
 

r
u

tg
er

s 
pr

in
ti

n
g

 &
 p

a
c

k
a

g
in

g
 

G
ro

ot
s 

in
 k

le
in

e 
op

la
ge

n 
ve

rp
ak

ki
ng

en

Rutgers Printing & Packing Solutions in Leiderdorp is gespe-

cialiseerd in vouw kartonnen verpakkingen. Managing director 

Oscar Pepermans: “Naast onze technische kennis en kunde, 

onderscheiden we ons door de persoonlijke aanpak: luisteren 

naar en meedenken met de klant hebben we hoog in het 

vaandel.”

Hij vervolgt: “We zijn vaak al in de brain-

stormfase betrokken bij het proces, zodat we 

in vroegtijdig stadium advies kunnen uitbren-

gen over bijvoorbeeld de materiaalkeuze. We 

ontwikkelen ons steeds meer als een echte 

verpakkingsoplosser, waarbij we verder kijken 

dan alleen de productietechnische kant van 

ons vak. Hoe komt een verpakking over in het 

schap? Hoe zet je je merk goed neer?”

non-food
De geschiedenis van Rutgers Printing & Packa-

ging Solutions, kortweg Rutgers PPS, start in 

januari 1905 als N.V. Drukkerij Cartonnage-

fabriek en Brocheerinrichting Rutgers. Van-

daag de dag is Rutgers een moderne mid-

delgrote grafische onderneming met zo’n 20 

medewerkers. Pepermans: “We zijn met name 

sterk in vouwdoosjes, sleeves, kopkaarten, 

blisterverpakkingen en skinverpakkingen. 

Veel voor non-food toepassingen, zoals health 

& beauty, bloemen en planten, doe-het-zelf en 

huishoudelijke producten en toebehoren voor 

de fiets- en automotive branche. Maar ook voor 

food toepassingen, zoals versmaaltijden. Een 

grote kracht van ons bedrijf is de snelle lever-

tijd: binnen 10 tot 15 werkdagen. Het meren-

deel is voor de binnenlandse markt, maar we 

exporteren zo’n 35% van onze omzet, vooral 

naar België, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië.” &
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Tijdens drupa 2016 introduceerde Heidelberg het  

motto ‘Simply Smart’ om de slimme drukkerij van  

de toekomst voor te stellen. De nieuwe generatie 

Speedmasters verandert onze manier van denken  

over de bediening van vellenoffsetpersen. We evo-

lueren van een ‘Push to Start’ naar een ‘Push to  

Stop’ filosofie. Terwijl de operator vandaag de dag  

op de machine actief processen moet starten, zal  

de machine dat zoveel mogelijk zelf gaan doen door 

automatisch de wachtrij van jobs af te gaan. Dat 

gebeurt volgens de meest ideale en kortste instel- 

tijd, met als resultaat een maximale netto productie. 

De operator moet dan alleen ingrijpen als het proces 

bijgestuurd moet worden: ‘Push to Stop’ dus.

PUSH TO STOP

Perfect kleurbeheer 

Prinect Color Toolbox van Heidelberg omvat 
drie programma’s voor perfect kleurbeheer:
•  Profile Tool voor de interactieve aanmaak 

van ICC-profielen in overeenstemming  
met algemene druknormen of specifieke 
vereisten. Met Mini Spots kunnen profielen 
snel worden geoptimaliseerd.

•  Calibration Tool voor een centraal beheer 
van alle kalibratiegegevens. Deze tool  
legt de basis voor een snelle, betrouwbare 
linearisatie en proceskalibratie van CtP-
plaatbelichters en digitale drukpersen.

•  Quality Monitor voor een consistente  
monitoring van processen en kwaliteit. 
Gedetailleerde analyses, ook over langere 
periodes, documenteren de resultaten  
met het oog op een betrouwbare productie 
en naleving van de processtandaarden.
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Het verpakkingsdrukwerk wordt vervaardigd op een 

5-kleuren Heidelberg Speedmaster CD 74-PLX, omstelbaar 

naar 4/1. Pepermans: “Kleur is belangrijk in de verpak-

kingsmarkt.” Sinds enige tijd werkt het bedrijf met Prinect 

Color Toolbox. Dit softwarepakket van Heidelberg zorgt 

voor een goede en betrouwbare controle en omzetting van 

de kleuren.

prinect color toolbox
“Meer rust in de drukkerij. Minder stilstand.” Dat zijn  

volgens prepress specialist Ben de Groot twee evidente 

voor delen van werken met Prinect Color Toolbox. De  

Groot: “We kunnen nu vooraf een betrouwbare plotter-

proef op kleur maken. De nieuwe software, in combinatie 

met spectraalmeting, zorgt ervoor dat de metingen veel 

betrouwbaarder zijn. Een densitometer merkt kleurver-

vuiling bijvoorbeeld niet op – het apparaat meet immers  

de inktlaagdikte. Omdat een spectraalmeter daadwerke - 

lijk de kleur meet, vallen dergelijke afwijkingen direct  

op. Voorheen werkten we niet met een colormanagement-

systeem en toen hadden we meer last van kleurschom-

melingen. Karton is ook geen gemakkelijk te bedrukken 

materiaal en de kartonkwaliteit  is de laatste jaren eerlijk 

gezegd niet beter geworden. De nieuwe werkwijze bevalt 

echt perfect. Niet dat we eerder klachten kregen van  

klanten; we hebben het puur voor onszelf gedaan omdat  

we voortdurend streven naar kwaliteits- en efficiency-

verbetering. Al met al was het voor de drukkers wel even  

wennen, maar nu wil niemand meer anders.”

prinect packaging module
Ook over de Prinect Packaging Module zijn de heren te 

spreken: “De mogelijkheden voor het automatisch indelen 

van de drukvellen zijn vergroot. We hopen dat de software 

zeer binnenkort nog wordt uitgebreid met automatische 

velindeling voor verschillende opdrachten vouwdoosjes. 

Daarmee kunnen we dan weer een extra efficiencyslag 

maken.”

uniquecarton
Oscar Pepermans tot slot: “We blijven altijd zoeken naar 

extra mogelijkheden om ons specialisme uit te nutten. Zo 

hebben we onder de naam UniqueCarton recent een online 

bestelshop voor vouwdoosjes geopend. Je kunt daar al 

vanaf 250 exemplaren snel en eenvoudig je eigen bedrukte 

doosjes bestellen waarbij je kunt kiezen uit diverse typen. 

Wie de verpakking wil controleren op maat en eventuele 

omverpakking, kan een blanco snijplotmodel bestellen 

of zelfs een mock-up: een digitaal geprint model van het 

verpakkingsontwerp. Met UniqueCarton hebben we een 

prachtig extra verkoopkanaal gecreëerd om onze liefde 

voor vouwkarton voor een bredere doelgroep bereikbaar  

te maken.”

“Meer rust in de drukkerij.  
Minder stilstand.”


