20

* Leveringstermijn op aanvraag
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Speciale producties
Wit en opaal, 
zwart en kleuren

3 tot 25 mm

“Night and day” 3 tot 5 mm

Gemetalliseerd 3 tot 5 mm

Weerstandsimpact 
Falling dart, energy at Fmax (ASTM D 3763), sheet 3 mm

PC A-PET PMMAHI PMMAPETG

40

30

20

10

Energy (J)

 » Gegoten opaal (LT 29%)

Laat 29 % licht door.

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1000 x 2000 2040 x 3040 2050 x 3050

3 ■

4 ■

5 ■ ■
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POLYESTERPLATEN
Onze leverancier Bayer biedt een assortiment kwaliteitsvolle 

merken polyesterplaten aan. Deze producten onderscheiden 

zich omdat ze goed geschikt zijn om te recycleren.

De Vivak®-platen zijn copolyesterplaten die voor vele  

toepassingen geschikt zijn omdat ze gethermoformeerd 

kunnen worden.

De Axpet® thermoplastic polyesterplaten zijn vooral geschikt 

voor publiciteit en productpresentaties.

 

 » Pet-G / Vivak®

Deze plastic platen kunnen gestanst worden.

Het merk Vivak® combineert de superieure eigenschappen van thermoformeren met uitstekende 

mechanische eigenschappen. Deze voordelen bieden de ontwerpers vrijwel onbeperkte mogelijk-

heden om complexe transparante vormen te realiseren. Het toepassingsbereik van dit universeel 

materiaal gaat van de industrie, via de visuele communicatie – verkoopstanden, verkoopauto-

maten, boetiekinrichting – tot de farmaceutica. Vivak® wordt veel gebruikt voor de productie van 

prothesen en speciale toestellen.

Pet-G / Vivak® kan worden bedrukt op de meeste uv-printers. 

dikte in mm
transparant

1250 x 2050 2050 x 3050

0,5 *

0,7 *

1 * ■

1,5 * ■

2 * ■

2,5 ■

3 * ■

4 ■

5 ■

6 ■

8 ■

* Leveringstermijn op aanvraag



Onze gespecialiseerde afdeling Plastic Conversion kan voor u 
verschillende materialen polijsten, lijmen, lassen, plooien, frezen en thermoformeren. 

Meer info op pagina 193 e.v.

info
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 » Apet / Axpet®

Platen geschikt om te plooien op lage temperatuur.

Dit materiaal is ideaal voor publiciteits- en productpresentatie zoals opvouwbare verkoop-

standen, lichtbakken of prijsetiketten, presenteerbladen of voor de verpakking van voedings-  

en farmaceutische producten. 

Axpet® overtuigt door zijn uitstekende eigenschappen om koud te plooien, zijn goede weerstand 

tegen chemische producten, zijn flexibiliteit en zijn constante hoge kwaliteit. 

Ongeacht de toepassing waarvoor Axpet® wordt gebruikt, biedt dit materiaal, naast zijn bijzonder 

ecologische voordelen, alle voordelen van hoogwaardige polyesterplaten.

dikte  
in mm

transparant opaal 28% antireflecterend wit opaak

M2
F1

M2: 2 mm
F1: 1 à 2 mm

M2
F1

M2
F1

1250 x 2050 2050 x 3050 2050 x 3050 2050 x 3050 2050 x 3050

0,8 * * *

1 * * * * *

1,5 * * * *

2 * * * * *

3 * *

4 *

* Leveringstermijn op aanvraag
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Polycarbonaatplaten 

PC-UV2
Makrolon® hightech kunststofplaten.

Het merk Makrolon® staat voor een veelzijdig assortiment  

van eersteklas massieve (GP) platen, meerwandige (multi)  

en golfplaten (CS) van polycarbonaat die geschikt zijn voor  

de meest uiteenlopende eisenpakketten.  

Creatieve bouwplannen zoals stadion- en stationoverkap-

pingen, omvangrijke koepelvormige bouwwerken, lichtstraten 

of lichte dakconstructies voor serres zijn mogelijk met 

Makrolon®. 

In de industrie wordt het buitengewoon slagvaste materiaal gewaardeerd als een veilige oplossing 

voor veiligheidsglas en machineafschermingen. En in de visuele communicatie zorgen hoogwaardige 

Makrolon®-platen bijvoorbeeld voor duurzame aantrekkelijke lichtreclames. De constant hoge 

kwaliteit van alle Makrolon®- platen is gebaseerd op de toepassing van hoogwaardige grondstoffen 

van Bayer, de extrusiekennis van Bayer MaterialScience, het overkoepelende kwaliteitsbeheer en de 

productie-processen die DIN ISO 9001 gecertificeerd zijn.

De voordelen: zeer goede transparantie, buitengewoon hoge breukvastheid, buitengewone slag-

vastheid, goede brandveiligheidclassificatie en toepasbaar binnen een groot temperatuurbereik.

dikte 
in mm

transparant opaal  
30%

opaal  
50%

brons  
2850

standaard uv 1 zijde uv 2 zijden 2099 uv 2 zijden uv 2 zijden uv 2 zijden

2050 x 1250 3050 x 2050 3050 x 2050 3050 x 2050 3050 x 2050 3050 x 2050 3050 x 2050

0,7 *

1 ■

1,5 ■

2 ■

3 ■ ■ ■ ■

4 ■

5 ■

6 ■ ■

8 ■

10 ■

12 ■

* Leveringstermijn op aanvraag
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PVC Compact

TROVIDUR�—�PALCLEAR�/�PALOPAAK�
PVC compact is een product met grote dichtheid en zeer 

schokbestendig. Het assortiment van Igepa bestaat uit wit 

PVC compact voor publicitaire toepassingen (Trovidur en 

Palopaak), grijs Trovidur voor industrieel gebruik en water-

clear, een pvc met een nooit geëvenaarde transparantie. 

 

 

 » wit glanzend 

 

 

 

 

 »  grijs 

 

 

 

 

 

 

 » water-clear

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1000 x 2000 1500 x 3000

3 ■ ■

4 ■

5 ■

6 ■

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1000 x 2000 1000 x 2600 1220 x 2440 1500 x 3000

1 ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1220 x 2440 1500 x 3000

1 *

1,5 *

2 *

3 *

* Leveringstermijn op aanvraag
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De Plate Samplers zijn een praktische tool, zowel voor u als voor uw klanten. 
Ze bieden een mooi overzicht van alle platen die we u kunnen aanbieden.

De Plate Samplers zijn opgesplitst in 2 delen:

PMMA – PC – HIPS – PVC – PET
BOARD – PP – PE – ABS – ALU

Vraag uw gloednieuwe exemplaren aan via uw Igepa vertegenwoordiger.

ONTDEK ONZE NIEUWE 

  PLATE SAMPLERS
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Kartonnen sandwichpanelen

RE-BOARD�
Re-board, geproduceerd door Stora Enso, is bekend voor zijn 

hoogstaande kwaliteit. Het product heeft een unieke, gepaten-

teerde kern en is verkrijgbaar in 2 varianten. Het product is 

100% recycleerbaar. Bovendien zijn allerhande accessoires 

voorradig bij Igepa voor een gemakkelijke bevestiging.

 » Re-board Premium

Re-board Premium heeft een 500 g liner, weegt 2,2 kg per m2 en heeft een witheid van 117.

 » Re-board Basic

Re-board Basic heeft een 325 g liner, weegt 1,8 kg per m2 en heeft een witheid van 84.

dikte 
in mm

breedte x lengte in mm

1220 x 2440 1600 x 2400 1600 x 3200

10 ■ ■

16 ■ ■ ■

30 ■

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1220 x 2440 1600 x 2400 1600 x 3200

10 ■ ■

16 ■ ■ ■



sustainable cartonboards 

AVAILABILITY 

APPLICATIONS ADVANTAGES 

PROPERTIES 

Beelite

STRONG + RIGID + LIGHT EXCELLENT FOR PRINTING & CUTTING 

ECOLOGIC AVAILABLE IN LARGE FORMATS (in mm) 

sustainable cartonboards 

AVAILABILITY 

APPLICATIONS ADVANTAGES 

PROPERTIES 

Beelite

STRONG + RIGID + LIGHT EXCELLENT FOR PRINTING & CUTTING 

ECOLOGIC AVAILABLE IN LARGE FORMATS (in mm) 
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BEELITE�
Beelite is een paneel in wit honingraatkarton, bestemd voor 

indoor visuele communicatie met unieke kenmerken. Beelite  

is zowel licht als resistent in beide richtingen. De panelen zijn  

te verkrijgen in grote formaten, ideaal om te bedrukken en 

gemakkelijk te snijden. Met dit product kunt u creatieve 

ontwerpen maken die bovendien gemakkelijk te plaatsen zijn.

Honingraatkarton is 100 % recycleerbaar en dus een duurzaam 

alternatief voor pvc en andere synthetische materialen.

 

 

 » Beelite 2D 

 

 

 

 

 » Beelite 3D

 

 

 » Beelite brown

dikte 
in mm kleur

breedte x lengte in mm

1200 x 2400 1600 x 2400 1600 x 3000

10 wit ■ ■ ■

16
wit ■ ■ ■

bruin ■

dikte 
in mm kleur

breedte x lengte in mm

1200 x 2400 1600 x 2400 1600 x 3000

16 wit ■ ■ ■

dikte 
in mm kleur

breedte x lengte in mm

1600 x 3000

25 bruin ■
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dikte in mm
breedte x lengte in mm

500 x 700 700 x 1000 1000 x 1400 1400 x 3000

3 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■

10 ■ ■ ■

dikte in mm
breedte x lengte in mm

700 x 1000 1000 x 1400 1400 x 3000

5 ■ ■ ■

10 ■ ■

KAPA
KAPALINE is dé referentie voor schuimkarton. Het bestaat  

uit een sandwichplaat met een harde kern van geschuimd  

polyurethaan, aan beide zijden voorzien van een wit karton.

KAPAFIX heeft een harde kern van geschuimd polyurethaan, 

aan beide zijden voorzien van lichtgrijs met een dunne 

laag aluminium versterkt karton. KAPAFIX is aan één zijde 

zelfklevend.

 » Kapaline 

 

 

 

 

 » Kapafix
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HPL

HPL�
HPL is een compacte, ondoordringbare en zeer stevige 

volkernplaat. Deze wordt vervaardigd onder hoge druk en 

op hoge temperatuur uit een mengsel dat bestaat uit hout- 

en harsvezels. Dit paneel is geschikt voor gevelbekleding, 

omkadering van sportterreinen, kleedcabines, zwembaden, enz.

 

 » HPL Morbida Decor 130

 

 

 

 

 

dikte in mm
breedte x lengte in mm

1300 x 3050 1610 x 3230 1610 x 4200

6 ■ ■ ■

8 ■ ■

10 ■



Productie
Minimale bestelling = 1 ton

Leveringstermijn = 3 à 4 weken

info

pinseal sandgrain leathergrain

Dichtheid 1,06

Formaat
Lengte
Dikte 

500 tot 3000 mm
750 tot 1500 mm
2 tot 9 mm

Kleur wit
zwart
grijs
andere kleuren 
op aanvraag

Structuur sandgrain
pinseal
leathergrain
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ABS / Polystone® Play-Tec 

ABS
ABS is een zeer resistent materiaal dat zijn oorsprong vindt  

in de auto-industrie en vaak gebruikt wordt voor technische 

toepassingen die zeer schokbestendig moeten zijn.

 

dikte 
in mm

ABS zwart 
korrel 3 pinseal

ABS mat zwart
sandgrain

ABS zwart
leathergrain

320 x 750 1270 x 2250 1450 x 2250 1500 x 3050

3 *

4 *

6 *

8 *

9 *

* Leveringstermijn op aanvraag



Dichtheid 0,97

Standaardbreedte

Maximale breedte

1220 mm, 5 tot 21 mm dik
1000 mm, 5 tot 30 mm dik
2440 mm, 8 tot 19 mm dik

Kleur blauw
groen
rood
geel
zwart
wit

± ral 5017
± ral 6028
± ral 3013
± ral 1032
± ral 9005
± ral 9003

Fabrieksvoorraad 
Minimale bestelling = 10 platen

Leveringstermijn = ongeveer 1 week
Productie

Minimale bestelling = 1 ton
Leveringstermijn = 3 à 4 weken

info
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POLYSTONE®�PLAY-TEC
Polystone® Play-Tec van Röchling is een niet-absorberende 

polyethyleen plaat die speciaal voor toepassingen voor  

spel en ontspanning werd ontwikkeld. Deze platen zijn  

onderworpen aan de veiligheidsnormen voor speelgoed  

DIN EN 71-3, -9, -10, -11 en door hun resistentie tegen weers-

omstandigheden en krassen zijn ze een perfect alternatief 

voor geschilderde houten panelen. De structuur is korrelig 

aan beide zijden.

Het klassieke assortiment met 2 gladde zijden is beschikbaar 

op aanvraag.

dikte in mm
breedte x lengte in mm

kleur
1220 x 2440

15

* geel

* rood

* groen

* blauw

* grijs

dikte
in mm

breedte x lengte 
in mm kleur

19 1220 x 2440 effen 
blauw groen rood geel zwart grijs

driekleurig
blauw-geel-blauw groen-geel-groen rood-geel-rood geel-rood-geel geel-zwart-geel wit-zwart-wit

15 1220 x 2440 effen 
blauw groen rood geel

12,7 1220 x 2440 effen 
blauw groen rood geel

fabrieksvoorraad 

* Leveringstermijn op aanvraag
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Classificatie�van�de�brandreactie�van�bouwproducten�

Het nieuwe besluit van 21/11/2002 vervangt het besluit van 30 juni 1983, gewijzigd op 28 augustus 1991,  
en bepaalt de testmethoden en de classificatiecategorieën voor de brandreactie van bouw- en inrichtings- 
producten.

De Euroklassen zijn onderverdeeld van A tot F in functie van het prestatieniveau van de producten. 
Euroklasse A is bestemd voor producten die niet of weinig bijdragen tot de verspreiding van de brand.
Euroklasse E omvat de producten die een aanvaardbare brandreactie hebben, net in staat om zeer korte 
tijd weerstand te bieden aan een kleine vlam. Euroklasse F is bestemd voor producten die geen enkele 
brandbestendigheid aantoonden. 

Overeenstemmende tabel

Klasse volgens NF EN 13501-1 Vereiste

A1 - - Onbrandbaar

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1

M1 

A2
s2 d0

s3 d1

B

s1
d0

d1
s2

s3

C

s1
d0

d1
M2s2

s3

D

s1 d0 M3

s2 d1
M4 (niet druipend)

s3

Alle andere klassen dan E-d2 en F M4



TECHNISCHE TOEBEHOREN
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Plaatmaterialen worden al jarenlang gebruikt voor reclametoepassingen, en dit zowel in 2D als  
3D toepassingen. Standenbouwers, signmakers en printbedrijven zijn vertrouwde afnemers van  
deze producten. Igepa biedt u technische accessoires aan om deze materialen verder af te werken,  
te verlijmen, te bevestigen etc.

Neem een kijkje in het uitgebreide assortiment van toebehoren.
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Re-board® / Beelite toebehoren

PLASTIC�SCHROEVEN�
Speciaal ontworpen voor een dikte van 16 mm maar ook 

geschikt voor de andere diktes. Diameter: 13 mm 

lengte in mm transparant transparant met ring wit zwart

30 ■ ■ ■

55 ■ ■
lengte 55 + 17 mm ■ ■

 

SCHROEVENDRAAIER
De schroevendraaier uit polyamide zorgt voor een gemakkelijke 

montage van de schroeven. Deze werd speciaal ontworpen 

voor gebruik met de plastic schroeven omdat klassieke schroe-

vendraaiers de koppen kunnen beschadigen.

BEVESTIGINGSHOEKEN�
Plastic hoeken speciaal ontworpen voor Re-board.

Geschikt voor alle dikten.

Kleuren: transparant en grijs

Deze worden gefixeerd met een “partial” cut van 15 mm op  

59 mm van de rand.
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PLASTIC�RANDEN�
Dun en discreet plastic pvc-profiel om Re-board randen op een 

esthetische manier te bedekken.

Gebruik bij voorkeur een bevestigingsmachine. 

PLASTIC�HAKEN�
Plastic presentatiehaken.

Gemakkelijk te monteren op Re-board 16 mm.

Lengte: 140 of 200 mm

Kleuren: wit en grijs

Heavy Duty-kwaliteit voor zware lasten, enkel te verkrijgen  

in grijs.

PARTIAL�CUT�JOIN�
Metalen versterker voor het stabiliseren van een ingesneden 

plaat.

Enkel voor 16 mm.

Lengte: 177 mm

Kleur: grijs

Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag 
(uitgezonderd houtkleur) 

info

wit zwart rood

voor Re-board 10 mm ■ ■

voor Re-board 16 mm ■ ■ ■
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PLASTIC�SCHARNIERPROFIEL�
Scharnierprofiel in wit ABS om twee Re-board-platen van 16 mm 

flexibel te verbinden. Kan tot 180° worden geplooid, waardoor 

de vereiste transportruimte van vooraf gemonteerde displays 

wordt geoptimaliseerd.

Lengte: 3,2 m.

PLASTIC�H-PROFIEL�
Profiel in wit pvc voor een elegante verbinding van twee  

Re-board-platen van 16 mm. 

Breedte: 31 mm / 38 mm

Lengte: 2,75 m

PLASTIC�HOEKPROFIEL�90°�
Hoekprofiel in wit pvc met een lengte van 3,2 m om twee  

Re-board-platen van 16 mm in een hoek van 90° te verbinden.

PLASTIC�HOEKPROFIEL�60°�
Plastic hoekprofiel om twee Re-board-platen van 16 mm te 

verbinden in een hoek van 60°. Het profiel is licht flexibel.

Samenstelling: ABS

Lengte: 3,2 m

Kleur: grijs/zilver
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ALUMINIUM�INVOEGPROFIEL�
Geanodiseerd aluminium profiel voor montage op muren.  

Bedek uw muur bijvoorbeeld met geprinte Re-board. 

Zodra de profielen aangebracht zijn, kunnen de Re-board 

platen in enkele seconden geplaatst of vervangen worden.

Lengte: 3,2 m

ALUMINIUM�HOEKPROFIEL�
Geanodiseerd aluminium profiel, om hoeken van 90° te maken 

met Re-board-platen van 16 mm.

Lengte: 3,2 m

ALUMINIUM�U-VORMIG�BESCHERMINGSPROFIEL�
Geanodiseerd aluminium profiel om de randen van Re-board-

platen van 16 mm af te dekken. Deze profielen zijn geschikt om 

Re-board-platen te verbinden, bijvoorbeeld om muren of 

displays met meerdere platen te maken.

Lengte: 3,2 m

VOET�VOOR�DISPLAYS�
Met dit klein toebehoren verhoogt u uw drager en vermijdt u 

elk risico op vocht en vuil.
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Technische toebehoren  

VIERKANTE�STAVEN,�BUIZEN�EN�CILINDERS�IN�
TRANSPARANT�PMMA�
De staven, buizen en cilinders in gegoten PMMA hebben een 

uitzonderlijke optische kwaliteit. Ze kunnen worden bewerkt en 

gepolijst om luxeartikelen te creëren.

 » transparant gegoten PMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » transparant gegoten PMMA

Neem contact op 
met ons voor andere 

doorsneden.

info

cilinders

∅ mm lengte
2000 mm

10 *

15 *

20 *

30 *

40 *

50 *

60 *

vierkante staven
doorsnede mm lengte

2000 mm

10 *

15 *

20 *

25 *

30 *

40 *

50 *

60 *

75 *

100 *

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag

cilinders

∅ mm
lengte 

1830 mm 2000 mm

1,6 *

3,2 *

5 *

6 *

8 *

10 *

12 *

14 *

* Leveringstermijn op aanvraag

vierkante staven
doorsnede mm lengte

1830 mm

3 *

6 *

10 *

13 *

16 *

19 *

* Leveringstermijn op aanvraag
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PIVOTERENDE�TABLETTEN�
Pivoterende tabletten worden gebruikt voor draaiende displays. 

buizen 
buitendiameter in mm binnendiameter in mm lengte 2050 mm

8 4 *

10 6 *

15 11 *

20 16 *

30 26 *

40 36 *

50 46 *

60 56 *

80 76 *

100 96 *

150 144 *

200 194 *

250 244 *

∅ transparant zwart

108 *

140 * *

216 *

305 *

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag
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LIJM�
Extrufix en Extrufix 14% zijn ‘transparante’ lijmen die transparant 

of gekleurd PMMA stevig verlijmen.

De lijmapplicator met metalen naald werd speciaal ontworpen om 

zeer vloeibare lijm zoals Extrufix te gebruiken. 

LIJMAPPLICATOR�
Doseerapparaat dat perfect aangepast is aan dikkere of zeer 

vloeibare lijmen.

kleur toepassingen verpakking

Extrufix* kleurloos
XT en gegoten PMMA, 
polycarbonaat, Vivak®, 

polystyreen

zeer  
vloeibaar bus 0,5 l

Extrufix 14%* kleurloos uitsluitend XT en  
gegoten PMMA vloeibaar bus 0,5 l

inhoud naald

37 ml* metaal ∅ 0,5 mm

60 ml* plastic ∅ 3,5 mm

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag
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SCHARNIEREN�
De scharnieren, pianoscharnieren, flexibele scharnieren, slotenhangers en alle andere toebehoren 

zijn uitgevoerd in transparante PMMA en kunnen dus gemakkelijk worden gelijmd met Extrufix.

