
In Hollerich, een stadsdeel naast het centraal station van Luxemburg, is 
Landewyck gevestigd. Een onafhankelijke Luxemburgse familie onderneming, 
met een geschiedenis van bijna 170 jaar, gespecialiseerd in de fabricatie 
en verkoop van rookwaren. De eigen drukkerij, Novaprint, maakt veel 
van het benodigde drukwerk. Om de efficiency in de prepress te vergroten, 
investeerde het bedrijf in een nieuwe Suprasetter 106.

We spraken bij Novaprint met Fernand Thill, die 
sinds 2010 verantwoordelijk is voor de prepress 
bij Novaprint. Hij vertelt: “We maken voor  
Landewyck alle verpakkingen voor sigaretten, 
inlays voor pakjes roltabak en we drukken sluit-
zegels in. Het drukken zelf van de sluitzegels  
– die een aanzienlijke waarde hebben – gebeurt 
bij een specialistisch bedrijf. We werken, op  
een enkele uitzondering na, niet voor externe 
klanten.” Glimlachend: “Maar dat kan natuurlijk 
in de toekomst veranderen.”

Moederbedrijf Landewyck beschikt over vijf pro-
ductievestigingen: twee in Luxemburg en verder 
in Duitsland, Hongarije en op de Canarische 
Eilanden. Samen produceren ze op dit ogen-
blik, alle merken meegerekend, zo’n 8 miljard 
sigaretten, 6 miljard hulzen en meer dan 10.000 
ton roltabak per jaar. Deze productie wordt naar 
meer dan 40 landen geëxporteerd. Wereldwijd 
werken er tussen de 1700 en 1800 mensen bij 
de onderneming. Novaprint heeft een team van 
bijna 40 medewerkers.

Veel werk
Recent zijn de eisen die gesteld worden aan de 
verpakkingen van rookwaar aanzienlijk aange-
scherpt, onder meer met waarschuwingen en 
foto’s die de gevolgen van roken laten zien. In 
sommige landen, zoals Frankrijk, is het zelfs 
zo dat de verpakkingen van alle fabrikanten er 
exact hetzelfde uitzien – op de merknaam na, die 
op een voorgeschreven plaats in een voorgeschre-
ven font en corpsgrootte vermeld mag worden. 

Voor Novaprint brengen alle wijzigingen drukte 
met zich mee. Van zo’n 600 tot 700 producten 
moeten de verpakkingen aangepast worden. 
Thill: “Normaalgesproken werken we in de druk-
kerij – waar een 4-kleuren en een 6-kleuren pers 
in het 70x100 formaat staan – in twee ploegen, 
maar nu is dat meestal in drie ploegen. Dage-
lijks verwerken we zo’n 150 tot 160 offsetplaten; 
jaarlijks komt dat neer op 10.000 tot 11.000 m2 
platen. Onze oude plaatbelichter kon dat niet 
meer aan. Op drupa zagen we de Suprasetter 106 
en we wisten meteen: dat gaat ‘m worden.”

Suprasetter 106:  
aanzienlijk hogere  
productiviteit
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Natuurlijk spelen de snelheid, kwaliteit en de 
milieuvriendelijke productie hierbij een rol, 
maar – zo legt Thill uit – er was ook een hele 
praktische reden: “De Suprasetter 106 is een hele 
compacte CTP-machine en dat scheelt ruimte.”

Prinect Packaging
De laatste jaren zijn er bij Novaprint in de pre-
press enorme stappen gemaakt. “Zo kunnen we 
nu teksten en beelden automatisch plaatsen. En 
waar eerder alle proeven nog via de interne post 
werden verstuurd om geparafeerd te worden, is 
dat inmiddels steeds meer geautomatiseerd.” 

In verband met de wettelijke aansprakelijkheid 
en mogelijke claims die daarmee samenhan-
gen, is het cruciaal dat alle informatie exact op 
de juiste plaats op de verpakking staat. Binnen 
Landewyck wordt dat dan ook nauwgezet gecon-
troleerd. Als aanloop naar verdere stroomlijning 
van de workflow en het interne goedkeuringspro-
ces, is Novaprint de mogelijkheden van Prinect 
Packaging aan het onderzoeken. 

We verwerken  
dagelijks zo’n 

160
offsetplaten 
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