 » Scharnier in PMMA Choc 

afmetingen in mm transparant

40 x 38 *

 

 

 

 

 

 » Pianoscharnier in PMMA Choc 

afmetingen in mm transparant zwart wit

152 x 45 * * *

305 x 45 *

 

 

 

 » Flexibele scharnier in PMMA 

afmetingen in mm transparant

1520 x 25 * 

 

 

 

 » ‘Zware’ scharnier in PMMA Choc 

afmetingen in mm transparant

51 x 33 x 8 * 

 

 

 

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag
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 » Bevestigingslip in PMMA Choc 

type transparant

L *

Z *

 

 

 

 

 

SLOTENHANGER�IN�PMMA�CHOC  

afmetingen in mm transparant

32 x 64 x 19 *

 

 

 

PLAAT�VOOR�SLEUTELGATEN

afmetingen in mm transparant

25 x 29 *

 

 

 

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag
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TRANSPARANTE�DEURHENDELS

 » Deurhendel in polycarbonaat 

 

afmetingen in mm transparant

32 x 64 x 19 * 

 

 

 » Magnetische deurhendel in PMMA Choc 

 

afmetingen in mm transparant

45 x 19 x 10 * 

 

 

 

 

 

TRANSPARANTE�VERBINDINGSSCHROEVEN�
 

afmetingen in mm ∅ 5,6 mm

6,35 *

9,5 *

12,7 *

15,9 *

19 *

22 *

 
 

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag

* Leveringstermijn op aanvraag
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Tussenstukken en bevestigingsschroeven

UNIVERSEEL�TUSSENSTUK�
Universeel tussenstuk voor de bevestiging van panelen, met 

een hoogwaardige vlakke bovenkant. Aan de zijkant uitgerust 

met een veiligheidsschroef voor een eenvoudige montage.

Bevestiging aan de muur met speciale kruisvormige schroeven.  

TELESCOPISCH�TUSSENSTUK�
Telescopisch tussenstuk (in drie delen) voor de bevestiging 

van panelen, met hoogwaardige vlakke bovenkant. 

Linkse draad geeft een goede bescherming tegen diefstal. 

Voordeel: kan van tevoren gemonteerd worden op het paneel.

GLIJDEND�TUSSENSTUK�
Glijdend tussenstuk voor de bevestiging van panelen met 

hoogwaardige gladde bovenkant.

Voordeel: boren is niet nodig.

∅ mm lengte in mm kleur

13 20 aluminium

18 25 aluminium

∅ mm lengte in mm kleur

18 10 aluminium

∅ mm lengte in mm kleur

15 15 aluminium

25 15 aluminium
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CILINDERVORMIGE�PLAFONDBEVESTIGING�VOOR�
HET�ONZICHTBAAR�MONTEREN�VAN�PANELEN�
Bestaat uit twee delen (interne schroef voor de bevestiging 

aan het plafond en plafonddrager met een klemsysteem op 

kogellagers) voor een kabel van 2 mm.

CILINDERVORMIG�BEVESTIGINGSSYSTEEM�VOOR�
HET�ONZICHTBAAR�MONTEREN�VAN�PANELEN,��
IN�ROESTVRIJ�STAAL�
Met een klemsysteem op kogellagers voor een kabel van 2 mm.  

Spil van 4 mm.

ROESTVRIJSTALEN�KABEL�
Kabel in roestvrij staal met plastic omhulsel, 2 mm dik. 

 

MONTAGESET�SCHROEVEN��
VOOR�HANGENDE�CILINDER�
Montageset: 1 inbussleutel 0,9 mm, 4 klemmen en 4 kruis- 

vormige schroeven, ontwikkeld voor de verbindingsstukken. 

Boordiepte 3,2 mm.

∅ mm lengte in mm kleur

13 15 aluminium

18 30 aluminium

∅ mm lengte in mm kleur

13 32 aluminium

18 50 aluminium

lengte in mm kleur

5 aluminium



ZEEFDRUK 
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Igepa blijft trouw aan zijn reputatie van uitstekende dienstverlening aan en begeleiding van klanten. 
Nieuwe technologieën zoals solvent- en uv-printing hebben er ons toe gebracht ons assortiment uit te 
breiden, maar de traditionele zeefdruk heeft nog niets aan geloofwaardigheid ingeboet. 

U blijft de keuze hebben uit een ruime voorraad screenmaterialen: (golf)polypropyleenplaten, harde 
pvc-folie, polystyreenplaten, zelfklevende vinyl, karton en affichepapier.
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PVC-folie

KAKEMONO�EN�PENTAPRINT
Wobblers en publiciteit aan de rekken in winkels zijn een veel 

voorkomende toepassing van pvc-films.

Igepa is verdeler van de merken Kakemono met M1 brandcerti-

ficaat en Klöckner. Beide merken combineren uitermate goede 

kwaliteit en beprintbaarheid. 

Voor de grotere “roll to roll” printers is het ook mogelijk het 

materiaal op rol te verkrijgen.

 

 » Kakemono

Neem contact op met ons voor andere formaten.

info

dikte 
in µ

brand-
weer-
stand

kleur
lengte x breedte in mm

2050 x 1000 2050 x 1380 2050 x 1400 2050 x 1550 2650 x 1400 2650 x 1550 2650 x 1600

280 M1
wit print 
mat/mat

*

500 M1 *

700 M1 *

280 M1 wit
supermat/mat * * *

200 M1

transparant
glanzend/glanzend

*

280 M1 * *

500 M2 *

700 M2 *

200 M1 wit
mat/mat 

*

280 M1 * * *

300 M1
hagelwit

glanzend/glanzend

*

500 M2 *

700 M2 *

300 M1
transparant

antireflecterend

*

400 M1 *

500 M2 *

* Leveringstermijn op aanvraag
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 » Pentaprint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Pentaprint Digital®

Uitsluitend verkrijgbaar op rol. Dit product is ideaal voor large format printing. M1-gecertificeerd. 

6 inch core.

dikte in mm kleur
breedte x lengte

1600 mm x 100 m

0,28 wit mat ■

dikte in µ kleur
breedte x lengte in mm

700 x 1000 1400 x 1000

150

transparant glanzend

■

200 ■ ■

250 ■

300 ■ ■

400 ■

500 ■

700 ■

200

wit glanzend

■

250 ■

300 ■ ■

400 ■

500 ■

700 ■

750 ■

900 ■

200

wit glanzend opaak

■

250 ■

400 ■

500 ■

200

wit mat

■

300 ■ ■

400 ■

500 ■

700 ■

300
wit mat opaak

■

400 ■

400 transparant antireflecterend ■
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dikte 
in µ kleur lijm

breedte x lengte 

100 cm x 100 m 140 cm x 250 m

90
wit glanzend

permanent ■

90 verwijderbaar ■

90 transparant glanzend permanent ■ ■

Zelfklevende vinyl voor zeefdruk

VINYL�OP�ROL
Zeefdruk vinyl op rol wordt hoofdzakelijk gebruikt in de grotere 

LFP machines met harde solvent inkten. Deze materialen zijn  

niet gegarandeerd voor ecosolvent machines. De vinyls zijn  

van monomere kwaliteit en leverbaar met een permanente of  

verwijderbare lijm.

 » Jac 

 

 

 

 

 

 » Masterscreen

dikte 
in µ kleur lijm

breedte x lengte 

100 cm x 50 m 140 cm x 50 m

100
wit glanzend

permanent ■ ■

100 verwijderbaar ■

100
transparant glanzend

permanent ■ ■

100 permanent ■ ■

MasterScreen
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STANDAARD�VINYL
Jac Serilux, geproduceerd door Avery Dennison, is sinds jaren  

een referentie in de wereld van de zeefdruk. 

Igepa biedt u bovendien onder eigen ‘’Master’’ label een  

huismerk aan van hoogwaardige kwaliteit.

U kunt deze materialen verkrijgen in verschillende lijmtypes, 

kleuren, in bulk of ingeriemd, met of zonder slit.

 

 

 » Zelfklevend vinyl JAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dikte in µ kleur splitten lijm
breedte x lengte in cm

50 x 70 70 x 100 100 x 140

50 wit mat  
ultra destructible permanent ■

75 wit glanzend polymeer permanent ■

90

wit glanzend

permanent ■ ■ ■

■ permanent ■

high tack ■

verwijderbaar ■ ■

■ verwijderbaar ■

ultra verwijderbaar ■

wit mat
permanent ■

■ permanent ■

transparant glanzend

permanent ■ ■

■ permanent ■

high tack ■

verwijderbaar ■ ■

■ verwijderbaar ■

ultra verwijderbaar ■

180 wit glanzend permanent ■

MasterScreen
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 » Zelfklevend vinyl Masterscreen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Kleurenvinyl JAC 

 

 

 

 

 

 

dikte in µ kleur splitten lijm
breedte x lengte in cm

70 x 100 100 x 140

100

wit glanzend

permanent ■ ■

■ permanent ■

verwijderbaar ■ ■

■ verwijderbaar ■

wit glanzend opaak verwijderbaar ■

transparant glanzend

permanent ■ ■

■ permanent ■

verwijderbaar ■ ■

■ verwijderbaar ■

dikte in µ kleur lijm
breedte x lengte in cm

70 x 100

80 kleuren permanent ■

200 fluo rood permanent ■

80 mat zwart permanent ■
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SPECIALITEIT�VINYL
Het Jac-assortiment bestaat uit meerdere speciale reeksen.

 

 » Vinyl Ecoplus 

JAC Ecoplus is een vinyl zonder ftalaten dat kan worden bedrukt met klassieke inkt voor zeefdruk  

of UV. Geschikt voor kortstondige toepassingen. 

dikte in µ kleur splitten lijm
breedte x lengte in cm

70 x 100

61

 wit 
glanzend

permanent ■

■ permanent ■

verwijderbaar ■

■ verwijderbaar ■

wit 
mat

permanent ■

permanent ■

verwijderbaar ■

■ verwijderbaar ■

transparant 
glanzend

permanent ■

■ permanent ■

verwijderbaar ■

■ verwijderbaar ■

 

 » Deco polyester

JAC Deco is een dun laagje gemetalliseerde polyesterfolie op een pvc-folie voor de productie van 

hoogwaardige signalisatie. Voorzien van een coating voor optimale bedrukking. Dankzij zijn 

extreme stabiliteit belet deze folie dat de textuur van het onderliggend oppervlak doorschijnt.

JAC Deco is geschikt voor warmdruk. Dit product is buitengewoon stabiel en kan gemakkelijk  

gebruikt worden voor zeefdruk en gravure. Offset-printen met conventionele ‘vette’ offsetinkt is  

ook mogelijk. 

dikte in µ kleur lijm
breedte x lengte in cm

70 x 100

125 chroom mat permanent ■

125 chroom glanzend permanent ■
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 » Seripol polyester

JAC Seripol is een assortiment polyesterfolie die gecoat is om optimaal bedrukt te kunnen  

worden. Deze folie is uiterst soepel, stabiel en zeer resistent. Geschikt voor zeefdruk, gravuredruk 

en offset-printing.

dikte in µ kleur lijm
breedte x lengte in cm

70 x 100

25 chroom glanzend permanent ■

25 goud glanzend permanent ■

25 zilver mat permanent ■

25 transparant glanzend permanent ■

 » Acetaat silk

De transparante JAC acetaatfolie is een cellulosefolie die o.a. gebruikt wordt voor etiketten op 

matrassen en de achterzijde van tapijten. Offset-printing met oxidatief drogende inkt is aanbevolen. 

Bij zeefdruk mag slechts een minieme hoeveelheid oplosmiddel gebruikt worden. Wij raden aan 

om steeds voorafgaande druktesten te doen. Enkel voor binnengebruik.

dikte in µ kleur lijm
breedte x lengte in cm

50 x 70

168 zijde-acetaat wit permanent ■

 » Duplo dubbelzijdig zelfklevend

JAC Duplo is een dubbelzijdig zelfklevende PET op vel.

dikte in µ lijm
breedte x lengte in cm

70 x 100

13 permanent ■

 » Anticol

JAC Anticol is een éénzijdig siliconenpapier.

dikte in µ
breedte x lengte in cm

70 x 100

127 ■
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Karton voor zeefdruk

DISPLAY�DEVA
Display Deva Grey is een tweezijdig gestreken mat karton dat 

aan beide zijden een witte laag heeft met daartussen een laag 

grijs karton.

Display Deva Cream is een tweezijdig gestreken mat karton 

geschikt voor digitale uv-bedrukking. De boven- en onderlaag 

zijn samengesteld uit gebleekte chemische pulp, de midden-

laag bestaat uit mechanische pulp. 

 » Display Deva Grey

 » Display Deva Cream

dikte in µ g/m2

breedte x lengte in cm

77 x 104 104 x 155

1500 990 ■ ■

2000 1345 ■ ■

2500 1745 ■ ■

dikte in µ g/m2

breedte x lengte in cm

77 x 104 104 x 155 125 x 250

1500 930 ■ ■

2000 1255 ■ ■ ■
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Neem contact op met ons voor andere diktes 
(van 270 tot 1200 µ).

info

Polypropyleen in vellen

AKYPLEN�/�ECLYPSE
Polypropyleen in vellen heeft het grote voordeel dat het  

aspect ervan ecologischer is dan dat van ander plastic.  

Het wordt gebruikt voor de productie van opbergmappen, 

koffertjes of tussenbladen. Bedrukt kan deze drager een  

prachtig communicatiemiddel zijn.  

 » Akyplen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » Eclypse

dikte in mm g/m2 kleur
breedte x lengte in mm

1000 x 700 1200 x 800

0,5 460

wit

■ ■

0,8 736 ■ ■

1,2 1104 ■

0,5 460

opaak

■ ■

0,8 736 ■ ■

1,2 1104 ■

dikte in mm

Eclypse G01
zandstraaleffect/zandstraaleffect

wit 1170

2050 x 1250

0,3 *

* Leveringstermijn op aanvraag





DISPLAYS
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Flexibiliteit, snelheid en eenvoud zijn belangrijke troeven bij POS verkoop. Een gepersonaliseerde  
display zorgt voor een onmiddellijke zichtbaarheid van uw merk. 

Igepa stelt u een uitgebreid gamma van displaymaterialen voor die eenvoudig te installeren en te 
transporteren zijn. Bovendien zijn ze licht en duurzaam in gebruik. 
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Displays

OPHANGPROFIEL�URANUS
Het ophangprofiel Uranus is een profiel voor de bevestiging  

en ophanging van posters. Het klemsysteem garandeert een 

stevige bevestiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

WIND�MASTER
Het stoepbord Wind Master is ideaal voor buitengebruik, in 

vochtige omstandigheden. Het beschermt de affiche dankzij 

rubberen randen. Het is eenvoudig te openen. De sokkel is 

voorzien van wielen voor een gemakkelijke verplaatsing en de 

stalen veren zorgen voor een perfecte stabiliteit. 

 

 omschrijving kleur breedte x hoogte in mm

stoepbord Wind Master A0 aluminium 1189 x 841

kleur
lengte x breedte in mm

500 x 35 594 x 35 700 x 35 841 x 35 1000 x 35 1200 x 35 1500 x 35 1800 x 35 3000 x 35

aluminium ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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omschrijving kleur
formaat in cm

80 x 200 85 x 200 100 x 200 120 x 200

roll-up Basic aluminium ■ ■

roll-up Juliet aluminium ■

roll-up Titania aluminium ■ ■

kleur
formaat in cm

80 x 230 100 x 230

aluminium ■ ■

L-BANNER�SATURN
De L-banner Saturn is een flexibele display in aluminium. 

Door de klemlijsten zijn de aangebrachte banners snel en 

eenvoudig verwisselbaar. 

ROLL-UP�BASIC,�JULIET�&�TITANIA
Het roll-upsysteem Juliet is voorzien van pootjes en een  

telescopische stang in aluminium. Banners worden met  

kleefprofielen (boven en onder) vastgemaakt.

De roll-upsystemen Titania en Basic zijn eveneens uitgerust  

met pootjes en een telescopische stang in aluminium.  

De banners worden door een klemprofiel bovenaan en een 

kleefprofiel onderaan bevestigd. 

ROLL-UP�PREMIUM�EARTH
Earth, het roll-upsysteem van topkwaliteit in aluminium, is 

uitermate stevig en telescopisch verstelbaar. Een mechanisch 

veersysteem rolt de banner op in de koker en zorgt zo voor een 

goede bescherming bij transport.

 

 

 

kleur breedte in mm

aluminium

600

800

1000
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PLAATHOUDER�JANUS
De aluminium plaathouder Janus met klemsysteem is geschikt 

voor plaatmaterialen met een dikte van 5 tot 10 mm. Antislip, 

zeer robuust en gemakkelijk te hanteren. Voor indoorapplicaties.

LED-LICHTDISPLAY�GALATEA
Hoogwaardige, energiezuinige led-lichtdisplay voor een  

schitterende en homogene verlichting. Dikte: 24 mm.

SPOT�VOOR�DISPLAYS
Flexispot om vast te klemmen. 

Flexibele spot met een klem voor snelle bevestiging aan de 

stang van displays.

Spot om te schroeven. 

Spot met geperforeerde lampenkap, bevestiging met een klem 

aan de verticale stang van een display. Geschikt voor de 

displays Earth en Saturn.

kleur breedte in mm

aluminium

300

600

800

900

1000

1200

1500

omschrijving kleur nuttig formaat

led-lichtdisplay Galatea A4 aluminium A4

led-lichtdisplay Galatea A3 aluminium A3

led-lichtdisplay Galatea A2 aluminium A2

led-lichtdisplay Galatea A1 aluminium A1

led-lichtdisplay Galatea A0 aluminium A0

omschrijving kleur

flexispot om te klemmen aluminium

spot om te schroeven aluminium





LFP PRINTERS 



126

De markt vraagt steeds meer naar totaaloplossingen. Klanten maken gebruik van de nieuwste tools 
om hun opmaak te creëren en verlangen dan ook een perfecte output, afwerking en zelfs plaatsing.  
De termijnen daarentegen worden steeds korter en korter.

Om uw klanten een gepast antwoord te bieden, moet u niet alleen de juiste printers in huis hebben 
maar ook alle tools en kennis om optimaal de verwachtingen van uw klanten in te vullen.

Sagam en Igepa bieden u alles om uw breedformaat printopdrachten tot in de puntjes uit te voeren: 

• LFP-printers: solvent, solvent-uv, uv en latex printers   
• Afwerkingsapparatuur voor het snijden, plotten, lamineren, enz. van uw prints   
• RIP- en workflowsoftware: Caldera, Onyx, Rasterlink, Wasatch, Ergosoft, Sai, etc.   
• Ondersteuning en knowhow om uw investering te rentabiliseren



Solvent-printers

Solvent-printers zijn omwille van de duurzame inkt nog altijd de beste keuze voor outdoor- 
toepassingen zoals voertuigreclame, signs en materialen die blootgesteld worden aan allerlei  
weersomstandigheden.

MIMAKI�JV150�SERIE
Mimaki versterkt haar aanbod in het lagervolumesegment 

met de JV150. De JV150 — opvolger van de JV33 — geniet van 

dezelfde technologie als de JV300 waardoor u alles in handen 

hebt om efficiënt en winstgevend prints van topkwaliteit te 

leveren.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen tot 56,2 m2 per uur

• Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi

• Twee verschillende printbreedtes: 1361 mm en 1610 mm

• Keuze uit meerdere inktsets:  

 8 kleuren (SS21) inclusief oranje en licht zwart

• UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktsysteem

• Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem

• 3-way intelligent verwarmingssysteem

Inktset:�SS21 M  C  Y  K  K  Y  C  M

   M  C  Y  K  Lc  Lm Lk  Or

Enkele�toepassingen:

•  Signage 

•  Graphics op voertuigen 

•  PoS

 •  Banners 

•  Posters  

•  Promotioneel 

•  Beeldmateriaal voor beurzen en standen 

•  Stickers 

Ook minder grote 
investeringen kunnen 

bij ons via renting. 

Bel ons voor  
meer informatie  

of vraag het aan uw  
vertegenwoordiger. 

info
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MIMAKI�CJV150�SERIE
De CJV150 beschikt over dezelfde productieversnellers als 

de JV150 en is een echte aanrader. Een primeur is dat hij 

als eerste in deze printerklasse gelijktijdig printen/snijden 

mogelijk maakt, met printsnelheden tot 56,2 vierkante meter 

per uur. De inktdruppels van 4 pl tot 35 pl produceren prachtige 

printresultaten met een hoge resolutie. Continue detectie 

van de registratiemarkeringen maakt het mogelijk om een 

volledige mediarol continu te snijden en tegelijkertijd uitge-

rolde media op te wikkelen. Registratiemarkeringen met 

nulmarges verminderen het mediaverbruik door de marges 

tussen registratiemarkeringen te elimineren. Dit resulteert in 

minder afval.

Belangrijkste�kenmerken:

• Snel printen tot 56,2 m2 per uur 

• Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi

• Vier verschillende printbreedtes: 800 mm, 1090 mm, 

 1361 mm en 1610 mm

• Keuze uit meerdere inktsets: 10 kleuren (SS21) inclusief 

 oranje, licht zwarte, zilver en witte inkt

• UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktsysteem

• Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem

• 3-way intelligent verwarmingssysteem

• Continue detectie van de registratiemarkeringen

Inktset:�SS21 M  C  Y  K  K  Y  C  M

   M  C  Y  K  Lc  Lm Wh Si  

   M  C  Y  K  Lc  Lm Lk  Or

   M  C  Y  K  Lc  Lm Wh Wh 

Enkele�toepassingen:

•  Signage 

•  Graphics op voertuigen 

•  PoS

•  Posters 

•  Promotioneel 

•  Beeldmateriaal voor beurzen en standen 

•  Stickers 



MIMAKI�JV300�SERIE�
Nieuwe generatie printers met prachtige afdrukken en hoge 

productiviteit! Mimaki’s nieuwste, kwalitatief hoogstaande  

JV300 Serie zet een nieuwe standaard voor professionele 

grootformaat printers. De JV300 maakt fotoafdrukken van 

een verbazingwekkende kwaliteit en verschaft daarmee de 

beste oplossing in grootformaat printen voor professionals in 

de sign & graphics markt, printbedrijven en andere.

Belangrijkste�kenmerken:

• Snel printen tot wel 105,9 m2 per uur 

• Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi

• Twee verschillende printbreedtes: 1361 mm en 1610 mm

• Keuze uit meerdere inktsets: 8 kleuren (SS21) inclusief 

 oranje, licht zwarte of witte inkt

• UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktsysteem

• Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem

• 3-way intelligent verwarmingssysteem

Inktset:�SS21 M  C  Y  K  K  Y  C  M

   M  C  Y  K  Lc  Lm Lk  Or  

   M  C  Y  K  Lc  Lm Wh Wh

Enkele�toepassingen:

• Foto afdrukken 

•  Graphics op voertuigen 

•  PoS

 •  Banners 

•  Posters 

•  Promotioneel 

•  Beeldmateriaal voor beurzen en standen 

•  Stickers 

•  Canvas prints
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MIMAKI�CJV300�SERIE
Inspelen op nieuwe kansen in de markt! Dat is precies 

waarvoor de nieuwe CJV300-130/160 inkjetprinter/snijplotter 

ontwikkeld is. Een primeur is dat hij als eerste in deze printer-

klasse gelijktijdig printen/snijden mogelijk maakt, met print-

snelheden tot 105,9 vierkante meter per uur. Zijn twee nieuw 

ontwikkelde gestapelde printkoppen zorgen voor een bredere 

printbaan en de inktdruppels van 4 pl tot 35 pl produceren 

prachtige printresultaten met een hoge resolutie. Continue 

detectie van de registratiemarkeringen maakt het mogelijk 

om een volledige mediarol continu te snijden en tegelijkertijd 

uitgerolde media op te wikkelen. Registratiemarkeringen met 

nulmarges verminderen het mediaverbruik door de marges 

tussen registratiemarkeringen te elimineren. Dit resulteert in 

minder afval.

Belangrijkste�kenmerken:

• Snel printen tot wel 105,9 m2 per uur 

• Afdrukresolutie van hoge kwaliteit tot 1440 dpi

• Twee verschillende printbreedtes: 1361 mm en 1610 mm

• Keuze uit meerdere inktsets: 10 kleuren (SS21) inclusief 

 oranje, licht zwarte, zilver en witte inkt

• UISS en optioneel MBIS III met een 2 liter bulk inktsysteem

• Nozzle check unit en nozzle herstelsysteem

• 3-way intelligent verwarmingssysteem

• Continue detectie van de registratiemarkeringen

Inktset:�SS21 M  C  Y  K  K  Y  C  M

   M  C  Y  K  Lc  Lm Wh Si  

   M  C  Y  K  Lc  Lm Lk  Or

   M  C  Y  K  Lc  Lm Wh Wh 

Enkele�toepassingen:

Foto’s, signage, graphics op voertuigen, PoS, banners, posters, 

promotioneel, beeldmateriaal voor beurzen en standen, 

stickers, canvas prints.

Een goed output-apparaat  
alleen is niet voldoende.

Controleer en optimaliseer 
uw printbestanden alvorens 
ze naar uw Mimaki printer 

te sturen en creëer zo 
perfecte prints.

Vraag ons advies en wij  
bekijken samen met u 

welke softwareoplossing 
het beste bij uw bedrijf past.

info

130



MIMAKI�JV34-260
Super grootformaat en grootformaat met eenzelfde printer! 

De nieuwe JV34-260 biedt u superieure printkwaliteit, een 

sterk toegenomen productiviteit en ‘engineering strength’ voor 

een lang productief leven. Bovendien kan uw 2,6 meter rol op 

uw printer blijven terwijl u op kleinere rolbreedtes print.

Belangrijkste�kenmerken:

• Super grootformaat printer tot 2,6 meter  

• Printsnelheid tot 30 m2 per uur (540 x 720 dpi)  

• Continue en stabiele mediadoorvoer: het toevoer- en

 opwindsysteem van de JV34-260 kan op stabiele en 

 precieze wijze zware media tot 100 kg met constante 

 spanning verwerken. Voor minder brede en lichtere media  

 is een standaard opwikkelaar ook inbegrepen. 

• Outdoor eco-solvent inkten.  

• 4 of 6 kleuren printen  

• Continu onbemand printen mogelijk 

Inktset:�SS21 M  C  Y  K  K  Y  C  M

   M  C  Y  K  Lc  Lm 

Enkele�toepassingen:

•  Banners

•  Backlit signs

• Soft signage

•  Vlaggen

•  Interieurontwerp

•  Inrichting

Kijk ook eens op 
pagina 170 en ontdek 
er onze QuickLifter 

om zware media 
te verplaatsen.

info
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MIMAKI�JV5�SERIE
De JV5 Serie is de oplossing voor printbedrijven die veel 

moeten produceren in korte tijd. De JV5 combineert een 

buitengewoon hoge snelheid met een hoge printkwaliteit,  

zelfs tot 40 vierkante meter per uur. De JV5 Serie bestaat  

uit de grootformaat JV5-160S en de ‘super wide’ JV5-320.

Belangrijkste�kenmerken:

• De staggered printkop-opstelling (4x) zorgt voor zeer hoge 

 snelheden

• Printen tot zelfs 40 m2 per uur in hoge kwaliteit (topsnelheid 

 is 58 m2 per uur)

• Twee verschillende printbreedtes: 1635 mm en 3250 mm

• HS solvent en ES3 eco-solvent inkt beschikbaar

• Continu onbemand printen met het Uninterrupted Ink 

 Supply System (UISS)

• Optioneel MBIS 2 liter bulk inktsysteem

• Automatische nozzle controle en herstelsysteem

• Automatische hoogteaanpassing van de printkoppen zorgt 

 voor optimale dotsplaatsing 

• Mediafeed-controle en optimalisatie tijdens het printen

• Sterk media-opwindsysteem voor rollen tot 130 kg  

 (optie op 160 model)

Inktset:�HS

M  M  C  C  Y  Y  K  K  K  K  Y  Y  C  C  M  M

M  M  C  C  Lc  Lc  K  K  Y  Y  C  C  M  M  Lm Lm

Enkele�toepassingen:

• JV5-160S: backlit signs, vloer graphics, banners, posters, 

 voertuigbelettering, binnenreclame, stickers en meer.

• JV5-320S: billboards en interieursigning
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EPSON�SURECOLOR�SC-S30600�
Het geheel nieuwe ontwerp van de SC-S30600 is gericht op 

een efficiënte en milieuvriendelijke productie tegen de laagst 

mogelijke totale gebruikskosten. Met deze printer kunnen 

printbedrijven, signmakers, digitale copyshops en reprocentra 

hun serviceaanbod stevig uitbreiden.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen van 7,3 tot 29 m² per uur

• Printresolutie tot 720 x 1440 dpi 

• Maximale printbreedte van 1626 mm

• Enkel beschikbaar in quadri uitvoering

• UltraChrome GS2-inkten: geurloos en vereisen geen 

 speciale ventilatie

Inktset:�GS2 

K  C  M  Y

Enkele�toepassingen:

•  Signage 

•  Graphics op voertuigen 

•  PoS

 •  Banners 

•  Posters 

•  Promotioneel 

•  Beeldmateriaal voor beurzen en standen 

•  Stickers
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EPSON�SURECOLOR�SC-S50600�4C�OF�5C�
Supersnel! De SC-S50600, die ontworpen is om een zeer 

hoog efficiency-niveau te leveren, gebruikt twee Thin Film 

Piezo-printkoppen die met twee CMYK-inktsets (of CMYK + wit 

voor het 5-kleurenmodel) tegelijkertijd functioneren, om met 

snelheden van meer dan 51 m2 per uur te kunnen afdrukken. 

Een geïntegreerde droogeenheid zorgt ervoor dat de afdrukken 

snel klaar zijn, en om de productiviteit nog verder te vergroten 

is de printer standaard met nog een extra droogeenheid 

uitgerust.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen tot 51,8 m² per uur

• Printresolutie tot 1440 x 1440 dpi 

• Maximale printbreedte van 1626 mm

• Verkrijgbaar in 4 (2 x CMYK) of 5 kleurenset (2 x CMYK + W)

• Optioneel aanvoersysteem voor rollen tot 80 kg

• Automatische optimalisatie verwerking van media 

• UltraChrome GS2-inkten: geurloos en vereisen geen  

 speciale ventilatie

Inktset:�GS2 K  C  M  Y  x2  of  Wh K  C  M  Y  x2

Enkele�toepassingen:

•  Foto’s

•  PoS

 • Banners 

•  Posters 

•  Promotioneel 

•  Beeldmateriaal voor beurzen en standen 

•  Stickers 

•  Canvas prints
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EPSON�SURECOLOR�SC-S70600�8C�OF�10C�
Een printer voor de creatieve drukkers! De UltraChrome 

GSX inktset bevat lichtmagenta, lichtcyaan, lichtzwart en 

oranje naast CMYK, waardoor de SC-S70600 met 8 kleuren 

het meest uitgebreide kleurengamma in de SureColor-reeks 

van Epson heeft. Het model met 10 kleuren bevat witte en 

metallic inkten voor het vergroten van de veelzijdigheid. Beide 

modellen bereiken ultrazachte vloeiende gradaties door het 

gebruik van lichte inkten, inclusief lichtzwart, voor verbeterde 

neutrale grijstinten.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen tot 26,8 m² per uur (4 m² per uur met metallic inkt)

• Printresolutie tot 1440 x 1440 dpi 

• Maximale printbreedte van 1626 mm

• Verkrijgbaar in 8 of 10 kleurenset 

• Breed kleurengamma 

• Geavanceerde grijstinten 

• UltraChrome GS2-inkten: geurloos en vereisen geen 

 speciale ventilatie

Inktset:�GS2 K  Lk  C  Lc  Y  M  Lm Or

 K  Lk  C  Lc  Y  M  Lm Or  Wh Si

Enkele�toepassingen:

•  Signage 

•  Graphics op voertuigen 

•  PoS

 •  Banners 

•  Posters 

•  Promotioneel 

•  Beeldmateriaal voor beurzen en standen 

•  Stickers 

•  Canvas prints
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Latex-printers

Verkiest u ‘groen’ voor zowel uw in- als outdoor prints? De inkten van latex-printers zijn milieu- 
vriendelijk, bevatten geen schadelijke vluchtige organische verbindingen en vereisen geen afzuiging. 
Latex-prints zijn kleurrijk, zeer duurzaam en onmiddellijk verwerkbaar. Ze geven schitterende  
resultaten zowel op gecoate als op ongecoate media.

MIMAKI�JV400LX�SERIE
De innovatieve nieuwe Mimaki JV400LX latex-printer  

voldoet aan de toenemende vraag van de signagemarkt  

om energiezuiniger en met minder warmteontwikkeling een 

adembenemende printkwaliteit te leveren. De JV400LX heeft 

dankzij de groene en oranje inkt een nog breder kleurbereik, 

gebruikt milieuvriendelijke inkten en is ‘s werelds eerste latex 

printer met optionele witte inkt.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen tot 18 m2 per uur

• Innovatief, ecologische latex-inkten

• ‘s Werelds eerste witte latex-inkt op waterbasis

• Sneldrogende inkt voor verbeterde productiviteit

• 7 kleuren: CMYK, groen, oranje en wit

• Keuze uit twee printbreedtes (1371 mm of 1620 mm)

• Lagere inktuithardingstemperaturen (60 graden Celsius

 of minder) bieden meer flexibiliteit en keuze van de media

• Hoge printduurzaamheid voor outdoor of indoortoepassingen 

• Verbeterde variabele dot-printtechnologie voor minimale 

 puntgrootte van slechts 4 picoliter

Inktset:�LX 101 M  M  C  C  Y  Y  K  K

   M  Or  C  Gr  Y  M  K  C

   

M  Or  C  Gr  Y  K  Wh Wh

Enkele�toepassingen:

Indoor en outdoor signage en display graphics, raamfolie,  

retail POS en print op transparante pet, raamdecoraties, 

Synaps en nog veel meer.



Solvent-UV-printers

Mimaki gaat verder met het ontwikkelen van nieuwe producten voor de Sign & Graphics sector  
en is zeer trots op deze vernieuwende ontwikkeling: solvent-UV. De combinatie van mild solvent  
en UV-inkten zorgt ervoor dat de originele solvent-UV-inkt van Mimaki unieke prints kan  
produceren met een nog nooit eerder vertoonde glans en hoge krasbestendigheid.

MIMAKI�JV400SUV�SERIE
De JV400SUV serie zet nieuwe standaarden door de  

flexibiliteit van solvent printen te combineren met de 

duurzaamheid van UV-uitgeharde inkten. Dit resulteert in 

soepele en glanzende prints, die gecoat lijken door het behoud 

van de helderheid van de kleur. Bovendien bieden de prints een 

hoge weerstand tegen krassen en weersinvloeden.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen tot 18 m2 per uur

• Solvent-UV-inkten voor een gladde, glanzende afwerking 

 met krachtige kleuren

• Hoog niveau van weerstand tegen krassen en verwering

• Sneldrogende inkt voor verbeterde productiviteit

• 4 kleuren

• Hoge duurzaamheid bij in- en outdoortoepassingen

• Keuze uit twee printbreedtes (1371 mm of 1620 mm)

• De print verlaat de machine volledig droog en is direct klaar 

 voor verdere verwerking

• Verbeterde variabele dot-printtechnologie met minimale 

 puntgrootte van slechts 4 picoliter

Inktset:�SU 100 M  M  C  C  Y  Y  K  K

Enkele�toepassingen:

Indoor en outdoor signage, display graphics, banners en 

toepassingen die een hoge krasbestendigheid vereisen. 
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UV-printers

UV-printers worden gebruikt voor printopdrachten op een divers gamma aan substraten, zowel gecoat 
als ongecoat. De uv-inkt droogt vrijwel meteen onder invloed van aangepast uv-licht. UV-printers 
vereisen weinig ventilatie omdat er geen vluchtige organische verbindingen vrijkomen.

Sagam heeft een uitgebreid gamma aan uv-printers voor een onmiddellijk afgewerkt of verwerkbaar 
product: van vlakbed- tot hybride systemen.

U hebt de keuze tussen traditioneel of led-uv en een grote variatie aan inkten, zoals flexibele of harde 
inkten, wit, vernis en primer. Sagam verdeelt Mimaki en Agfa.

MIMAKI�JFX200-2513�
De nieuwe aanwinst in de Mimaki-familie van uv-led-vlakbed-

printers, de JFX200-2513, bereikt ongeëvenaarde resultaten 

die een flinke uitbreiding kunnen betekenen voor professionele 

sign & graphics bedrijven. De keuze van inkten, met inbegrip 

van wit en transparant, biedt eindeloze creatieve mogelijk-

heden om op een brede reeks materialen te printen. 

Eenvoudig in het gebruik en met een compacte omvang, 

maximaliseert de JFX200-2513 de productiviteit met behulp 

van door de industrie gestandaardiseerde afmetingen van 

materialen, op een vlakbed van 2,5 m x 1,3 m.

Belangrijkste�kenmerken:

• Uiterst productieve afdruksnelheden tot wel 25 m²/uur en 

 12,5 m2/uur als er simultaan met wit of transparante inkt 

 wordt geprint

• Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi 

• Maximaal printgebied van 2,5 m x 1,3 m

• Nieuw ontwikkelde inkttoevoereenheid, die het vervangen 

 van inkt bespoedigt

• Mimaki Advance Pass Systeem dat baanvorming beperkt

• Layout-pinnen die het proces van uitlijnen van materialen 

 vereenvoudigen en versnellen

• Mimaki Circulatietechnologie die de vastzetting van 

 pigment bij gebruik van witte inkt voorkomt
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• Printen in twee lagen met witte inkt op heldere en gekleurde 

 materialen

• MCC-technologie laat toe kleur- en transparante inkt tezelf-

 dertijd te printen. Hierdoor is niet alleen de kans op stof 

 minder groot maar spaart u ook productietijd

• LUS-150 en LH-100 inkt beschikbaar

• Vacuümeenheid en hoogwaardige Rasterlink RIP-software 

 standaard bijgeleverd

Inktset:�LUS-150 – LH-100   M  M  K  K  C  C  Y  Y

        M  K  C  Y  Cl  Cl  Wh Wh

Toepassingen:

De reeks van mogelijke toepassingen is bijna oneindig. 

Hierbij geven we een kleine selectie: kunstreproductie, 

backlit graphics, bouwborden, displays, signs voor beurzen 

en standbouw, harde verpakkingen, lenticulair printen met 

3D-effecten, badges, logo’s (3D), productiepanelen,  

promotionele items, relatiegeschenken, accessoires. 

Layout-pinnen

139



MIMAKI�JFX500-2131�
De nieuwe JFX500-2131 van Mimaki verbreekt alle gevestigde 

records voor een groot formaat flatbed uv-ledprinter, met 

productiesnelheden tot 60 m²/uur. Hij levert ongelooflijk hoge 

kwaliteit, met zelfs 2-punts tekst op een enorm (210 x 310 cm) 

afdrukgebied.

Belangrijkste�kenmerken:

• Geweldige printsnelheden tot 60 m2/u met CMYK en  

 45 m2/u met witte inkt

• Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi 

• Maximale printgrootte van 2,1 x 3,1 m

• Intelligent Microstepping System (IMS) voor nauwkeurige 

 prints, zelfs 2pt tekens kunnen leesbaar worden afgedrukt

• Variabele inktdruppelgroottes met een minimale grootte van 

 7 picoliter

• Mimaki Advance Pass Systeem vermindert ‘banding’

• Mimaki Circulatietechnologie voorkomt pigmentsedimentatie

 van witte inkt

• Betrouwbare nozzle herstelfunctie

• LUS-150 en LH-100 inkt beschikbaar

• Vacuümeenheid en RasterLink RIP-software standaard 

 meegeleverd

Inktset:�LUS-150 – LH-100 M  C  Y  K

 M  C  Y  K  Wh Wh 

Toepassingen:

Het bereik van mogelijke toepassingen is praktisch onbeperkt. 

Een selectie: art reproductie, verlichte graphics, borden voor 

bouwwerven, displays, signs voor beurzen, verpakkingen, 

lenticulair (printen met 3D effecten), ID-kaarten, logo’s (3D), 

bedieningspanelen, promotionele items, relatiegeschenken, 

accessoires.Uw investering op 
maandelijkse basis 

als leasing of renting? 
Daarvoor kan u bij ons terecht! 

Vraag meer informatie 
aan uw vertegenwoordiger.

info
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MIMAKI�UJF-3042
De UJF-3042 serie van Mimaki biedt een unieke oplossing 

voor kleine oplagen en on-demand printing. De printers bieden 

een ongeëvenaarde veelzijdigheid en print-reproductie van 

hoge kwaliteit op heel veel verschillende soorten materialen, 

producten en substraten. De compacte desktop formaat 

UJF-3042 serie biedt onbegrensde mogelijkheden voor de 

eindgebruiker.

Belangrijkste�kenmerken:

• Uitstekende printkwaliteit en betrouwbaarheid

• Printresolutie tot 1440 x 1200 dpi 

• Ruimtebesparend compact desktop model

• Direct printen op substraten tot 50 mm dik (FX-model) 

 en 150 mm (HG model)

• Variabele data- en opdrukmogelijkheden

• Gelijktijdig afdrukken van kleur en wit

• Witte inkt en blanke lak

• Mimaki Circulatietechnologie voorkomt pigmentsedimentatie

 van witte inkt (HG model)

• Functie voor automatisch aanbrengen van primer

• Keuze uit 3 verschillende inkten: LH-100, LF-140, LF-200

• Het HG-model beschikt over twee extra drukkanalen voor 

 6-kleurendruk plus wit en heldere inkt

• Kebab-optie om op cilindervormige voorwerpen te printen is 

 beschikbaar voor het HG-model

Inktset:�

LH-100

FX   K  C  M  Y  + Cl  Wh 
HG  K  C  M  Y  + Cl  Wh Pr     

LF-140

FX   K  C  M  Y  Lc  Lm + Wh 
HG  K  C  M  Y  Lc  Lm + Cl  Wh Pr        

LF-200

FX   K  C  M  Y  + Wh 

HG  K  C  M  Y  + Wh 
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KEBAB

 − Optie om op cilindervormige voorwerpen te printen 
 − Beschikbaar voor UJF-3042 HG en UJF-6042,   

compatibel op beide toestellen
 − Snel en eenvoudig te plaatsen
 − Uitgebreide mogelijkheden zoals printen  

op kaarsen, flessen, cilindervormige gadgets, etc. 
 
 
BEKIJK DE VIDEO OP ONZE WEBSITE  
WWW.SAGAM.BE

Toepassingen:

Grenzeloze mogelijkheden! Van geschenken en giveaways tot 

houten en glazen materialen ... de Mimaki UJF-3042 serie biedt 

bijna onbeperkte mogelijkheden als het gaat om toepassingen.

        



143

MIMAKI�UJF-6042
Voortbouwend op het succes van de UJF-3042 serie, biedt de 

Mimaki UJF-6042 u de voordelen van de kleinere UJF-3042 in 

een groter A2-formaat. Met de UJF-6042 wordt er nog meer 

veelzijdigheid en spectaculaire fotokwaliteit gecreëerd. U kunt 

op een bijna onbeperkt aantal materialen, objecten en onder-

gronden printen! Met deze grotere versie opent Mimaki een 

hele nieuwe wereld van mogelijkheden voor de eindgebruiker. 

Mimaki speelt met de UJF-6042 in op het draaien van grotere 

volumes op een nog hogere kwaliteit.

Belangrijkste�kenmerken:

• Uitstekende printkwaliteit tot 1800 x 1800 dpi

• A2-formaat vlakbed voor een breder scala van media

• Direct printen op substraten tot 150 mm dik

• Energiebesparende en milieuvriendelijke uv-led-uitharding

• Meerdere inktopties, waaronder witte inkt, blanke lak en 

 inkjet primer

• Mimaki Circulatietechnologie voorkomt pigmentsedimentatie 

 van witte inkt

• Betrouwbare nozzle herstelfunctie

• Variabele gegevens en imprint-mogelijkheden

• Keuze uit 3 verschillende inkten: LH-100, LF-140, LF-200

• Speciale applicaties, bijvoorbeeld 3D lenticulair en unieke 

 texturen op metaal

• Kebab-optie om op cilindervormige voorwerpen te printen

Inktset:�

LH-100  K  C  M  Y  + Cl  Wh Pr

LF-140   K  C  M  Y  Lc  Lm + Cl  Wh Pr        

LF-200  K  C  M  Y  + Wh 

Toepassingen:

De Mimaki UJF-6042 biedt bijna onbeperkte mogelijkheden  

als het gaat om toepassingen zoals geschenken, gadgets,  

3D lenticulair, fotoalbums, naamplaatjes, membraanschake-

laars, en nog veel meer.

360° printen op 
cilinders?

Dit kan dankzij de  
Kebab-optie.

info



MIMAKI�UJV-160�
De hybride UJV-160 stelt u in staat probleemloos te printen  

op hittegevoelige media door de nieuwe eco-vriendelijke uv- 

led-technologie. Gebruikers kunnen kiezen uit rolmedia of 

(ongecoat) plaatmateriaal, en ‘flexibele’ of harde uv-inkt. 

Het ombouwen van de machine van rol naar plaatmateriaal 

en vice versa is zeer eenvoudig. Deze veelzijdigheid biedt 

gebruikers uitstekende businessmogelijkheden.

Belangrijkste�kenmerken:

• Printen tot 7 m² per uur 

• Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi 

• Maximale printbreedte:  

 rol 1610 mm, plaatmaterialen 1600 mm 

• Probleemloos printen op hittegevoelige en andere  

 veeleisende media

• Geen droogtijd, de inkt hardt onmiddellijk uit

• UV-leds hebben geen opwarmtijd nodig

• Lange levensduur van leds tot 5000 uur

• Laag energieverbruik en ozonvrij

• Keuze uit 3 verschillende inkten: LH-100, LF-140, LF-200 

• 3M™ MCS™ Warranty bij gebruik van LF200 en 3M media, 

 vraag info aan uw vertegenwoordiger

• Herbruikbare eco-inktverpakking (600cc)

Inktset:�LH-100 – LF-140 – LF-200

2x C  M  Y  K  of C  M  Y  K  Wh Wh 

Toepassingen:

Rolmedia: backlit signs, vloer-graphics, voertuigbelettering, 

posters, banners, binnentoepassingen, etc. 

Plaatmateriaal: signborden, POS displays, etc.

144



145

MIMAKI�UJV500-160
De UJV500-160 heeft energiebesparende uv-led-uitharding, 

met uv-ledlampen die lang meegaan. Dit is een zeer goede 

combinatie met de gloednieuwe uv-inkten die zijn ontwikkeld.

Het snelle printproces, de rendabele en het milieuvriendelijke 

uv-uithardingssysteem en de 3M MCS Warranty inkten zorgen 

ervoor dat de UJV500-160 prints maakt die droog en direct 

klaar zijn voor de volgende stap in het proces.

LUS-200 inkt is een flexibele inkt die ideaal is voor toepas-

singen met hoekige oppervlakken zoals carwraps en fleet 

graphics. Het uitrekken van media kan resulteren in het 

beschadigen van de print wanneer andere UV-inkten worden 

gebruikt. Met de LUS-200 hebt u dit probleem niet!

De beschikbare witte LUS-150 inkt voor roll-to-roll printen zal 

de mogelijkheden van de UJV500-160 nog meer uitbreiden. 

Met witte inkt is het mogelijk om echt levendige afdrukken 

te maken op transparante substraten met behulp van een 

onderlaag of toplaag van witte inkt.

Belangrijkste�kenmerken:

• Hoge afdruksnelheden tot 60 m2 per uur en 24 m2 per uur 

 met witte inkt

• Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi 

• UV-led-uithardingseenheid zorgt voor supersnel printen

• Twee nieuwe flexibele uv-inkten: LUS-150 en LUS-200

• 3M™ MCS™ Warranty bij gebruik van LUS-200 en 3M media, 

 vraag info aan uw vertegenwoordiger

• Sterk media-opwindsysteem voor rollen tot 60 kg

• Meest milieuvriendelijke oplossing voor grootformaat printen 

• Lange levensduur van de ledlampen

Inktset:�LUS-150 – LUS-200  

2x C  M  Y  K  of C  M  Y  K  Wh Wh 

Toepassingen:

Rolmedia: backlit signs, vloer-graphics, voertuigbelettering, 

posters, banners, binnentoepassingen, etc. 

Plaatmateriaal: signborden, POS displays, etc.



AGFA�ANAPURNA�M�SERIE�
Agfa biedt industriële uv-printers in zowel het hybride, flatbed 

en roll-to-roll segment. De Anapurna M hybride printers zijn 

ontwikkeld voor toepassingen op harde materialen, zoals 

pvc-schuimplaten of aluminium sandwichpanelen maar zijn 

tevens eenvoudig te wisselen naar roll-to-roll substraten die 

meer flexibiliteit vragen. 

Met de Anapurna M2540 FB flatbed kunt u media tot   

2,54 x 1,54 meter bedrukken, tot 4,5 cm dik en 80 kg zwaar.  

De elf intrekbare registerpinnen van de machine vereenvou-

digen de snelle en accurate positionering, in het bijzonder 

wanneer er op twee zijden wordt gedrukt.

Met de nieuwste Anapurna M3200 RTR brengt Agfa Graphics 

een kostenefficiënte en solide productieprinter op de markt 

met een interessant prijskaartje. De 3,2 meter brede uv-rollen-

printer is ideaal voor wie wil printen op een uiteenlopend 

gamma hoogwaardige of goedkopere flexibele materialen. 

Dankzij zijn lage inkt- en energieverbruik biedt hij signbedrijven 

een ecologisch verantwoorde printoplossing.

 » Anapurna M1600

• 1,58 m brede hybride printer

• Eenvoudige overgang van plaat naar roll-to-roll substraten

• 2 vacuümzones, ionisatorelementen voorkomen elektrostatische ladingen op de media

• Kwaliteitsvolle posterweergave en witte inktfunctie

Inktset�� 
C  M  Y  K  + Wh

 » Anapurna M2050/M2500

• 2,07/2,50 m brede hybride printer

• Eenvoudige overgang van plaat naar roll-to-roll substraten

• 4 vacuümzones

• Ionisatorelementen voorkomen dat er zich elektrostatische ladingen vormen op de media

• Kwaliteitsvolle posterweergave en fotorealistische beelden met witte inktfunctie

• Beide printers worden ook in “i” versie aangeboden: superieure productiviteit dankzij 

 o.a. de nieuwste Konica Minolta printkoppen KM1024i met een druppelgrootte van 12pl.

Inktset�� 
C  M  Y  K  Lc  Lm+ Wh
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Uw investering op maandelijkse basis als leasing of renting? 
Daarvoor kan u bij ons terecht! 

Vraag meer informatie aan uw vertegenwoordiger.

info

Neem ook een kijkje 
op pagina 170 en 
ontdek er onze  

QuickLifter 
om zware media 
te verplaatsen.

info
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 » Anapurna M2540FB

• Flatbed printer

• Printoppervlakte van 2,54 x 1,54 m

• Kwaliteitsvolle posterweergave en fotorealistische beelden met witte inktfunctie

• Krachtig vacuümbed omvat twee zones met elk vier inschakelbare compartimenten

• Omgekeerde luchtstroomfunctie om afgewerkte prints snel te kunnen afvoeren en zware 

 materialen te verplaatsen

• Ionisatorelementen voorkomen dat er zich elektrostatische ladingen vormen op de media

• Intrekbare registerpinnen voor een snelle en accurate positionering

Inktset�� 
C  M  Y  K  Lc  Lm + Wh

 » Anapurna M3200i RTR

• 3,2 meter brede uv-rollenprinter

• Efficiënt laadsysteem voor rollen tot 150 kg

• Optionele “dual roll” printing ondersteuning

• Mesh kit optie

• Superieure productiviteit dankzij o.a. de nieuwste Konica Minolta printkoppen KM1024i 

 met een druppelgrootte van 12pl.

Inktset�� 
C  M  Y  K  Lc  Lm



AGFA�JETI�TITANX�
Nood aan ultieme flexibiliteit? De Jeti TitanX werd voor u 

gebouwd!

Met zijn 48 printkoppen biedt hij de mogelijkheid om per 

printjob om te schakelen tussen vier kleuren (CMYK) en zes 

kleuren (high fidelity CMYKLcLm) en vice versa. In beide modi 

biedt hij tevens de veelzijdigheid van dekkend wit met een 

buitengewone productiviteit. 

Als enige volwaardige industriële vlakbedprinter in zijn klasse 

is de Jeti TitanX van Agfa Graphics ideaal voor het maken van 

producties die van dichtbij worden bekeken zoals hoogwaardig 

POP-materiaal en backlits in hoge resolutie (day-and-night). 

Daarnaast werd de printer ontwikkeld voor breedformaat-

toepassingen met hoge productiviteitsvereisten, zoals 

algemene displays. 

Het bed van de Jeti TitanX is met 3,1 x 2 m ruim gedimensio-

neerd. De tafel voldoet over het volledige oppervlak aan uiterst 

krappe toleranties. De basis ervan wordt gevormd door een 

stevig frame in staal, dat wordt aangevuld met geavanceerde 

‘linear motion’ technologie om een sublieme nauwkeurigheid 

te verkrijgen. De gevolgen van microscopische afwijkingen 

worden nog verder beperkt door de “Topology Optimization”-

voorziening, een aantal krachtige meet- en jetcompensatie-

algoritmes. Een optische camera scant het bed en maakt een 

topografische kaart van de beeldvormingszone. Op de achter-

grond doen de algoritmes snelheidscompensatieberekeningen 

om te garanderen dat de dots optimaal worden geplaatst. Het 

resultaat is een spectaculaire beeldkwaliteit, zowel bij unidirec-

tioneel als bij bidirectioneel afdrukken. 

Om de productiviteit nog te verhogen, maakt de Jeti TitanX 

gebruik van Anuvia-inkten, snel uv-uithardende inkten die 

specifiek door Agfa Graphics werden ontwikkeld voor high-end 

productieplatforms. De Anuvia-inkten zijn goed bestand tegen 

chemicaliën en bieden een hoge schuurvastheid en uitstekende 

hechting. Ze koppelen scherpe, levendige kleuren aan een hoge 

weerstand tegen vervagen en een uitstekende lichtvastheid. 
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Sinds de lancering van het modulaire Jeti Titan-gamma van  

Agfa Graphics is het uitgegroeid tot zeven verschillende  

configuraties, elk gebaseerd op dezelfde krachtige technologie, 

die steeds verder werd ontwikkeld om aan de vereisten van 

klanten te voldoen. 

De Jeti TitanX speelt nu in op de vereisten op het gebied van 

snelheid en kwaliteit, en de flexibiliteit om te kunnen werken  

met een ruim assortiment harde en flexibele substraten in 

diverse printmodi, afhankelijk van de toepassing. 

Neem contact op met ons om een afspraak te maken  
en de verschillende modellen te vergelijken.

info
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RIP- en workflowsoftware

Soms is het verstandig om een andere RIP te kiezen dan de standaard software die wordt meege-

leverd door de printerfabrikant. Vaak bieden ze heel wat meer mogelijkheden, en geven ze een 

voorspelbaarder resultaat. 

Voor Windows bieden we Onyx Postershop, Productionhouse en Thrive. 

Voor Linux en Mac OS vindt u uw gading in Caldera. 

Indien u zekerheid voorop stelt, ga dan voor een RIP die is uitgerust met een echte Adobe PDF Print 

Engine (APPE), zodat wat u ziet in Acrobat, ook geprint zal worden. Geen onaangename verrassingen 

met verdwenen teksten, overdruk, …

Alvast�enkele�mogelijkheden:

• Adobe PDF Print Engine (Thrive en Caldera): voorspelbaar printresultaat

• Ingebouwde lijst van Pantone-kleuren, RAL, HKS, …

• Meten van eigen steunkleuren

• Aansturen van printers van verschillende fabrikanten

• Automatisch plaatsen van grommet-marks (ogen voor spandoeken)

• Maken van ICC-profielen en opnieuw lineariseren

• ...



AFWERKINGSAPPARATUUR  



Na het printen is het tijd om met de afwerking van start te gaan: op formaat snijden, kleven, lamineren, 
lassen of ringen aanbrengen. 

Afwerking is voor de grootformaatprinter veelal de zwakste schakel van zijn productie. En juist van 
uw afwerkingscapaciteit hangt uw competitiviteit af! 

Van manuele snijlat tot volautomatische afwerking van rol tot vel, ontdek in dit hoofdstuk de handige 
afwerkingsapparatuur die Sagam en Igepa voor u in petto hebben.



Snijden

SNIJPLOTTERS
Mimaki’s snijplotterreeks bevat ‘roll machines’ van 60 cm breed (tafelmodellen) en professionele 

productiemodellen tot 160 cm breed. Deze snijplotters bieden een praktische en kostenefficiënte 

oplossing voor de sign & graphics-markt.

�
CG-SR�III�SERIE�
Met een groot aantal technische verbeteringen ten opzichte 

van vorige cutters is Mimaki’s nieuwste CG-SR III-reeks 

snijplotters voorzien van een 60 cm breed desktopmodel 

tot een 137 cm breed professioneel model. Allemaal met de 

mogelijkheid om veel verschillende soorten media te kunnen 

snijden bij hogere snelheden. Dankzij deze praktische en 

kostenefficiënte oplossing voor elk sign & graphics-gebruiker, 

is het hoogst mogelijke rendement van uw investering 

verzekerd.

Belangrijkste�kenmerken:

• Bredere roll cutting voor professioneel gebruik

• Goede prijs-kwaliteitsverhouding en zeer competitieve

 prestaties

• 3 verschillende snijbreedtjes verkrijgbaar 

 (606 mm, 1070 mm en 1370 mm)

• Tot 70 cm/s snijsnelheid

• Snel en nauwkeurig contoursnijden

• Best-in-class snijden onder druk van maximaal 500 g

• Half-cut-functie houdt het medium op zijn plaats na het 

 snijden, voor perfecte stickers

Toepassingen:

Stickers, etiketten, bewegwijzering, met het extra voordeel  

van ‘half-cut’- en ‘over-cut’-functies. Ook vouwlijnen voor 

PoP-toepassingen die ervoor zorgen dat de afgewerkte 

producten nog makkelijker te gebruiken zijn en het product 

een professionele uitstraling krijgt.

Geschikte�materialen:

(Gekleurd) vinyl, transparante pet, (transfer)papier.
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CG�FXII-SERIE�
De CG-FXII-Serie bestaat uit snijplotters van topklasse in drie 

breedtes. De optische sensor zorgt voor de automatische 

herkenning van snijtekens, zodat nauwkeurig om het beeld 

heen gesneden kan worden. Ook is de FXII uitgerust met de 

Mimaki Half-Cut-functie die het mogelijk maakt door de folie 

heen te snijden, waarbij aanhechtingspunten ervoor zorgen 

dat de stickers niet op de grond vallen, maar eenvoudig uit de 

media gedrukt kunnen worden.

Belangrijkste�kenmerken:

• 3 verschillende modellen beschikbaar 

 (760 mm, 1300 mm en 1600 mm)

• Breder snijformaat voor professioneel gebruik

• Nauwkeurige en betrouwbare snijplotters van topklasse

• Optische sensor voor automatische snijtekenherkenning 

 voor nauwkeurig contoursnijden

• Higher speed cutting tot 100 cm/s

• Snelle en accurate contour cutting

• Half-cut-functie houdt de afbeelding op zijn plaats na het 

 snijden. Perfect voor bijvoorbeeld stickers

• Optioneel is een mediabak beschikbaar

• Gebruiksvriendelijke FineCut-software voor Illustrator  

 en CorelDraw

Toepassingen:

Stickers, etiketten, transfers voor op kleding, etc.

Geschikte�materialen:

(Gekleurd) vinyl, transparante folie, (transfer)papier, flock.
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Maandelijks afbetalen? 
Vraag meer info  

aan uw vertegenwoordiger.

info



VERTICALE�EN�HORIZONTALE�CUTTERS�
Met het gamma van Keencut heeft Sagam een ruime waaier aan snijoplossingen in huis. 

Of het nu harde panelen (composiet, aluminium, mdf of B-bond), semiharde materialen (karton, 

hardschuim, ...) of enkel flexibele materialen (vinyl, spandoek of textiel) betreft, we hebben voor  

alles een oplossing. 

Runners in het gamma zijn de SteelTrak en de Evolution E2.

SteelTrak is beschikbaar in 3 versies: 

165, 210 en 250 cm

Javelin en Evolution E2 

zijn eveneens beschikbaar 

in verschillende lengtes.
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Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor  
inlichtingen over de verschillende formaten en opties.

info



ROTATIVE�CUTTER�/�TRIMMERS�

FLEXA�EXTRIM-SERIE�
De Extrim is een elektrische trimmer die toelaat flexibele 

media tot 1,8 mm dikte te snijden. Dit toestel is voorzien van 

een zelfscherpend roterend mes en is beschikbaar in drie 

verschillende breedtes. Met ingebouwde ledverlichting en 

gemakkelijk verplaatsbaar, een ideale partner om uw rolmedia 

op maat te verwerken.

Belangrijkste�kenmerken:

• Beschikbaar in 1600, 2600 en 3200 mm breedte

• Automatische drukbaar zakt om media vast te houden 

 tijdens het snijden

• Ledverlichting helpt bij positioneren

• Optionele rolhouder beschikbaar

• Op wielen, gemakkelijk verplaatsbaar 

• Snijsnelheid traploos in te stellen

• Voetpedaalaansturing laat toe om beide handen vrij te 

 hebben voor manipuleren van de media

Geschikte�materialen:

Papier, polyesterfilm, pvc-banners, verschillende textielsoorten 

en canvas, printfolie al dan niet voorzien van laminaat en 

zelfklevend, polycarbonaatfilm, reflectieve film, magnetische 

film, …

VLAKBEDSNIJPLOTTERS�EN�FREESTOESTELLEN����
Voor uiterst professionele frees- en snijtafels heeft Sagam een partnership met Zünd. 
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Neem contact op met uw vertegenwoordiger  
om samen een gepaste oplossing te vinden 

voor uw wensen en noden.

info



XY-CUTTERS�
Het verwerken van geprint rolmateriaal tot op maat gesneden vellen is een arbeidsintensieve en 

tijdrovende onderneming. Ook hier kunt u gebruikmaken van verschillende tools om uw workflow  

te optimaliseren.

FLEXA�MIURA�II�
Professionele X-Y-trimming voor betaalbare prijzen!  

De Miura II van Flexa is een automatisch snijtoestel voor 

flexibele materialen tot 900 g. Deze professionele X-Y trimmer 

kan offline uw rollen verwerken en zorgen voor een perfecte 

snit wanneer u meerdere prints van hetzelfde formaat moet 

snijden. Dit toestel kan volledig manueel, automatisch of via in 

te lezen marks, zoals Fotoba marks, werken.

Belangrijkste�kenmerken:

• Maximale werkbreedte van 1600 mm

• Kan soepele media tot 1,8 mm dikte verwerken

• Doorvoersnelheid van 1 tot 30 m/min.

• Tot maximum 15 longitudinale messenhouders

• Optionele opvangtafel beschikbaar 

Toepassingen:

Van rol tot vel verwerken van verscheidene soepele media 

zoals o.a. papier (ook met laminaat), fotopapier, duratrans,  

pvc, polyester, polycarbonaat, reflecterend materiaal, 

magneetfolie, banner (tot maximaal 900 g), …
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FLEXA�XY�POWERFLOW
Stand-alone verwerkingseenheid van rol tot vel!  

De Flexa XY Powerflow is de laatste ontwikkeling van Flexa.  

Dit systeem biedt een professionele afwerking voor de 

signmarkt maar ook voor industriële toepassingen waar op 

hoge snelheid precieze verwerking van rol tot vel verwacht 

wordt van rollen tot maximaal 500 mm diameter.

De volledige configuratie omvat:

• Powerflow-afwikkelaar

• XY-cutter Miura 2

• Powerflow-stacker

Voorzien van twee optische sensoren voor een perfecte  

registratie in X- en Y-richting, kan deze configuratie uw 

geprinte rollen zonder toezicht verwerken tot perfect 

afgewerkte vellen.

De Powerflow-afwikkelaar zorgt ervoor dat het transport van 

uw rol vlekkeloos aangepast wordt aan de snelheid van uw 

trimmer. Een optisch oog zorgt voor randherkenning tijdens 

het transport van de media.

Een grootformaatstacker ontvangt de afgewerkte vellen met 

een verwerkingssnelheid tot 30 meter per minuut.

Belangrijkste�kenmerken:

• Afmetingen: 2700 x 1300 x 5350 mm (lxhxb)

• Maximale werkbreedte: 1650 mm

• Verwerkt rollen tot 500 kg en 500 mm diameter
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Appliceren

APPLICEREN�MET�ROLLSROLLER
De RollsRoller is een applicatietoestel waarmee u zeer snel digitale prints, snijletters, application 

tape, enz. kleeft op vlakke materialen en platen, zonder plooien of blaasjes. Bovendien kunt u met dit 

toestel ook koud lamineren. Met de Rollsroller speelt u dat alles in uw eentje klaar! 

Het toestel levert dan ook een enorme tijdwinst op, is ontzettend veelzijdig en makkelijk te bedienen 

met veel aandacht voor ergonomie tijdens het werken. Een handige snijmat bovenop de tafel en licht 

eronder vervolledigen het plaatje. U kunt het toestel zelfs op maat laten maken, perfect aangepast 

aan uw noden. 

De RollsRoller wordt u aangeboden in vier versies: Entry, Regular, Premium en Traffic.

�
ROLLSROLLER�ENTRY�
Met de Entry bieden wij u een perfect instapmodel. De Entry 

wordt vlak verpakt waardoor het perfect door smalle ingangen 

kan. Ideaal voor wie de productiecapaciteit en het gemak van 

een applicatietafel wil combineren met een lage investering.

Belangrijkste�kenmerken:

• Voorzien van een zelfhelende mat

• Een antistatische koordkit wordt meegeleverd

• Rollsroller Long life compressor in optie

• De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 

 60 m² per uur

Beschikbare�modellen:

• 280/145E: afmetingen 2800 x 1450 mm 

• 340/145E: afmetingen 3400 x 1450 mm

Een RollsRoller op maat? 
Neem contact op met uw vertegenwoordiger 

voor meer info.

info
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ROLLSROLLER�REGULAR�
De Rollsroller Regular is ons standaardmodel.  

Voorzien van verlichting en van twee rolhouders is dit een 

ideale partner voor zorgeloze productiedagen.

Belangrijkste�kenmerken:

• Tafelbed voorzien van ledverlichting

• Praktische opbergvakken aan de zijkanten 

• Voorzien van een zelfhelende mat

• Een antistatische koordkit wordt meegeleverd

• Rollsroller Long life compressor in optie

• De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van  

 80 m² per uur

Beschikbare�modellen:

• 280/145R: afmetingen 2800 x 1450 mm 

• 340/145R: afmetingen 3400 x 1450 mm

• 340/170R: afmetingen 3400 x 1700 mm

• 400/145R: afmetingen 4000 x 1450 mm

• 400/170R: afmetingen 4000 x 1700 mm

ROLLSROLLER�PREMIUM�
De RollsRoller Premium — waarvan het basismodel aan de 

wieg stond van alle applicatietafels — wordt vandaag nog 

aanzien als dé referentie in de markt.  

Als bestseller van RollsRoller, beschikt de Premium ook over 

side trays die toelaten grotere rollen bannermateriaal aan de 

zijkant van de tafel te laden.

Belangrijkste�kenmerken:

• Tafel voorzien van ledverlichting

• Side trays aan de zijkanten

• Voorzien van een zelfhelende mat

• Een antistatische koordkit wordt meegeleverd

• Rollsroller Long life compressor in optie

• Verwarmde rol in optie enkel op de 170-modellen

 beschikbaar

• De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 

 120 m² per uur
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Beschikbare�modellen:

• 400/150P: afmetingen 4000 x 1500 mm 

• 400/170P: afmetingen 4000 x 1700 mm

• 540/170P: afmetingen 5400 x 1700 mm

• 540/220P: afmetingen 5400 x 2200 mm

• 605/170P: afmetingen 6050 x 1700 mm

• 1080/170P: afmetingen 10800 x 1700 mm

ROLLSROLLER�TRAFFIC�
De Rollsroller traffic is ontworpen voor wegenbouwsignalisatie 

met een aangepaste tafel die geëxtrudeerde signalisatieborden 

kan ontvangen. Veelal wordt de productieflow vervolledigd door 

een combinatie met een Entry, Regular of Premium model.

Belangrijkste�kenmerken:

• Tafel met aanpasbare aluminiumprofielen

• Side trays aan de zijkanten

• Een antistatische koordkit wordt meegeleverd

• Rollsroller Long life-compressor in optie

• De tafel is voorzien voor een productiecapaciteit van 

 60 m² per uur

Beschikbare�modellen:

• 400/145T: afmetingen 4000 x 1450 mm 

• 600/145T: afmetingen 6000 x 1450 mm

RollsRoller biedt ook een waaier aan opties zoals:
Rollsroller Scissors 

Roll Cradle 
Long Reach Cutter 
Antistatic System 

Contact Cleaning System 150 
Contact Cleaner Hand Roller 30 

Height Adjustable Table 
Extra Glide Beam 

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Lamineren 

Wilt u uw prints net dat ietsje meer uitstraling geven? Dan is lamineren zeker een interessante optie. 
Door uw prints te lamineren, beschermt u ze tegen omgevingsfactoren zoals vochtigheid en wrijving 
maar ook tegen afbleken. Afhankelijk van het type laminaat creëert u een glanzende, matte of satin 
glans waardoor uw prints ook een levendiger effect krijgen. Onze merken zijn Flexa en Vivid.

FLEXA�
Flexa beschikt over een breed gamma van laminatoren, van instapmodellen tot industriële  

laminatoren met 7 rolhouders en maatwerk. Ons paradepaardje is de Flexa Easy Lite.

FLEXA�EASY�LITE�
De Flexa Easy Lite-laminator, ontwikkeld en geproduceerd in 

Italië, beschikt over alle nodige tools om uw productiviteit te 

garanderen in deze delicate schakel van uw productieproces.

Belangrijkste�kenmerken:

• Verwarmde bovenwals

• Werkbreedte van 1600 mm

• Aluminiumrolhouders met automatisch aanspansysteem 

 van de media zorgen ervoor dat u zonder extra tools uw 

 mediarollen in een minimum van tijd kan vervangen

• Twee assen voorzien van remmen en een as voorzien van

  slipkoppeling zorgen voor een perfecte spanningscontrole 

 tijdens de productie

• De mediumspanning wordt door middel van één knop 

 geregeld. Hierdoor wint u tijd en meters media bij het 

 afregelen van uw laminator

• Gemakkelijk te gebruiken voor het aanbrengen van dubbel-

 zijdige kleeflaag en kleven van media op platen

• Voorzien van optische veiligheidssensoren, automatische 

 zelfcontrole bij opstarten en noodstop

• Optionele opwikkelas beschikbaar

Bekijk de 
toepassingsvideo 
op onze website.
www.sagam.be

info
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VIVID�EASYMOUNT�
Met het Easymount gamma van onze Engelse partner Vivid bieden wij een gepast model voor alle 

toepassingen, van het aanbrengen van application tape tot het dubbelzijdig warm lamineren.

Volgende modellen zijn beschikbaar:

EMS-650�
• Maximale laminaatbreedte: 650 mm

• Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

EM-720�
• Maximale laminaatbreedte: 720 mm

• Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

EM-880�
• Maximale laminaatbreedte: 880 mm

• Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

EM-1200�
• Maximale laminaatbreedte: 1200 mm

• Geschikt voor koud lamineren

• Enkelverwarmde wals

• Dubbelverwarmde walsen

EM-1400�
• Maximale laminaatbreedte: 1400 mm

• Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

• Geschikt voor koud lamineren 

• Enkelverwarmde wals

EM-1600�
• Maximale laminaatbreedte: 1600 mm 

• Uitstekend geschikt voor signtoepassingen

• Geschikt voor koud lamineren 

• Enkelverwarmde wals

• Onafhankelijke verwarmde walsen, niet geschikt voor  

 encapsulatie
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EM-1650�
• Maximale laminaatbreedte: 1650 mm

• Dubbelverwarmde walsen 

EM-2100�
• Maximale laminaatbreedte: 2100 mm 

• Enkelverwarmde wals

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer info.
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Lassen 

Voor het lassen van allerlei dekzeilen of ‘bâches’ beveelt Sagam de toestellen van Leister en Flexa aan.

LEISTER�UNIPLAN�E�
Met de automatische Leister Uniplan E kunnen de laspara-

meters, snelheid en temperatuur digitaal worden ingesteld en 

zorgt de geleidingsrol ervoor dat het toestel mooi recht last. 

Voor het omzomen kunt u gebruikmaken van een optionele 

‘hem welding kit’.

TRIAC�
De Triac-handlastoestellen worden voornamelijk gebruikt voor 

de afwerking van de hoekjes en plaatsen die Uniplan niet kan 

bereiken. 

FLEXA�APOLLO�
De Apollo-serie van Flexa maakt gebruik van impulstechnologie 

om pvc en andere materialen te lassen. Deze technologie biedt 

een alternatief voor heteluchtlassen of hoogfrequentielassen. 

Beschikbaar in verschillende breedtes tot wel 5 m, maken deze 

toestellen het heel simpel om in een minimum van tijd grote 

lengtes uniform te lassen. De toestellen zijn gemakkelijk te 

bedienen en geven onmiddellijk goede resultaten.

Belangrijkste�kenmerken:

• Touchscreen voor instellingen met mogelijkheid tot bewaren 

 van verschillende instellingen

• Mogelijkheid om textiel te lassen met behulp van ‘thermo-

 adhesive’ tape

• Teflonlaagbescherming voorkomt aankleven van de media

• Kan gebruikt worden voor het lassen van stroken, het maken 

 van zomen en pockets.

Verschillende modellen beschikbaar.
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Beschikbare�modellen:

• Apollo 580: werklengte 5800 mm, lasbreedte 20 mm

• Apollo 430: werklengte 4300 mm, lasbreedte 20 mm

• Apollo 350: werklengte 3500 mm, lasbreedte 14 mm

• Apollo 300: werklengte 3000 mm, lasbreedte 14 mm

• Apollo 155: werklengte 1550 mm, lasbreedte 20 mm
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Ogenpersen 

Bij het afwerken van pvc-spandoeken en textiel wordt vaak gebruikgemaakt van ringen of revetten. 
Plastgrommet omvat een reeks ogenpersen, van handmatige tot en met volautomatische bediening, en 
met een aanbod van ringen in drie verschillende diameters: 8, 12 en 16 mm.  Zo heeft Sagam voor ieders 
budget een oplossing. De toestellen zijn self-piercingsystemen. Niet de ring maakt het gat maar wel de 
stempel op het toestel. De transparante revetten hebben als grote troef dat ze de print niet storen,  
volledig recycleerbaar zijn en niet roesten. 

Opteert u toch voor metalen ringen, dan raden we u de manuele toestellen van Hiker aan.

PORTABLE�HAND�PRESS�HPS025
• Stevige stalen constructie

• Amper 5 kg zwaar, gemakkelijk te verplaatsen tijdens 

 de productie

• Kan mits optionele stempels ø8 mm, ø12 mm, ø16 mm 

 ringen verwerken (aparte stempels te verkrijgen)

• Ideaal voor banners en golfpolypropyleen panelen

• Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)

QUEEN�PNEUMATISCHE�PRESS�
• Pneumatische pers met aansturing op toestel

• Doorboren en plaatsen van de ring in één beweging

• Ideaal voor banners en golfpolypropyleen panelen

• Kan mits optionele stempels ø8 mm, ø12 mm, ø16 mm 

 ringen verwerken (aparte stempels te verkrijgen)

• Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)

• Beveiligde verwerkingszone

• Perslucht nodig

• Optioneel: mobiel onderstel met eyelets-bakje 
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SPEED�QUEEN�PNEUMATISCHE�PRESS�
• Pneumatische pers met voetpedaal-aansturing, 

 operator heeft beide handen vrij

• Doorboren en plaatsen van de ring in één beweging

• Ideaal voor banners en golfpolypropyleen panelen

• Kan mits optionele stempels ø8 mm, ø12 mm, ø16 mm 

 ringen verwerken (aparte stempels te verkrijgen)

• Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)

• Beveiligde verwerkingszone

• Perslucht nodig

• Handige tafel met opklapbare zijflanken in optie

EVOLUTION�
SEMI-AUTOMATISCHE�PNEUMATISCHE�PRESS�
• Automatisch laden van de eyelets

• Laser pointer voor precisie

• Beschikbaar voor eyelets ø12 mm of ø16 mm

• Voetpedaalaansturing, operator heeft beide handen vrij

• Afstand geleiders voor zowel eyelets onderling als 

 eyelets/rand

• Standaard geleverd op stalen basis met blokkeerbare wielen

• Beveiligde verwerkingszone

• Perslucht en stroomvoorziening nodig

• Niet aan te raden voor textiel (rimpelvorming)

• Handige tafel met opklapbare zijflanken of stand met 

 transport-tray in optie

CROSSOVER��
PNEUMATISCHE�PERS�VOOR�TEXTIEL-TOEPASSINGEN�
• Doorboren en plaatsen van de ring in één beweging

• Specifieke snijaanpassingen voor textiel

• Voetpedaalaansturing, operator heeft beide handen vrij

• Beveiligde verwerkingszone

• Perslucht nodig
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HIKER�MANUELE�OGENPERS�
• Manueel maar kwalitatief hoogstaand apparaat

• Lange hendel maakt toestel makkelijk in gebruik

• Kan ringen schieten van 3/8”, 1/2” en 5/8”

• Inclusief 1 stempel naar keuze (3/8”, 5/8” of 1/2”)

• ‘Self-piercing’-ringen op basis van vernikkeld koper

TRANSPARANTE�RINGEN
Deze ringen zijn functioneel en onopvallend want de afbeelding 

blijft zichtbaar door het materiaal. Bovendien zijn deze trans-

parante ringen volledig recycleerbaar en roesten ze niet. 

Beschikbaar in diameter 8, 12 en 16 mm.

METALEN�RINGEN
Verkiest u een traditionele ‘look’, dan bevelen we u de  

‘self-piercing’-ringen op basis van vernikkeld koper aan.

Deze ringen zijn enkel geschikt voor de Hiker manuele 

ogenpers.

Beschikbaar in diameter 3/8”, 1/2” en 5/8” 
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Stockeren en vervoeren 

QUICKLIFTER�–�ELEKTRISCHE�MEDIALIFTER
• Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs in nauwe plaatsen

• Kan door standaardingangen van 80 cm breed

• Kan rollen laden van tot zelfs op grondniveau

• Gemakkelijk en veilig te bedienen

MULTI�RACK��
• Mobiele stockage voor 36 rol media

• Maximale rollengte 1200 mm

• Op wielen, blokkeerbaar

• Geschikt voor 2“ / 3“ kern

• Afmetingen: 1000 x 850 x 1860 mm

• Maximaal gewicht: 460 kg

TABLE�RACK��
• Ideale oplossing om een werktafel te combineren met 

 stockageruimte

• Tot wel 56 rol media van max. 600 mm lengte

• Tafelblad in optie

• Blokkeerbare wielbasis

• Geschikt voor 2“ / 3“ kern

• Afmetingen: 1170 x 1860 x 965 mm (zonder tafelblad)

• Maximaal gewicht: 460 kg
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BULL�RACK���
• Handige stockeerruimte voor printvinyl

• Voor 15 rol, maximale rollengte 1620 mm

• Blokkeerbare wielbasis

• Geschikt voor 2“ / 3“ kern

• Afmetingen: 1840 x 440 x 1475 mm 

• Maximaal gewicht: 460 kg

MOBILE�12���
• Geschikt voor 12 rol 2“ kern

• Blokkeerbare wielbasis

• Maximaal gewicht: 460 kg

• Geschikt voor rollengtes van 30 cm tot 162 cm

MOBILE�16���
• Geschikt voor 16 rol 3“ kern

• Blokkeerbare wielbasis

• Maximaal gewicht: 460 kg

• Geschikt voor rollengtes van 30 cm tot 162 cm

ROLLING���
• Ideaal voor het verplaatsen van platen

• Blokkeerbare wielbasis

• Kunnen aan elkaar gekoppeld worden om grotere platen 

 te vervoeren
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INKTEN 



Igepa levert verschillende soorten inkten: solvent, eco-solvent, uv en latex. 

We verdelen inkten van de merken Agfa, Mimaki, Epson en Roland — officieel erkend voor  
uw kwaliteitsprinters.
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Solvent inkten

MIMAKI�SOLVENT�INKTEN

 » Mimaki SS21 voor JV 33, JV34, CJV en JV300

Mimaki SS 21 is een sneldrogende solvent inkt met superieure hechting op media die garant staat 

voor briljante kleurenproducties en printen op hoge snelheid.

Opslag: temperatuur 20-35 °C, vochtigheid: 35-65 %. 

Verkrijgbaar in cartridges van 440 ml in 6 kleuren: LmLcKYMC

 » Mimaki HS voor JV5

Mimaki HS inkt combineert hoge snelheid met hoge resistentie voor buitentoepassingen. 

De inkten drogen zeer snel en geven een scherp printresultaat.

Opslag: temperatuur 20-35 °C, vochtigheid: 35-65 %.

Verkrijgbaar in cartridges van 440 ml in 6 kleuren: LmLcKYMC

 » Bulksystemen 2 liter 

Igepa biedt ook bulksystemen aan voor Mimaki waardoor grote producties nog extra voordelig 

worden. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.

ROLAND�ECO�SOLVENT�INKTEN

 » Roland Eco-Sol MAX 440 ml

De Eco-Sol MAX met hoge densiteit inkt droogt snel, biedt een breed kleurengamma en heeft een  

sterke krasbestendigheid. Eco-Sol MAX is vrijwel geurloos en vereist geen speciale ventilatie of 

omgevingsapparatuur. 

Verkrijgbaar in cartridges van 440 ml in 6 kleuren: LmLcKYMC

Geschikt voor o.a. SC-540, SC-545EX, SP-300, SP-540, XJ-540, XJ-640, XJ-740.
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EPSON�SOLVENT�INKTEN

 » Epson GS 6000 inkt 

De Epson UltraChrome GS-inktset heeft oranje en groene inkt voor een breed kleurenspectrum en  

is UV- en waterbestendig. U krijgt een prachtige beeldkwaliteit, zeer stabiele natuurlijke kleuren en 

een intensieve kleur met heldere verzadigde rode, groene en blauwe tinten. 

Verkrijgbaar in cartridges van 950 ml in 8 kleuren: LmLcKYMC  OrGr

 » Epson GS2 SureColor 30600 en 50600 inkt 

De nieuwe UltraChrome GS2-inkt voor de SC-S30600 bouwt voort op de pluspunten van  

UltraChrome GS (gebruikt in de Epson Stylus Pro GS6000), met een nieuwe formule voor geel  

en uitstekende lichtechtheid. UltraChrome GS2 is reukloos, nikkelvrij en vereist geen speciale 

ventilatie, zodat de SC-S30600 in een kantooromgeving kan worden gebruikt.

Verkrijgbaar in cartridges van 700 ml in 4 kleuren: KYMC

 » Epson GSX SureColor 70600 inkt 

De UltraChrome GSX inktset bevat lichtmagenta, lichtcyaan, lichtzwart en oranje naast CMYK, 

waardoor de SC-S70600 met 8 kleuren het meest uitgebreide kleurengamma in de SureColor-

reeks van Epson heeft. Het model met 10 kleuren bevat witte en metallic inkten voor nog meer 

veelzijdigheid. Beide modellen bereiken ultrazachte vloeiende gradaties door het gebruik van 

lichte inkten, inclusief lichtzwart, voor verbeterde neutrale grijstinten. Deze inkten zijn geurloos  

en nikkelvrij.

Verkrijgbaar in cartridges van 700 ml in 10 kleuren: LmLcKYMC  OrLk  MetallicWh
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UV inkten

MIMAKI�UV�INKTEN

 

 » Mimaki LF200 inkt 

Flexibele inkten voor Mimaki JFX 1615, JFX 1631, JFX PLUS, UJV160.

Verkrijgbaar in 600 ml in 5 kleuren: WhKYMC   

 » Mimaki LH100 inkt 

Niet-flexibele inkten voor Mimaki JFX1615, JFX 1631, JFX PLUS, JFX 200, JFX 500, UJV160.

Verkrijgbaar in 220 ml en 600 ml in 5 kleuren: WhKYMC   

 » Mimaki LF140 inkt 

Flexibele inkten voor Mimaki UJF 3042 en UJF 6042.

Verkrijgbaar in 220 ml en 600 ml in 5 kleuren: WhKYMC  Cl   

 » Mimaki LUS 150 inkt 

Flexibele inkten voor JFX 200 en JFX 500.

De nieuw geformuleerde LUS 150 inkt (LED UV stretchable) is tot 150 % flexibel en biedt een 

kortere curing tijd waardoor de prints minder plakkerig aanvoelen.

Verkrijgbaar in 2 liter in 5 kleuren: WhKYMC  
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AGFA�UV�INKTEN

 » Agfa Anapurna M inkt 

Anapurna inkten zijn speciaal ontwikkeld voor de voor de Multipass Large Format Agfa Anapurna 

printers. Geschikt voor Anapurna M1600, M2050, M2500, M2540, M3200RTR.

Voordelen

 » Lange levensduur

 » Uitstekend ‘jetting’ gedrag

 » Snelle curing zorgt voor hoge productiviteit 

 » Groot kleurengamut

 » Scherpe kleuren voor binnen- en buitentoepassingen 

 » Goede chemische en krasresistentie

Verkrijgbaar in dozen van 2 x 1 liter in 6 kleuren en wit: LcKYMC  WhLm
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Latex inkten

MIMAKI�LATEX�INKTEN

 » Mimaki LX101 latex inkt 

De innovatieve watergebaseerde LX101 latex inkten zijn geurloos en hebben geen schadelijke VOS 

(vluchtige organische stoffen) en zijn HAPs-vrij (geen gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen). 

Deze eco-vriendelijke inkt heeft geen extra ventilatieapparatuur nodig en is beter voor het milieu. 

Mimaki latex inkten worden geleverd in eco-cartridges die meerdere malen kunnen worden 

gebruikt door het verwisselen van de inktverpakkingen. Deze eco-cartridge methode draagt bij 

aan de vermindering van afval en kan daardoor inkten leveren tegen lagere prijzen. 

Verkrijgbaar in 6 kleuren en wit: GrKYMC  WhOr





DESKTOP PUBLISHING & ICT
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Dochtermaatschappij Sagam levert, installeert en onderhoudt al 20 jaar ICT-oplossingen die perfect  
zijn afgestemd op uw bedrijfsbehoeften, zowel wat performantie als capaciteit betreft. We zijn daarbij  
gespecialiseerd in gemengde omgevingen: Windows- en Apple-netwerken naadloos met elkaar laten 
samenwerken, is onze meerwaarde. 

Sagam is dan ook Apple Autorised Reseller en HP Preferred Partner. 

Hier vindt u alvast een overzicht van onze producten.

COMPUTERS
Wenst u een nieuwe laptop, desktop, tablet of workstation, dan zit u goed bij Sagam. We bieden u de  

nodige hardware én support, zodat uw werkplek (vast én mobiel) perfect voldoet aan uw wensen. 

Een goede serverinfrastructuur is daarbij cruciaal. Het is de basis van uw volledige productieomgeving 

en zorgt er onrechtstreeks voor dat u uw klanten de nodige service en garanties kunt bieden. 

Onze merken: Apple, HP, Extensis, Microsoft, VmWare, Eizo, Lacie, ...

 » Notebooks 

 » Workstations

 » Servers

 » Tablets

 » Monitoren 
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OPSLAGMEDIA
Een stabiele, performante en centrale opslag is geen overbodige luxe.  

U kunt bij ons terecht voor direct attach-oplossingen, NAS-systemen en volledige SAN-systemen.

 » External HD 

 » NAS

 » Raid systems (DAS & SAN) 

BACK-UPSYSTEMEN�EN�BACK-UP�SOFTWARE��
Een back-up is een reservekopie van de bestanden op uw computer(s) die u kunt gebruiken als er 

iets misgaat. Het kan immers altijd gebeuren dat gegevens per ongeluk worden gewist, bestanden 

beschadigd raken of dat de computer crasht of door een virus besmet wordt. De schade die dit 

veroorzaakt is afhankelijk van de vraag hoe digitaal uw bedrijfsvoering is. 

U kunt alvast uw voorzorgen nemen door back-ups te maken, zodat verloren informatie altijd weer  

teruggehaald kan worden. 

Sagam biedt tape, disk of cloud back-upoplossingen aan. 

 » Tape drives & libraries 

 » Disk systems

Aarzel niet om ons meer concrete informatie te vragen  
over onze diverse ICT-oplossingen.

info
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NETWERKBEVEILIGING��
Om u te beveiligen tegen externe factoren die het internetgebruik met zich meebrengen,  

kiest u maar beter voor een goede beveiliging.

 » Firewall 

 » Beveiligingssoftware

 

NETWERK��
Uw netwerk regelt het transport van data tussen de verschillende apparaten die op het netwerk 

aangesloten zijn. Het beperkt zich niet alleen tot apparaten binnen uw bedrijfsgebouwen.   

Thuiswerken, mobiele apparaten en andere devices dragen ertoe bij dat uw data altijd en overal  

beschikbaar moeten zijn.

 

Onze specialisten hebben de nodige knowhow om u de juiste oplossing aan te bieden.

 » Router 

 » Switch 

 » Wireless

 

REDUNDANCY��
Voor systemen die 24/7 beschikbaar moeten zijn, kunnen redundante systemen worden ingebouwd. 

Sagam biedt naast stroomback-upsystemen, ook volledige IT-redundante oplossingen aan.

 » UPS 

 » IT-redundante oplossingen

U kunt zich beschermen tegen
• Spamberichten
• Virussen
• Phishing
• Aanstootgevende websites
• Afdwingen van het bedrijfsbeleid voor internetgebruik
• Bekende schadelijke websites
• Malware
• ...

info
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PRINTERS��
Van eenvoudige inkjetprinters over professionele laserprinters tot proofer-systemen die een  

kleurechte weergave kunnen produceren ... bij Sagam zit u altijd goed!

 » Laserprinters

Gebruiksvriendelijke en betrouwbare printers voor de intensieve gebruiker (grote volumes).  

 

Onze merken:       

 » Inktjet printers

Gebruiksvriendelijke en betrouwbare printers voor kleinere oplages. 

 

Onze merken:       

 » All-in-One printers

Kopiëren, scannen en faxen met hetzelfde toestel. Sagam heeft een uitgebreid gamma aan  

multifunctionele printers, tonerbased, inktjetbased, zwart-wit, kleur, A4, A3, .... 

 

Onze merken:       

 » Proofers

Voor prepress-afdelingen die kleurechte proefafdrukken wensen te produceren. Epson garandeert 

een consistente en voorspelbare kleurweergave. De juiste apparatuur gecombineerd met onze 

knowhow levert u telkens opnieuw de beste prints. 

 

Onze merken:     

Bij Sagam kunt u ook terecht voor 
cartridges, toners en proofingpapier.

Neem contact op met uw  
vertegenwoordiger voor meer info.

info

Naast het uitgebreide  
gamma printersystemen 
hebben we ook de nodige  

specialisten in huis  
die u kunnen bijstaan  

in uw aankoop, installatie en  
het profileren van de proofer.
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KWALITEITSCONTROLE��
Sagam implementeert ook de nodige hard- en software om de kwaliteit van onder andere uw proofs 

en drukwerk te meten en indien mogelijk automatisch bij te sturen.

 » Software 

 » Densitometer

 » Colour Management Solutions 

 » Monitor Calibrators 

 » Lighting 

 » Platereader 

PROOFING�&�COLOUR�MANAGEMENT��
Wij bieden u, naast onze colour management services bij u ter plekke, ook de nodige software 

aan voor een betrouwbaar kleurenbeheer. Van input tot output, we hebben het allemaal.

 » Software

Silverfast is een stabiele scannersoftware met de nodige voorzieningen voor een betrouwbare 

kleurenreproductie. 

i1Publish�van�X-Rite maakt de nodige ICC-profielen voor uw beeldscherm, kleurenprinter of 

drukpers. 

Alwan�ColorHub�is een softwarepakket waarmee u veel inkt bespaart. Bovendien kunt u hiermee 

pdf’s omzetten voor het gebruik op een andere papiersoort of bestanden omzetten naar RGB, 

grijs of CMYK+n (CMYK + oranje, CMYK + oranje + groen, ...)

EFI�Fiery�XF�software, voor het maken van kleurechte proeven, biedt u de nodige tools voor de 

simulatie én verificatie van alle drukprocessen op uw printer.

 » Meetapparatuur

Meten is weten. In het gamma van X-Rite en Techkon vindt u alles voor de procescontrole  

van het drukproces en de plaatproductie, van de eenvoudige manuele handdensitometer tot  

volautomatische spectraalmeting. Gecombineerd met de PressSign-software van Bodoni  

gaat u na of het drukwerk voldoet aan de internationale ISO 12647-2 norm.
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 » Fogra-certificaat

Wat�is�FOGRA?

FOGRA (Fogra Graphic Technology Research Association ) is een toonaangevende, onafhankelijke 

organisatie voor de totstandbrenging van erkende internationale normen. Namens de ISO heeft 

FOGRA de nieuwe, wereldwijde norm voor Validation Printing (proefdrukken) met digitale en  

offset apparaten ontwikkeld en geïntroduceerd: ISO 12647-7.

Het laat specialisten van de grafische industrie toe om bedrijven voor te bereiden op de certifice-

ring en de nodige beoordelingen uit te voeren op de werkvloer. Een geïnteresseerde drukkerij 

wordt onmiddellijk in contact gebracht met de partner. De partner werkt de certificatieprocedure 

uit op de werkvloer. Na de test dienen alle relevante documenten naar Fogra opgestuurd te 

worden. De beoordeling wordt uitgevoerd door het Duitse instituut Fogra. Ze brengen ook het 

digitale certificaat en zegel uit, die gedurende 2 jaar geldig zijn.

PSD:�Process�Standard�Digital

Een DPE (DigitalPrint Expert) analyseert kleurproblemen en is in staat om — rekening houdende 

met de geldende ISO-standaarden — het verschil te maken inzake ICC-kleurentransformaties, 

meting, communicatie en standaardisatie.

PSO:�Process�Standard�Offset

FOGRA heeft een partnerprogramma opgericht dat is ontworpen voor de certificering van drukke-

rijen in niet-Duitstalige landen volgens PSO (ProcessStandard Offset) die al voldoet aan de 

ISO-12647 internationale standaard.
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SOFTWARE��
Onze specialisten ademen software! Alle software die Sagam aanbiedt is getest en goed bevonden. 

Daar mag u op vertrouwen! Onze specialisten delen hun kennis ook met u om tot de juiste  

oplossing te komen.

 » Design software

Adobe biedt toonaangevende oplossingen voor vrijwel elke 

creatieve workflow: InDesign, Photoshop, Illustrator, Flash, 

Dreamweaver, ... Met Acrobat biedt Adobe ook een flexibele 

oplossing om documenten te delen.

Quark�is een superieure software voor paginaopmaak en  

-ontwerp waar creatieve en productieve professionals op  

kunnen vertrouwen voor het creëren van drukwerk,  

web-pagina’s en Flash-content webpagina’s. 

XMPie�uDirect�is een plug-in voor InDesign voor variabele 

dataprinting

XMPie�ulmage�is een plug-in voor Photoshop en Illustrator  

om uw beelden te personaliseren.

65Bit�software�is een zeer krachtige plug-in voor InDesign om 

aan de hand van een gestructureerd bestandsformaat (Excel, 

CSV, database, ...) uw cataloog automatisch op te maken.

Inhouse ervaringsdeskundigen
Onze inhouse ervaringsdeskundigen begeleiden u bij al uw desktop publishing software.  

Zo kunt u bij ons terecht voor de installatie, training en support van de laatste  
Adobe Creative Cloud, QuarkXPress Passport, fontbeheersoftware enz.

info

®®
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 » Preflight software

Enfocus�PitStop�Pro is een plug-in voor Acrobat die PDF- 

bestanden kan preflighten (controleren), de meest voor- 

komende fouten kan herstellen en het tevens mogelijk maakt 

om PDF-bestanden te bewerken.

Enfocus�PitStop�Server�heeft dezelfde functionaliteiten als 

PitStop Pro, maar door het gebruik van watched folders kunt u 

de controle en de correctie van PDF-bestanden automatiseren.

Enfocus PitStop biedt een gratis plug-in voor Adobe Acrobat, 

Status Check, waarmee iedereen de juistheid van een PDF- 

bestand kan controleren. 

 » Besturingssoftware

Elk netwerk is heterogeen. Daarom hebben wij, naast Apple, 

specialisten op het gebied van Microsoft om ervoor te zorgen 

dat uw netwerk optimaal kan functioneren. 

 » Workflow automatisatie

Enfocus�Switch is een modulaire softwareoplossing die met 

bestaande systemen integreert en programma’s van derden 

aanstuurt om jobs sneller te verwerken, het aantal fouten te 

verminderen en repetitieve taken te automatiseren.

Switch automatiseert taken, zodat uw medewerkers meer tijd 

hebben voor activiteiten die inkomsten genereren.

Enfocus�Connect�is een pakket dat de brug slaat tussen de 

gebruiker en de drukkerij. Gebruikers kunnen vanuit om het 

even welk programma een PDF aanmaken die drukklaar is voor 

de drukkerij of digitale printshop. Een bijkomend voordeel is 

dat het bestand wordt gepreflight of gecontroleerd aan de 

gebruikerszijde vooraleer het wordt doorgestuurd naar de 

drukker. 

Connect zorgt voor een correcte aanlevering van het docu-

ment, het is snel en zeer gebruiksvriendelijk.



190

 » Impositie software

Impositie software wordt gebruikt om de nodige data zo te 

monteren dat u, afhankelijk van de soort afwerking, altijd het 

gewenste resultaat krijgt. Dat kan een los gesneden pagina 

zijn, een dichtgevouwen brochure van 4 pagina’s, gelijmde of 

geniete boeken.

Quite�Imposing�is een plug-in voor Adobe Acrobat  

Professional. Hiermee maakt u eenvoudige imposities.  

Het is een tool die vooral gebruikt wordt bij digitale print- 

systemen. Te combineren met onze digitale systemen (Konica 

Minolta, Xerox en MGI).

Impostrip�is een impositiepakket dat in verschillende versies 

bestaat. Impostrip baseert zich op vooraf gemaakte templates 

om de impositie op te bouwen. De huidige versie is beschik-

baar in de volgende varianten:

�» Impostrip�on�Demand is een op hotfolder-gebaseerde 

impositie voor digitaal gebruik of voor druk. Beperkt in het 

plaatsen van extra merktekens en dus meer geschikt voor 

digitale toepassingen.

�» Impostrip�Solo is een op template-gebaseerde impositie 

en vooral geschikt voor kleinere drukkerijen om imposities 

aan te maken.

 » Digital Asset Management (DAM)

Extensis�Portfolio�Server�is een schaalbaar digital asset  

management softwarepakket. Het geeft u een snelle en  

gemakkelijke toegang tot bestanden in het juiste formaat en 

helpt u zo de efficiëntie van uw organisatie te verbeteren.

Portfolio�Server�centraliseert en automatiseert het aanmaken 

van collecties van foto’s, video’s, marketingmateriaal en  

verkoopliteratuur op één enkele plaats. Zo wordt het voor u  

heel gemakkelijk om belangrijke bestanden en daarbij horende 

informatie te lokaliseren.

• Beheer miljoenen files door gebruik te maken van een ongelimiteerd aantal catalogen.
• Verbind uw volledige organisatie middels een Active Directory-integratie.
• Catalogeer batch-conversies en het verwerken van bestanden met behulp van een krachtige 

media engine.
• Gebruik op een eenvoudige manier Windows, Mac- of Web-clients voor het beheer van data.
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Solution�Packs�voor�Portfolio

�» Netpublish voorziet in een begeleidende toegang naar  

het juiste bestand in het juiste formaat, en dit voor een 

ongelimiteerd aantal webgebruikers. Netpublish onder-

steunt HTML5 video playback en iPad tablet access.

�» NetMediaMax voegt snelheid, verbeterde output opties  

en automatiseringsscripts toe aan Portfolio Server.  

NetMediaMax exporteert bijvoorbeeld video naar web en 

andere toestellen. Het bevat ook een multi-server media 

engine voor een snellere verwerking van de processen.

 » Font Management

Extensis�Suitcase�Fusion�of Universal�Type�server 

Organiseer uw volledige lettertypecollectie op één locatie.  

Of u nu 100 of enkele 1000 lettertypes hebt, Extensis heeft  

de fontbeheeroplossing voor u.  

Haal het meeste uit uw lettertypecollectie met Extensis!

 » Office Management

Microsoft�Office

Office�365

 » Utility

Markzware�Q2ID�zet Quark-documenten om in InDesign- 

bestanden.

Markzware�PDF2DTP�zet PDF-bestanden om naar InDesign-  

of Quark-bestanden.

Back-up�software:�Tri-backup, Archiware en CA technologies.

FTP:�CrushFTP

Mailserver:�Kerio

Scan-software:�Silverfast

Security:�TrendMicro, Sonicwall

Virtualisation:�VMware, Parallels

Digitale revolutie
Sagam heeft oplossingen voor 

digitale publicaties, cross-media- 
platformen en voor het beheren 
van allerlei tablets en mobiele 

apparatuur.
Wij leveren ook applicaties en 
diensten om uw productie te 

stroomlijnen/automatiseren. 
Zo kunt u voordurend inspelen op 

 steeds kortere productietijden, 
kleinere marges, ...

info





PLASTIC CONVERSION 



PLASTIC CONVERSION, COMMUNICEREN MET KUNSTSTOF

Binnen de afdeling Plastic Conversion bieden wij een waaier aan mogelijkheden voor het verwerken 
van kunststof in al zijn vormen. Hierna volgt een overzicht van de uiteenlopende technieken en  
materialen aan de hand van een aantal projecten in verschillende sectoren.

Dankzij onze flexibiliteit en verschillende afwerkingsmogelijkheden kunnen we efficiënt inspelen  
op kleine en grote ordervolumes.

We begeleiden u graag met onze technische kennis en expertise van ontwerp tot realisatie.

Neem contact op met ons voor meer informatie: 0495 916 622 of conversion@igepa.be
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Thermovervorming

Kunststofmaterialen worden in een oven verwarmd en vervolgens met behulp van perslucht of 

mallen in de gewenste vorm geplooid. Bij dergelijke techniek is veel kennis en vakmanschap vereist.

Gebruikte materialen
Gegoten opale PMMA

Geëxtrudeerde transparante PMMA
Afstandshouders

Schuim PVC

info
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Numeriek frezen

Het numeriek frezen voor het snijden van specifieke vormen gebeurt op onze industriële  

CNC machine. De verwerking gebeurt met de grootste precisie.

Digitale archivering van plannen zorgt voor een verhoging van de productiviteit en draagt bij  

tot een effectieve kostenbeheersing.

Plooien

Door een gelijkmatige warmteverdeling wordt de kunststof in de gewenste vorm/hoek geplooid. 

Gebruikte materialen
Gegoten transparante PMMA

Schuim PVC

info

Gebruikte materialen
Gegoten transparante PMMA 

info
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Lijmen en lassen

Ons professioneel team beheerst verschillende lijmtechnieken. De keuze van het soort lijm is  

afhankelijk van het gebruikte materiaal, de toepassing en de gewenste kwaliteit. 

Lastechnieken worden dan weer gebruikt bij industriële kunststoffen.

Gebruikte materialen
Aluminium composiet panel
Gegoten transparante PMMA

Polycarbonaat

info
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Polijsten

Naargelang de toepassing en gewenste afwerking kan ons professioneel team verschillende  

polijstmogelijkheden voorstellen, waaronder een geautomatiseerde diamantpolijstmachine.

Gebruikte materialen
PMMA blocs

Gegoten transparante PMMA
Compacte PVC

info



PACKAGING 



Igepa beschikt over een afdeling industriële verpakking en biedt een uitgebreid assortiment  
verpakkingsmaterialen, -machines en -oplossingen aan, die kunnen worden gebruikt in  
kantoor- en productieomgevingen:

• Papier en karton
• Kartonnen dozen
• Verzendverpakkingen
• Bescherm- en opvulmateriaal
• Tapes
• Rekfolies
• Omsnoeringsbanden
• Folie, zakken

Hierna volgt een kleine greep uit ons uitgebreide assortiment verpakkingsmaterialen.  
Neem contact op met uw Igepa vertegenwoordiger om ons volledige verpakkingsaanbod te kennen.



Papier en karton

ENKELZIJDIG�GOLFKARTON
Product om te bufferen, te verpakken en te beschermen.

KARTONNEN�BLADEN
Kartonnen bladen scheiden en bufferen uw producten als u  

ze gebruikt als tussenlaag, in een container of op een pallet. 

Ze versterken uw verpakking als u ze gebruikt als bodemplaat.

codes breedte 
cm g/m2 opp. 

m2
lengte 

m
verk. eenh.

rol rol/pallet

36B16005 50 160 35 70 1 24

36B16007 70 160 49 70 1 18

36B16008 80 160 56 70 1 18

36B16010 100 160 70 70 1 12

36B16012 120 160 84 70 1 12

36B16015 150 160 105 70 1 6

codes omschrijving g/m2 formaat 
mm

voor  
palletten

verk. eenh.
stuks

aantal/
pallet

36PC68M2 kartonnen 
bladen 310 770 x 1170 800 x 1200 100 500

Neem contact op met ons voor andere formaten.

info
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Kartonnen dozen 

Igepa beschikt over een uitgebreid assortiment dozen in 

de meest uiteenlopende diktes golfkarton. De dozen zijn 

verkrijgbaar in diverse afmetingen en met verschillende 

sluitingen. Kartonnen dozen behoren tot de meest gebruikte 

verpakkingsproducten.  

We onderscheiden verschillende kwaliteiten: enkele golf (EG), 

dubbele golf (DG), driedubbele golf (DDG), die – in functie van 

het gewicht van de lading – kunnen worden ingezet. 

HOE�UW�TYPE�AMERIKAANSE�DOOS��
SELECTEREN?

Het te verpakken product
 » Soort
 » Waarde
 » Technische specificaties (gewicht,  

stijfheid, afmetingen, …)

De transport- en opslagcondities
 » Type pallettisering (stapelbaar of niet)
 » Duur van opslag van de dozen
 » Opslagcondities (vochtigheid, koude, …)
 » Wijze van transport (vrachtwagen, lucht-  

of maritiem vervoer, …)

KWALITEIT��
Golf�(de�meest�voorkomende)

 » Micro of E-golf: 1 à 2 mm
 » Kleine of B-golf: 3 mm
 » Grote of C-golf: 4 mm

Enkele golf
Gebruik: voor het verpakken van lichte en weinig  
breekbare producten.

Dubbele golf
Gebruik: voor breekbare en zwaardere producten.  
Bescherming tegen schokken en perforaties.

Driedubbele golf
Gebruik: voor zware, breekbare en waardevolle  
producten. Ze bieden een efficiënte bescherming 
tegen schokken. De beste garantie op bescherming 
tijdens het transport. In het bijzonder aanbevolen 
voor transport over lange afstanden. Uitstekende 
weerstand tegen openscheuren en vocht. 
Op aanvraag.

We beschikken over een uitgebreid 
assortiment in voorraad. 

Formaten die niet in voorraad zijn, kunnen  
binnen enkele werkdagen geleverd worden.

Neem contact op met ons  
voor de exacte levertermijn of voor  

specifieke kwaliteiten en afmetingen.

info



Verzendverpakkingen

NEUTRALE�OF�BEDRUKTE�DOCUMENTENHOUDERS
Onmisbaar voor uw verzendingen. In de transparante houders 

kunt u de leveringsbonnen, facturen, douanedocumenten enz. 

plaatsen en deze tegelijk beschermen. 

De zelfklevende houders kunnen op diverse materialen worden 

aangebracht: karton, hout, metaal, plastic, glas, ...

VIERKANTE�KOKERS
Stabiele verpakking in golfkarton – rolt niet weg. Snelle 

montage dankzij de zelfklevende sluiting. Gemakkelijk te 

openen en te sluiten dankzij het snelsluitklepje. 

KARTONNEN�KOKERS�MET�PLASTIC�DOPPEN
Voor verzending of opslag van opgerolde documenten. 

Optimale bescherming.

Makkelijk te openen en te sluiten met 2 plastic doppen.

codes formaat 
mm type bedrukking verkoopseenheid 

stuks

261611NE 162 x 114 A6 neutraal 1 000

262211NE 220 x 110 A4/3 neutraal 1 000

262216NE 220 x 162 A5 neutraal 1 000

263023NE 315 x 240 A4 neutraal 500

261611DE 162 x 114 A6 doc enclosed 1 000

262211DE 220 x 110 A4/3 doc enclosed 1 000

262216DE 220 x 162 A5 doc enclosed 1 000

263023DE 315 x 240 A4 doc enclosed 500

203

We beschikken over een uitgebreid 
assortiment vierkante en ronde kokers.

Neem contact op met ons voor meer info.

info
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Bescherm- en opvulmateriaal 

LUCHTKUSSENFOLIE
De ultieme bescherming tegen schokken. Igepa biedt een uitgebreid gamma schokabsorberende  

en beschermende luchtkussenfolies aan. De folie is verkrijgbaar in 3 kwaliteiten: light renew, 

standaard en gerecycleerd. De luchtkussenfolies zijn flexibel, licht en duurzaam. Een speciale 

nylon tussenlaag (Supra) voorkomt dat lucht ontsnapt en zorgt op die manier voor een langdurige 

bescherming. Volledig recycleerbaar. 

codes breedte 
cm

ø noppen
mm

lengte
m m2/rol verk. eenh.

rol

Astro Supra 
Light Bubble  

renew

13B0510R 50 10 100 50 3

13B1010R 100 10 100 100 1

13B1510R 150 10 100 150 1

Astro Supra 
Bubble 

standaard

13B0110P 15 10 100 15 10

13B0310P 30 10 100 30 5

13B0510P 50 10 100 50 3

13B0610P 60 10 100 60 2

13B0710P 75 10 100 75 2

13B1010P 100 10 100 100 1

13B1210P 120 10 100 120 1

13B1510P 150 10 100 150 1

13B2010P 200 10 100 200 1

Astro Bubble 
strong - 75µ

13B0510S 50 10 100 50 3

13B0610S 60 10 100 60 2

13B1010S 100 10 100 100 1

13B1210S 120 10 100 120 1

13B1510S 150 10 100 150 1

13B2010S 200 10 100 200 1

13B2510S 250 10 100 250 1

Luchtkussen-
folie standaard

13B1010G 100 18 100 100 1

13B1210G 120 18 100 120 1

Astro Supra 
Bubble 

standaard

13B0505X 50 25 50 25 3

13B1005X 100 25 50 50 1

13B1505X 150 25 50 75 1

andere afmetingen, voorgesneden formaten en zakjes op aanvraag

 = op aanvraag



SCHUIMFOLIE
Om producten met een broos oppervlak te beschermen en te verpakken. Bijzonder geschikt voor  

o.a. glas, spiegels, gelakte of bedrukte producten, auto-onderdelen, elektronische apparaten, 

meubels, .... Past zich volledig aan de vorm van de te verpakken producten aan. 

Volledig recycleerbaar.

 

SCHUIMPADS�EN�-PROFIELEN

 » Zelfklevende schuimpads

Ideaal voor het vastzetten en beschermen van uw producten tegen schokken. Gemakkelijk te 

gebruiken dankzij de voorziene insnijdingen. Lengte profiel: 1,15 m.

codes breedte 
cm

dikte
mm

lengte
m m2/rol verk. eenh.

rol

13M05501 50 1 500 250 3

13M10501 100 1 500 500 1

13M12501 125 1 500 625 1

13M10352 100 1,5 350 350 1

13M12351 125 1,5 350 438 1

13M10252 100 2 250 250 1

13M12252 125 2 250 313 1

13M16252 155 2 250 388 1

13M12173 125 3 175 219 1

13M16173 155 3 175 271 1

13M12124 125 4 130 163 1

andere afmetingen, voorgesneden formaten en zakjes op aanvraag
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codes omschrijving doos van verk. eenh. doos

14P5010P permanent klevende schuimpads 
50/50/10 mm

805 m  
16100 st. 1

14P5020P permanent klevende schuimpads 
50/50/20 mm

518 m  
10350 st. 1

14P1025P permanent klevende schuimpads 
100/100/25 mm

207 m  
2160 st. 1

14P1050P permanent klevende schuimpads 
100/100/50 mm

113 m
 1176 st. 1

14P5010L licht zelfklevende schuimpads 
50/50/10 mm

805 m  
16100 st. 1

14P5020L licht zelfklevende schuimpads 
50/50/20 mm

518 m  
10350 st. 1

14P1025L licht zelfklevende schuimpads 
100/100/25 mm

207 m  
2160 st. 1

14P1050L licht zelfklevende schuimpads 
100/100/50 mm

113 m
1176 st. 1

andere uitvoeringen op aanvraag



codes omschrijving doos van verkoopseenheid
stuks

14MOU15T schuimprofiel U15 - 5/15 - 2 m 500 m 250

14MOU25T schuimprofiel U25 - 15/25 - 2 m 280 m 140

14MOU35T schuimprofiel U35 - 20/35 - 2 m 180 m 90

14MOU45T schuimprofiel U45 - 25/45 - 2 m 160 m 80

14MOU60T schuimprofiel U60 - 30/60 - 2 m 100 m 50

14MOU80T schuimprofiel U80 - 60/80 - 2 m 80 m 40

andere uitvoeringen op aanvraag
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 » U-schuimprofielen

Ideaal voor het beschermen van randen en hoeken tijdens hantering en transport van o.a. ramen  

en deuren, panelen, glaswerk, spiegels, ...

 » U-hoekprofielen

Ideaal voor het beschermen van hoeken. De profielen passen zich aan aan de dikte van het 

product zodat dit optimaal beschermd wordt.

 » L-profielen

Ideaal voor bescherming van de randen als u uw producten op palletten stapelt of in kartonnen 

dozen verpakt. Gemakkelijk op de juiste lengte te snijden met een breekmes.

codes omschrijving doos van verkoopseenheid
doos

14HPCM15 hoekprofiel U15 - 5/15 - 100 mm 900 stuks 1

14HPCM25 hoekprofiel U25 - 15/25 - 100 mm 600 stuks 1

14HPCM35 hoekprofiel U35 - 20/35 - 100 mm 450 stuks 1

14HPCM45 hoekprofiel U45 - 25/45 - 100 mm 300 stuks 1

14HPCM60 hoekprofiel U60 - 30/60 - 100 mm 500 stuks 1

14HPCM80 hoekprofiel U80 - 60/80 - 100 mm 400 stuks 1

andere uitvoeringen op aanvraag

codes omschrijving doos van verkoopseenheid
stuks

14MOL505 L-schuimprofiel - 50/50 - 2 m 480 m 240

14MOL751 L-schuimprofiel - 75/75 - 2 m 210 m 105

14ML505A L-schuimprofiel - 50/50 - 2 m  
met kleefstrip 480 m 240

14ML751A L-schuimprofiel - 75/75 - 2 m  
met kleefstrip 210 m 105

andere uitvoeringen op aanvraag



OPVULSYSTEMEN
We beschikken over een grote keuze aan opvulsystemen op 

basis van papier of luchtkussens.

Omsnoeringsbanden

U kunt bij ons terecht voor spanapparaten en klemmen, omsnoeringsbanden, haspels, hoeklatten, 

kunststof beschermhoeken, metalen en plastic gespen, polyester- en textielband.

POLYESTERBAND
Bijzonder geschikt voor het omsnoeren van zware ladingen. 

Hoge scheurweerstand. Risicoloos gebruik (in vergelijking met 

de metalen omsnoeringsband). Vochtbestendig (roest niet). 

207

codes breedte 
cm

ø noppen
mm

lengte
m m2/rol verkoopseenheid

rol

13K1510P 150 10 100 100 1

BULLKRAFT
Door de combinatie van luchtkussenfolie met kraftpapier verkrijgen we een product dat zowel 

bescherming als schokvastheid biedt. Daarenboven zorgt het voor een discrete, ondoorzichtige 

verzending. Aanbevolen voor verhuizingen, antiek, meubelen, mechanische onderdelen,  

huishoudtoestellen, …. 
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Tape 

Een uitgebreid assortiment van hand- en machinerollen in diverse materialen en kleefsterktes.

STAP�1�–�De�drager�voor�uw�tape�bepalen�
Elke�drager�heeft�zijn�voordelen��

Pvc
 − vervormbaar
 − stil

Papier
 − gemakkelijk afrolbaar

Polypropyleen
 − goed bestand tegen slijtage
 − sterke drager
 − scheurvast 
 −  temperatuurbestendig 

STAP�2�–�De�juiste�combinatie�bepalen

Pvc solvent
 − goed afrolbaar, geruisloos
 − onmiddellijke hechting, manueel afscheurbaar
 − rekt uit in de breedte
 − relatief duur maar hoogwaardige kwaliteit

PP acryl
 − milieuvriendelijk (op water gebaseerd), geruisloos
 − gemiddeld bestand tegen temperatuurverschillen 

en UV-bestendig
 − recycleerbaar
 − ‘+/- economisch’

PP hot melt
 − goed afrolbaar, sterke onmiddellijke hechting
 − recycleerbaar, lawaaierig
 − veel gebruikt bij machines
 − ‘economisch’

PP solvent
 − multifunctioneel 
 − zeer goed bestand tegen temperatuursverschillen 

en vocht
 − duurzaam voor langetermijnopslag
 − ook voor moeilijke oppervlaktes
 − lawaaierig, niet recycleerbaar
 − goede verhouding prijs/kwaliteit

KIES�UW�MEEST�EFFICIËNTE�SLUITING

Hoe uw tape kiezen?
 −  Het gewicht van uw volle dozen
 −  De kwaliteit van het gebruikte karton (enkele golf, dubbele golf, driedubbele golf)
 −  De waarde van uw goederen
 −  De verzendingswijze (individuele doos, op pallet gewikkeld, ...)
 −  De manier van transport (besteldienst, post, luchtvracht, ...)

Aanbevelingen!
Hoe pvc-tape onderscheiden  

van polypropyleen-tape?
Rek de tape in de breedte uit.  
Vervormt hij, dan is het pvc.

–
Om de kwaliteit van uw tape  
te behouden, best bewaren  

op een temperatuur  
van ongeveer 20 °C.

info



VERPAKKINGSTAPE

 » Polypropyleen-tape hot melt

Bijzonder geschikt voor het snel sluiten van dozen die nadien niet te lang moeten opgeslagen 

worden. Recycleerbaar.

 

 

 » Polypropyleen-tape solvent

Sterke hechting op elk oppervlak. Bestand tegen koude en vocht. Langdurige opslag.

 

 » Pvc-tape

Kleeft onmiddellijk en biedt grote weerstand. Elastisch en waterdicht. 

Past zich aan bij vervormingen van de doos. Gemakkelijk te scheuren met de hand.

codes formaat kleur dikte µ rol/doos rol/pallet

2102482B 48 mm x 100 m wit 25 36 1944

2102482H 48 mm x 100 m havanna 25 36 1944

2102482T 48 mm x 100 m transparant 25 36 1944

2102752T 75 mm x 100 m transparant 25 24 1296

2102752H 75 mm x 100 m havanna 25 24 1296

2102484H 48 mm x 1000 m havanna 28 6 360

2102485T 48 mm x 1500 m transparant 28 6 192

21M7162H 48 mm x 100 m havanna 28 36 972

21M7162T 48 mm x 100 m transparant 28 36 972

21M7165T 48 mm x 1500 m transparant 28 6 162

codes formaat kleur dikte µ rol/doos rol/pallet

2101482B 48 mm x 100 m wit 28 36 1944

2101482H 48 mm x 100 m havanna 28 36 1944

2101482T 48 mm x 100 m transparant 28 36 1944

2101504H 48 mm x 1000 m havanna 28 6 360

2101504T 48 mm x 1000 m transparant 28 6 360

codes formaat kleur dikte µ rol/doos rol/pallet

2106482B 48 mm x 100 m wit 55 36 1944

2106482H 48 mm x 100 m  havanna 55 36 1944

2106502T 48 mm x 100 m transparant 55 36 1944

2106752T 75 mm x 100 m transparant 55 24 1296

2106752H 75 mm x 100 m havanna 55 24 1296

2106501R 50 mm x 66 m rood 55 36 1188

2106501Z 50 mm x 66 m blauw 55 36 1188

 = op aanvraag
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 » Polypropyleen acryl hi-tack

Zeer sterke hechting.

 » Polypropyleen-tape acryl

Drager voorzien van een op water gebaseerde kleefstof. De “stille” tape laat geruisloos gebruik toe.

Ecologisch product (geen oplosmiddelen).

Geruisloos

Niet geruisloos

 » Handafrollers voor tape

 

 

 » Sluit en bescherm uw dozen tegelijkertijd: gebruik tape met standaardbedrukking

codes formaat kleur dikte µ rol/doos rol/pallet

210348HH 48 mm x 100 m havanna 32 36 1944

210348HT 48 mm x 100 m kleurloos 32 36 1944

codes formaat kleur dikte µ rol/doos rol/pallet

2103506H 50 mm x 66 m havanna 32 36 2376

2103506T 50 mm x 66 m transparant 32 36 2376

2103482B 48 mm x 100 m wit 28 36 1944

2103482H 48 mm x 100 m  havanna 28 36 1944

2103482T 48 mm x 100 m transparant 28 36 1944

2103752T 75 mm x 100 m transparant 28 24 1296

2103752H 75 mm x 100 m havanna 28 24 1296

codes formaat kleur dikte µ rol/doos rol/pallet

2105482H 48 mm x 100 m havanna 28 36 1944

2105482T 48 mm x 100 m kleurloos 28 36 1944

 = op aanvraag

2100V150 2100T252 code voor tape van

2100VI50 50 mm

2100VI75 75 mm

afroller met uitklapbaar blad
Het blad wordt beschermd en klapt enkel open bij druk op de greep. Uitgerust met regelbaar remmechanisme.

2100T252 50 mm

 = op aanvraag

codes bedrukking belijming formaat rol/doos rol/pallet

2113FRAB BREEKBAAR PP acryl 48 mm x 100 m 36 1944

2113BDGB BANDE DE 
GARANTIE PP acryl 48 mm x 100 m 36 1944
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MASKING�TAPE
Tape voor veelzijdig gebruik. Ideaal voor het afschermen van verf en onderdelen. 

Met de hand afscheurbaar. Bestand tegen een temperatuur van 60 °C en tegen water.

VERSTERKTE�TAPE

 » Kruisgewijs versterkte tape

Onscheurbaar in de twee richtingen. Aanbevolen voor het omhullen van cilindervormige buizen 

en leidingen. Voor het groeperen van zware zendingen.

 » Overlangs versterkte tape

Onscheurbaar in de breedte. Om dozen op palletten op hun plaats te houden.

codes breedte
mm

lengte
m rol/doos

2182190B 19 50 96

2182250B 25 50 72

2182380B 38 50 48

2182500B 50 50 36

codes breedte
mm

lengte
m rol/doos rol/pallet

2181190B 19 50 48 2304

2181250B 25 50 36 1728

2181380B 38 50 24 1152

2181500B 50 50 18 864

 = op aanvraag

codes breedte
mm

lengte
m rol/doos rol/pallet

2180190B 19 50 48 2304

2180250B 25 50 36 1728

2180500B 50 50 18 864

211



212

Rekfolie 

CAST�MANUELE�REKFOLIE

�

MANUELE�REKFOLIE�ECOWRAPP
Bespaar aanzienlijk op uw budget in vergelijking met standaard rekfolie. Reduceer uw afval met 50%.

codes dikte 
µ

breedte 
mm lengte m kleur verkoopseenheid 

rol rol/pallet

1014517T 17 450 270 transparant 6 480

1015017T 17 500 300 transparant 6 360

1015020T 20 500 300 transparant 6 360

1015023T 23 500 300 transparant 6 360

FOLIE OPAAK 

codes dikte
µ

breedte
mm

lengte
m kleur verkoopseenheid 

rol rol/pallet

1015017N 17 500 300 zwart 6 360

1015020N 20 500 300 zwart 6 360

1015023N 23 500 300 zwart 6 360

1014523B 22 450 270 blauw 6 360

1015035V 35 500 165 groen translucent 6 360

ZONDER KOKER

codes dikte
µ

breedte
mm

lengte
m kleur verkoopseenheid

rol rol/pallet

1014517U 17 450 270 transparant 6 480

minirol rekfolie verkoopseenheid
rol rol/pallet

101223TE 23 125 150 transparant 40 1680

codes omschrijving breedte
mm

lengte
m

verkoopseenheid
rol rol/pallet

10E45TT3 Ecowrapp top 450 270 8 480

10E45UL3 Ecowrapp ultra 450 270 6 480

10E45XT3 Ecowrapp extra 450 270 6 480

10E45XW3 Ecowrapp extra 
wit 450 270 6 480

10E45XN3 Ecowrapp extra 
zwart 450 270 6 480



KANTOORPAPIER 
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Elk kantoor is anders en elk bedrijf is uniek. Om tegemoet te komen aan de specifieke noden  
en vereisten van uw kantoor stellen wij u een uitgebreid gamma aangepaste kantoorpapieren voor. 

Kantoorpapieren onderscheiden zich van elkaar door witheid, opaciteit, opdikking, gladheid en  
stijfheid. Afhankelijk van de eigenschappen van het papier worden andere toepassingen mogelijk  
en/of aangeraden.

Uw vertegenwoordiger helpt u graag om de juiste keuze te maken.

Witheid�

Witheid wordt uitgedrukt in CIE waarde.  
Hoe hoger de waarde, hoe witter het papier. 

 − Premium papier heeft een witheid van minstens 167CIE
 − Standaard papier heeft een witheid van minstens 160CIE
 − Economy papier heeft een witheid van minstens 150CIE

Opaciteit

Opaciteit is het tegengestelde van transparantie. Een papier  
met hoge opaciteit is weinig doorzichtig en leent zich prima 
voor recto/verso printen.

Opdikking

Opdikking is de verhouding tussen het gewicht van het papier en de dikte van het papier. 
Standaard is de opdikking 1: papier van 100 g/m² is 100 micron dik. Bij een opdikking 
hoger dan 1 heeft het papier proportioneel meer volume dan gewicht. We kunnen dan 
papier met een lager gramgewicht gebruiken om het gevoel en de kwaliteit van een hoger 
gramgewicht te evenaren. Dit betekent een aanzienlijke besparing.

�“Please�consider�the�environment�before�printing�this�email”

We kunnen u geruststellen … Het is een fabeltje dat papier bossen vernietigt. 
Papier wordt gemaakt uit hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen,  
een onuitputtelijke, hernieuwbare bron van grondstoffen. Papier kan bovendien 
tot 7 keer toe gerecycleerd worden. Maak dus gerust gebruik van de vele voordelen 
die papier biedt.
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Premium papier

Ons absolute topgamma. Papier met de hoogste witheid, de hoogste opdikking, de beste opaciteit  
en de beste stijfheid. Dit papier is geschikt voor alle professionele toepassingen, zowel in kleur  
als zwart-wit en het leent zich prima voor scherpe en contrastrijke recto/verso prints.

NAVIGATOR
Navigator papier is de perfecte ambassadeur van uw bedrijf. Het is een stijlvol, helder wit, stevig 

kwaliteitspapier dat u optimale printresultaten garandeert zowel in laser als in inkjet.  

Kleurenprints en recto/verso prints zijn geen enkel probleem. Navigator garandeert u bovendien  

probleemloos en stofvrij printen in alle omstandigheden, of het nu gaat om één presentatie  

dan wel om een groot aantal brochures.

 » Navigator Eco-logical 75 g/m²

Een perfect alternatief voor gangbare 80 g/m² papieren.

 » Navigator Universal

Premium kantoorpapier, ‘s werelds bestseller.

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR7527NE 75 297 x 210 A4 500 2500

XR7525NE 75 297 x 420 A3 500 2500

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827NA 80 297 x 210 A4 500 2500

XR0825NA 80 297 x 420 A3 500 2500

XR0827NP 80 297 x 210 A4 2500 2500

 = fastpack 
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code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827N2 
(perfo 2/7 mm)

80 297 x 210 A4 500 2500

XR0827N4
(perfo 4/7 mm)

80 297 x 210 A4 500 2500

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0927NA 90 297 x 210 A4 500 2500

XR0925NA 90 297 x 420 A3 500 2500

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR1027NA 100 297 x 210 A4 500 2500

XR1025NA 100 297 x 420 A3 500 2000

 » Navigator Organizer

Navigator, 2-gaats en 4-gaats geperforeerd, voor een gemakke-

lijke organisatie van uw dossiers.

 » Navigator Expression

Speciaal voor documenten met veel kleur, bv. grafieken en 

gekleurde achtergronden. Navigator Expression 90 g/m²  

heeft een zeer goede opdikking en is dus een goed alternatief 

voor concurrentiële producten in 100 g/m². 

 » Navigator Presentation

Ideaal voor klantenpresentaties met aanzienlijke hoeveelheden 

kleur en veel detail. Navigator Presentation heeft een bijzonder 

goede opaciteit. Gekleurde recto/verso prints schijnen niet 

door en staan garant voor een kwaliteitsvolle en zakelijke 

uitstraling.

Fastpacks worden ook wel non-stop packs genoemd, continue dozen, bulkpacks, enz.  
Het gaat telkens om hetzelfde: een doos met 2500 onverpakte A4 vellen.

info



217

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR1227NA 120 297 x 210 A4 250 2000

XR1225NA 120 297 x 420 A3 500 2000

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR1627NA 160 297 x 210 A4 250 1250

XR1625NA 160 297 x 420 A3 250 1250

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827NH 80 297 x 210 A4 500 2500

XR0825NH 80 297 x 420 A3 500 2500

 » Navigator Colour documents

Het Navigator papier met het gladste oppervlak, staat garant 

voor een mooi printresultaat in full colour.

 » Navigator Office Card

Ideaal voor documenten van hoge kwaliteit: menukaarten, 

certificaten, diploma’s, wenskaarten, visitekaartjes en flyers.

 » Navigator Hybrid

Vertrouwde Navigator kwaliteit met 30% gerecycleerde vezel, 

geproduceerd met 80% hernieuwbare energie.

MAESTRO®�EXTRA�
Hoge witheid voor de meest dynamische contrasten. Perfect voor het printen van tekst en afbeel-

dingen. Optimaal voor recto/verso door hoge opaciteit. 

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827ME 80 210x297 A4 500 2500

XR0825ME 80 297x420 A3 500 2500



code g/m² L x B  
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0927DP 90 297x210 A4 500 2500

XR0925DP 90 297x420 A3 500 2000

XR0930DP 90 320x450 SRA3 500 1500

XR1027DP 100 297x210 A4 500 2500

XR1025DP 100 297x420 A3 500 2000

XR1030DP 100 320x450 SRA3 500 1500

XR1227DP 120 297x210 A4 250 2000

XR1225DP 120 297x420 A3 250 1500

XR1230DP 120 320x450 SRA3 250 1250

XR1627DP 160 297x210 A4 250 1250

XR1625DP 160 297x420 A3 250 1250

XR1630DP 160 320x450 SRA3 250 1000

XR2027DP 200 297x210 A4 250 1000

XR2025DP 200 297x420 A3 250 1000

XR2030DP 200 320x450 SRA3 250 750

XR2527DP 250 297x210 A4 250 1000

XR2525DP 250 297x420 A3 125 750

XR2530DP 250 320x450 SRA3 125 625

XR3027DP 300 297x210 A4 125 750

XR3025DP 300 297x420 A3 125 625

XR3030DP 300 320x450 SRA3 125 625
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DI-PRO
Premium kleurenlaserpapier met hoge opaciteit, zowel geschikt voor allround kantoortoepassingen 

als voor verwerking van grote oplages in digitale printsystemen. Verkrijgbaar in een uitgebreid 

gamma, van 90 g/m² tot 300 g/m², van A4 tot SRA3, en dus prima inzetbaar als onderdeel van 

corporate identity. Di-Pro is bijzonder mooi, hip en trendy verpakt. 
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DCP�
Premium kantoorpapier voor recto/verso kleurenprints. Dit papier kreeg een speciale oppervlakte- 

behandeling waardoor het uitermate geschikt is voor kleurenprints en waardoor het een opvallend  

heldere kleurenweergave en veel detail in de beelden garandeert.

g/m² LxB in 
mm formaat

hoeveelheid
per  

verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid
wit ivoor

90 297x210 A4 500 2500 XR0927PC

90 297x420 A3 500 2000 XR0925PC

90 305x457 A3+ 500 2000 XR0980PC

90 320x450 SRA3 500 2000 XR0930PC

100 297x210 A4 500 2500 XR1027PC XR1027DI

100 297x420 A3 500 2000 XR1025PC XR1025DI

100 305x457 A3+ 500 2000 XR1080PC

100 320x450 SRA3 500 2000 XR1030PC XR1030DI

120 297x210 A4 250 1250 XR1227PC XR1227DI

120 297x420 A3 250 1250 XR1225PC XR1225DI

120 305x457 A3+ 250 1000 XR1280PC

120 320x450 SRA3 250 1000 XR1230PC

160 297x210 A4 250 1000 XR1627PC XR1627DI

160 297x420 A3 250 1000 XR1625PC XR1625DI

160 305x457 A3+ 250 1000 XR1680PC

160 320x450 SRA3 250 1000 XR1630PC

190 297x210 A4 250 1000 XR1927PC XR1927DI

190 297x420 A3 250 1000 XR1925PC XR1925DI

190 305x457 A3+ 250 1000 XR1980PC

190 320x450 SRA3 250 1000 XR1930PC

210 297x210 A4 125 750 XR2127PC XR2127DI

210 297x420 A3 125 750 XR2125PC XR2125DI

210 305x457 A3+ 125 500 XR2180PC

210 320x450 SRA3 125 500 XR2130PC

250 297x210 A4 125 625 XR2527PC XR2527DI

250 297x420 A3 125 625 XR2525PC XR2525DI

250 305x457 A3+ 125 500 XR2580PC

250 320x450 SRA3 125 500 XR2530PC XR2530DI

280 297x210 A4 125 625 XR2827PC

280 297x420 A3 125 625 XR2825PC

280 305x457 A3+ 125 500 XR2880PC

280 320x450 SRA3 125 500 XR2830PC

300 297x210 A4 125 625 XR3027PC

300 297x420 A3 125 625 XR3025PC

300 305x457 A3+ 125 500 XR3080PC

300 320x450 SRA3 125 500 XR3030PC

350 320x450 SRA3 125 500 XR3530PC
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g/m²  
in formaat

80 g/m²  
 A4

80 g/m² 
A3

80 g/m² 
A4 perfo

120 g/m² 
A4

120 g/m² 
A3

160 g/m² 
A4

160 g/m² 
A3

210 g/m² 
A4

verpakking 500 500 500 500 250 250 250 250

min. verkoops-
hoeveelheid

2500 2500 2500 1250 1250 1000 1000 1000

kleur

80 g/m²  

A4

80 g/m²  

A3

80 g/m² 

A4 perfo

120 g/m²  

A4

120 g/m²  

A3

160 g/m²  

A4

160 g/m²  

A3

210 g/m²  

A4

parelgrijs XR082772 XR082572 XR122772 XR122572 XR162772 XR162572

lichtgrijs XR082776 XR082576 XR122776 XR122576 XR162776 XR162576 XR212776

creme XR082701 XR082501 XR122701 XR122501 XR162701 XR162501 XR212701

gems XR082718 XR082518 XR122718 XR122518 XR162718 XR162518 XR212718

mokkabruin XR082745 XR082545 XR122745 XR122545 XR162745 XR162545 XR212745

oranje XR082733 XR082533 XR122733 XR122533 XR162733 XR162533 XR212733

abrikoos XR082724 XR082524 XR122724 XR122524 XR162724 XR162524

perzik XR082723 XR082523 XR122723 XR122523 XR162723 XR162523

goudgeel XR082715 XR082515 XR122715 XR122515 XR162715 XR162515

citroengeel XR082712 XR082512 XR122712 XR122512 XR162712 XR162512

geel XR082710 XR082510 P4082710 XR122710 XR122510 XR162710 XR162510 XR212710

zalm XR082721 XR082521 XR122721 XR122521 XR162721 XR162521

roos XR082720 XR082520 P4082720 XR122720 XR122520 XR162720 XR162520 XR212720

lila XR082767 XR082567 XR122767 XR122567 XR162767 XR162567 XR212767

fel rose XR082722 XR082522 XR122722 XR122522 XR162722 XR162522

lavendel XR082764 XR082564 XR122764 XR122564 XR162764 XR162564

helblauw XR082765 XR082565 XR122765 XR122565 XR162765 XR162565 XR212765

blauw XR082761 XR122761 XR122561 XR162761 XR162561

azuur XR082760 XR082560 P4082760 XR122760 XR122560 XR162760 XR162560

natuurgroen XR082753 XR082553 XR122753 XR122553 XR162753 XR162553

golfgroen XR082752 XR082552 XR122752 XR122552 XR162752 XR162552

groen XR082750 XR082550 P4082750 XR122750 XR122550 XR162750 XR162550 XR212750

lichtgroen XR082751 XR082551 XR122751 XR122551 XR162751 XR162551

fel oranje XR082731 XR082531 XR122731 XR122531 XR162731 XR162531 XR212731

cardinal rood XR082730 XR082535 XR122730 XR122530 XR162730 XR162530 XR212730

koraalrood XR082735 XR122735 XR122535 XR162735 XR162535

kersenrood XR082734 XR082534 XR122734 XR122534 XR162734 XR162534 XR212734

fuchsia XR182769 XR082569 XR122769 XR122569 XR162769 XR162569 XR212769

violet XR082768 XR082568 XR122768 XR122568 XR162768 XR162568 XR212768

koningsblauw XR082763 XR082563 XR122763 XR122563 XR162763 XR162563 XR212763

cariben XR082766 XR082566 XR122766 XR122566 XR162766 XR162566 XR212766

zonnegeel XR082711 XR082511 XR122711 XR122511 XR162711 XR162511 XR212711

zonnebloemgeel XR082714 XR082514 XR122714 XR122514 XR162714 XR162514 XR212714

grasgroen XR082756 XR082556 XR122756 XR122556 XR162756 XR162556 XR212756

biljartgroen XR082754 XR082554 XR122754 XR122554 XR162754 XR162554 XR212754

dennengroen XR082755 XR082555 XR122755 XR122555 XR162755 XR162555 XR212755

fluo roos XF082720 XF082531

fluo geel XF082710 XF082510

fluo groen XF082750 XF082550

fluo oranje XF082731 XF082531

zwart XR122779 XR122579 XR162779 XR162579 XR212779

Clairefontaine 
Trophée gekleurd 

bestaat ook  
in MIX-PACKS,  

voorverpakte  
assortimenten  

pastels, intensieve  
of fluo kleuren.  

MIX-PACKS zijn 
beschikbaar in  

80 g/m² en  
160 g/m²

CLAIREFONTAINE�TROPHÉE�GEKLEURD�
Een bonte waaier van hoogkwalitatief gekleurd papier, van de meest subtiele pasteltinten tot intense, diepe kleuren. 

Het volledige 
gamma 

Clairefontaine  
Trophée gekleurd  

is onmiddellijk 
leverbaar uit  

voorraad.

info

info
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Multifunctioneel papier 

Kopieer- en printpapier voor dagelijks gebruik met gegarandeerde kwaliteit en hoge runnability.  
Stevig en wit papier met een prima verhouding tussen opaciteit en opdikking. Perfect inzetbaar voor 
multifunctionele recto/verso toepassingen in kleur en zwart/wit.

DISCOVERY
Extra wit kantoorpapier met hoge opdikking waardoor het dezelfde eigenschappen heeft als een  

papier van 80 g/m². Trendsetter en marktleider in 70 en 75 g/m².

MAESTRO®�SPECIAL
Ideaal voor dagelijkse communicatie. 

code kwaliteit g/m² L x B 
in mm formaat verpakking

minimale  
verkoops-

hoeveelheid

XR0727DC 70 297x210 A4 500 2500

XR0725DC 70 297x420 A3 500 2500

XR7527DC 75 297x210 A4 500 2500

XR7525DC 75 297x420 A3 500 2500

XR7527FP fastpack 75 297x210 A4 2500 2500

XR7527D2 perfo 
2/7mm 75 297x210 A4 500 2500

XR7527D4 perfo 
4/7mm 75 297x210 A4 500 2500

XR7527F2
fastpack 

perfo 
2/7mm

75 297x210 A4 2500 2500

 = fastpack 

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827SP 80 210x297 A4 500 2500

XR0825SP 80 297x420 A3 500 2500



MULTIOFFICE
Multifunctioneel kantoorpapier voor alle toepassingen.

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827MO 80 210x297 A4 500 2500

XR0825MO 80 210x420 A3 500 2500

XR0827MP 80 210x297 A4 2500 2500

 = fastpack 
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code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827MS 80 210x297 A4 500 2500

XR0825MS 80 297x420 A3 500 2500
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Economy papier 

Veelzijdig kopieer-en printpapier met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, geschikt voor zwart- 
wit prints.

MAESTRO®�STANDARD
Gegarandeerd voor alle zwart-wit toepassingen, prijs- en gebruiksvriendelijk.
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Gerecycleerd papier

EVERCOPY�PREMIUM
100% gerecycleerde variant van het bekende Clairefontaine Trophée papier.

GERECYCLEERD�PAPIER

Uit oud papier kan zonder problemen tot 7 keer toe nieuw papier gemaakt worden.  
Papier is daarmee eindproduct en grondstof tegelijk. Het komt erop aan om uit het gebruikte papier  
opnieuw de cellulosevezels te isoleren en daarmee dan vervolgens opnieuw papier te maken.
Binnen het bedrijfsleven bestaat een reële groeiende vraag naar gerecycleerde papieren en ook  
de maatschappelijke interesse ervoor is nog altijd groeiende. Bovendien wordt het recycleren  
aangemoedigd door diverse non-profitorganisaties en door de overheid. 
Wie kiest voor gerecycleerd papier integreert alle kosten in het product, ook de afvalverwijdering  
en/of -verwerking. 

We zetten de voordelen nog even voor u op een rijtje:

 » Nieuw leven voor afval: recycleren verkleint de papierafvalberg. We kunnen papier  
tot 7 keer toe recycleren.

 » Het is gemakkelijker om pulp te maken uit papier dan uit hout en dat betekent automatisch 
minder verbruik van water en elektriciteit. 

 » Minder uitstoot van CO2: recycleren zorgt ervoor dat de CO2 langer in de vezels blijft zitten.  
Recycleren is niets anders dan optimaal en economisch gebruikmaken van beschikbare  
grondstoffen. 

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827EC 80 297 x 210 A4 500 2500

XR0825EC 80 297 x 420 A3 500 2500
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STEINBEIS�VISION�TREND�WHITE�(ISO85)
100% gerecycleerd papier met een typische gerecycleerde look. Prima papier voor dagelijkse  

all-round kantoortoepassingen met een goede runnability en weinig stof. 

code g/m2 L x B 
in mm formaat verpakking

minimale 
verkoops-

hoeveelheid

XR0827ST 80 297 x 210 A4 500 2500

XR0825ST 80 297 x 420 A3 500 2500

NO

RD
IC ECOLABEL

Een uitgebreider assortiment gerecycleerd papier is beschikbaar en leverbaar uit voorraad.
Neem contact met ons op voor meer info.

info





ENVELOPPEN 



Een envelop is het eerste visitekaartje van uw onderneming. Hij brengt uw communicatie veilig en 
netjes bij uw correspondenten en geeft een eerste indicatie van de belangrijkheid van uw boodschap 
en van de waarde die u aan communicatie hecht.

Igepa biedt u een uitgebreid standaard assortiment enveloppen aan in verschillende uitvoeringen  
en formaten, wit en gekleurd, offset bedrukbaar en/of digitaal bedrukbaar. U vindt bij ons ook het 
ruimste assortiment kwaliteits- en luxe-enveloppen, in combinatie met print- en huisstijlpapier.  
Tot slot hebben wij een breed gamma enveloppen met diverse milieulabels.

Naast de assortimenten die we in voorraad hebben, bieden we u ook de mogelijkheid om enveloppen 
op maat te bestellen via onze dienst Speciale Verwerking.
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Soorten�enveloppen

Enveloppen zonder venster

Enveloppen die volledig gesloten zijn en waarbij het adres op de envelop moet aangebracht worden.

Enveloppen met venster

Enveloppen waar een uitsparing in gemaakt is zodat men bepaalde informatie uit de inhoud  
van de zending, bijvoorbeeld het adres, door de envelop kan zien.  
Enveloppenvensters kunnen dicht gemaakt zijn met mica of een andere doorzichtige kunststof.  
Ze kunnen links of rechts op de envelop staan. Er bestaan ook enveloppen waarbij de volledige 
achterkant uit venster bestaat. Dit zijn panoramische vensterenveloppen.  
Bij vensterenveloppen voor digitale bedrukking is het venster bestand tegen de hoge temperaturen 
van digitale printsystemen.

Gevoerde enveloppen

Binnen in de envelop zit een dunner papier, de voering. Enveloppenvoering is vaak zijdepapier.  
Gevoerde enveloppen zijn enkel gegomd en zonder venster verkrijgbaar en hebben  
een bijzonder stijlvolle en luxueuze uitstraling.

Enveloppen met binnendruk

De binnenkant van de envelop is bedrukt. Ofwel met een patroon, ofwel met een volvlak kleur.  
Doel van deze bedrukking is ervoor te zorgen dat de inhoud van de envelop niet leesbaar is  
zonder de envelop te openen. Enveloppen met binnendruk kunnen met alle sluitingen besteld 
worden, met of zonder venster.

Zakenveloppen

De sluiting van de envelop is aan de korte zijde. 

Bubble-enveloppen

De envelop is aan de binnenkant gevoerd met bubble-plastic om de zending te beschermen.  
Naast bubble-enveloppen bestaan er ook enveloppen die met andere materialen dan plastic  
gevoerd zijn maar die hetzelfde effect, nl. het beschermen van de zending, beogen.

Formaten

C6: 114 x 162 mm
DL: 110 x 220 mm
US (Amerikaans formaat): 114 x 229 mm
C5: 229 x 162 mm
C4: 229 x 324 mm
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Sluitingen

Enveloppen met strip

Enveloppen voorzien van een kleefstrook die afgedekt is met een strip.  
Eens de strip verwijderd wordt, kan de envelop gesloten en dichtgeplakt worden. 

Gegomde enveloppen

Enveloppen voorzien van een kleefstrook op basis van Arabische gom. Om de envelop dicht  
te plakken moet de kleefstrook nat gemaakt worden. Deze enveloppen kunnen automatisch  
gevuld worden.

Zelfklevende enveloppen

Enveloppen met omgeplooide kleefstrook zonder strip. Om de envelop te sluiten vouwt men  
de kleefstrook eenvoudig naar buiten. Onder de kleefstrook is een perforatie voorzien zodat  
de ontvanger de envelop eenvoudig en netjes kan openen.

Daarnaast bestaan er nog speciale sluitingen zoals enveloppen met koordsluiting, enveloppen met ongegomde 
klep, enveloppen met duimuitsparing, enz. 

U kiest het papier, wij maken de enveloppen.
Meestal worden enveloppen gemaakt in wit of gekleurd offsetpapier, 

van 80 g/m² tot en met 120 g/m². 
Bij Igepa kunt u enveloppen bestellen op basis van om het even welk 

door u gekozen basispapier, bedrukt of onbedrukt. 
 

Neem contact op met ons met uw concrete vraag of voor meer algemene info.

info
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ONDERHOUDSPRODUCTEN 



Door de overname van het bedrijf M&S Professional Team heeft Igepa zijn aanbod uitgebreid met  
professionele schoonmaak- en hygiëneproducten.

U kunt bij ons terecht voor o.a. zepen en detergenten, poetsdoeken, onderhoudsproducten voor  
meubels, onderhoudsproducten voor vloeren en ruiten, producten voor reinigingsautomaten,  
vuilniszakken, sanitair, toiletpapier en verdelers, ontkalkers, ontstoppers, ontgeurders, papieren 
handdoeken en verdelers, schuurpoeders en crèmes, geïmpregneerd zaagmeel, ammoniak,  
gedemineraliseerd water, bleekwater, zout voor waterverzachters en insectenverdelgers.

In dit hoofdstuk komen slechts enkele producten aan bod die in elk bedrijf kunnen gebruikt worden, 
maar aarzel niet om contact op te nemen als u ons volledige assortiment wilt leren kennen.
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Algemene onderhoudsproducten 

ONDERHOUD�VAN�MEUBELEN�

 » Timber Mobili

Voedende en beschermende spray voor behandeld  

en onbehandeld hout.

Verpakking: 6 x 500 ml

Code: 6769511

VLOERZEPEN�

 » Karonet

Vloeibare zeep op basis van lijnolie.

Verpakking: 4 x 5 l

Code: 628003

 » Green Care Tanet orange

Ecologische vloer- en oppervlaktereiniger.

Verpakking: 2 x 5 l 

Code: 0712478
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 » Green Care Tawip Vioclean

Ecologische vloerreiniger op zeepbasis.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 6761507

ALLESREINIGERS

 » Magic Maxx

Zeer krachtige allesreiniger met lage alkaliteit en  

zonder ammoniak.

Verpakking: 2 x 5 l (bestaat ook in 12 x 1 l)

Code: 304544 en 304546

 » Glasreinigers

Gebruiksklare glas- en interieurreiniger. 

Geschikt voor reiniging van glas, ramen, spiegels en andere 

water- en alcoholbestendige oppervlakken.  

Reinigt streeploos.

code omschrijving verpakking

7513049 Taski Sprint Glass 6 x 750 ml

6762184 Sprinter Vit 10 x 750 ml

09302552 Alklanet 12 x 1 l

Vuil en vlekken op uw ramen worden
 in een handomdraai verwijderd met Taski Sprint Glass.

info
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 » Taski Sprint 200 Pur-Eco SD

Geconcentreerde glas- en interieurreiniger voor dagelijks 

gebruik. Geschikt voor het gebruik met verstuiver,  

in emmer of schrobmachine.

Verpakking: Smartdose 1,4 l

Code: 7520061

 » Green Care Tanet neutral

Ecologische multifunctionele allesreiniger, gebruiksklaar.

Verpakking: 10 x 1 l

Code: 0712555

 » SR13

Geconcentreerde universele allesreiniger op alcoholbasis.

Verpakking: 4 x 5 l

Code: 6766855

 » Per Vetro

Geconcentreerde glas- en interieurreiniger.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 300094
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SCHUURCREMES

 » Cif crème regular

Krasvrije schuurcrème. Geschikt voor het verwijderen van 

hardnekkig vuil op alle waterbestendige oppervlakken.

Verpakking: 8 x 750 ml

Code: 68817270

POETSDOEKEN

code omschrijving lagen 
per vel

formaat 
cm verpakking

132040 Interlock wit - - 25 kg

570278
Tork Industrial 

Heavy-Duty  
poetsdoek W4 blauw

1 42,8 x 38,5 5 x 75 stuks

Neem contact op met uw vertegenwoordiger om kennis  
te maken met ons uitgebreid gamma poetsdoeken. 

info



237

Papierhanddoekjes, zakdoeken & dispensers 

C-VOUW�HANDDOEKJES�

 

 

Z-VOUW�HANDDOEKJES�

 

 

ZAKDOEKEN

code omschrijving lagen 
per vel

formaat 
cm

verpakking 
stuks

34163026 Satino Premium handdoek  
CZ-vouw cellulose 2 25 x 33 2880

290275 Tork Advanced  
handdoek C-vouw H3 2 25 x 41 20 x 70

code omschrijving lagen 
per vel

formaat 
cm

verpakking 
stuks

34160001 Satino Comfort handdoek  
ZZ-vouw naturel 2 25 x 23 3200

290158 Tork Universal handdoek  
ZZ-vouw soft H3 1 23 x 23 15 x 300

code omschrijving lagen 
per vel

formaat 
cm

verpakking 
stuks

34170547 Satino Premium  
Facial tissue 2 21 x 20 40 x 100

140278 Tork Premium Facial tissue 
extra soft kubus 2 21 x 20 30 x 100
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CENTERFEED�POETSROLLEN�(MINI),�OOK�VOOR�HANDHYGIËNE

 

 

TORK�W1�VLOERSTANDAARD
Verplaatsbare poetsroldispenser. Voor grootverbruik, stabiele 

constructie snel en eenvoudig navulbaar. 

Afscheurrand geïntegreerd in het deksel/kap van de dispenser. 

Geschikt voor rollen tot 43 cm breed.

Code: 652000

DISPENSERS
Dispensers voor hygiënische papierproducten en  

vloeibare zeep.

code omschrijving lagen 
per vel formaat verpakking

34172155 Satino Comfort  
poetsrol wit 1 120 m x 21,5 cm 12 x 1 rol

code omschrijving lagen 
per vel formaat verpakking

34172158 Satino Premium  
poetsrol 1 300 m x 20 cm 6 x 1 rol

Neem contact op met uw vertegenwoordiger 
om kennis te maken met  

ons uitgebreid gamma dispensers.

info
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Zepen 

HARDE�ZEPEN�

 » Sunlight toiletzeep

Aangenaam geparfumeerde toiletzeep.

Verpakking: 48 x 150 g

Code: 16803033

 » Ladon toiletzeep

Fris geparfumeerde toiletzeep, bevat melk en honing. 

Verpakking: 30 x 100 g

Code: 3015970

VLOEIBARE�HANDZEPEN�

 » Soft Care Star H1

Aangenaam geparfumeerde handzeep. 

Kan gebruikt worden in alle bulkdispensers.

Verpakking: 2 x 5 l

Code: 6973000

 » Handzeep

Vloeibare handzeep “Parelmoer”, verzorgend voor de handen.

Verpakking: 15 x 500 ml

Code: 43180007
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Vuilniszakken 

VUILNISZAKKEN�LD

 

 

VUILNISZAKKEN�HD

VUILNISZAKKEN�DIVERSEN

code formaat 
cm kleur verpakking aantal/rol  

of bulk

13814304 80 x 100 grijs 10 rollen 25 stuks

38991006 99 x 100 zwart bulk 100 stuks

code formaat 
cm kleur verpakking aantal/rol

13836021 50 x 60 wit 25 rollen 50 stuks

38901240 90 x 120 cm zwart 10 rollen 10 stuks

code formaat 
cm kleur verpakking aantal/doos

13812135 121 x 140 transparant bulk 200 stuks

Goed sorteren maakt de ophaling en de verwerking van afval  
goedkoper en spaart het milieu. 

info
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