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“Ons credo is het nastreven van 
topkwaliteit. Van de kleinste papier-
vezel tot de laatste druppel inkt. 
Iets anders interesseert ons niet.”
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“Onze activiteiten zijn gebaseerd op drie grote pijlers. Eerst 
en vooral ‘boeken’, die ongeveer 40% van onze omzet verte-
genwoordigen. Het gaat voornamelijk om exclusieve boeken 
met een hoge toegevoegde waarde, waarbij we vooral 
gebruikmaken van toplithographie, verschillende speciale 
papiersoorten en alle soorten afwerkingen. Maar we druk-
ken ook traditionele boeken, want we willen de capaciteit 
van onze persen maximaal benutten. In standaard en speci-
aler commercieel drukwerk realiseren we een gelijkaardig 
volume. Verder bedrukken we ook – voornamelijk zelfkle-
vende – labels met smalbaanpersen. Onze klanten zijn zowel 
particulieren als grote multinationals, zelfstandigen en 
kmo’s. L.capitan sluit niemand uit. De klanten komen naar 
ons vanwege onze luisterbereidheid, dienstverlening en 
expertise. Vandaar onze baseline The coprinting company.  
Wij denken oplossingsgericht mee met onze klanten en  
kunnen intern alle grafische technieken toepassen, ook  
de meest exclusieve.”

L.capitan is actief in België, Nederland en Noord-Frankrijk. 
In de gigantische ateliers in Ruddervoorde, vlakbij Oost-
kamp, werken 55 mensen. Het productdesign komt steeds 
via grafische bureaus. Hoewel L.capitan een zeer grote  
veredelingscapaciteit heeft, worden bepaalde opdrachten 
soms aan zeer gespecialiseerde bedrijven toevertrouwd. 
Vier medewerkers gaan de baan op en staan in voor de  
prospectie, de opvolging en de dienstverlening aan de  
klanten.

Een academisch profiel!
Een van de bijzonderheden van L.capitan is hun Academy. 
Het bedrijf wil namelijk een onthaalstructuur zijn voor al 
wie via drukwerk wil communiceren. L.capitan organiseert 

ook regelmatig workshops rond een bepaald aspect van 
de grafische beroepen en slaat daarmee bewust een brug 
tussen het ontwerp en het drukken. De workshops worden 
gegeven in de vorm van seminaries en een documentatie-
centrum. Zo organiseert de Printacademy twee keer per jaar  
seminaries over de meest geavanceerde technische aspecten 
in alle domeinen van het ontwerp, het drukken, de  
verpakkingen en labels. PrintLab fungeert als een biblio-
theek, waar professionals een breed gamma voorbeelden 
van producten en werkwijzen kunnen ontdekken en 
gebruiken als inspiratiebron. Inhouseacademy biedt ook 
opleidingen aan – papier, inkt, beeldverwerking, drukwerk, 
afwerking, veredeling, enz. – voor wie aan het begin staat 
van een grafische carrière.

Winnende strategieën
“Onze huidige prioriteit is topproducten afleveren. Dit kan 
enkel met een uitzonderlijke ploeg vakmensen. Wij bieden 
ons team een stabiele werkomgeving. Om dit te realiseren 
hebben we al verschillende nieuwe medewerkers in dienst 
genomen. Met gemotiveerde medewerkers, goed materiaal, 
beproefde processen, een grondige kennis van druk- en 
afwerkingstechnieken en een competitief commercieel 
team kunnen we niets anders dan winnen. Maar we hebben 
ook groeidoelstellingen bepaald. We zetten onze productie-
machines zo rendabel mogelijk in om een stabiele financiële 
basis te garanderen. Het commercieel drukwerk helpt daar-
bij, evenals onze ‘labels’, die zorgen voor rendement op basis 
van repetitieve jobs. Met de speciale boeken positioneren  
we ons bewust in de niche van het projectmanagement.  
In dit segment zijn het de drukkwaliteit en de afwerkings- 
en veredelingstechnieken die ons in staat stellen ons te 
onderscheiden van de anderen.”

Sinds 2016 is L.capitan met zijn veelzeggende baseline – The 

coprinting company – de nieuwe alliantie tussen Captains of  

Printing, Lannoo Drukkerij en Lannoo Labels. Productiemanager 

Mattias Verhaeghe vertelt ons meer over de engagementen en 

uitdagingen van het bedrijf. En over hun nieuwe Easymatrix.

Van de eerste papiervezel 
tot de laatste druppel inkt
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Over het machinepark en de Easymatrix
Mattias Verhaeghe vervolgt: “Onze Heidelberg Speedmaster 
XL 106 4-kleuren LED UV draait sinds de installatie medio 
2017 op volle toeren. Zelfs met drie teams in productie 
halen we het dikwijls maar net. Onze XL 75 5-kleuren draait 
met twee teams. Daarnaast hebben we een zeer volledig 
park afwerkingsmachines, zodat we de leveringstermijnen 
kunnen garanderen. Voor het beheer van de productie en de 
administratie beschikken we over een vijftiental Prinect-
modules die voor een maximale automatisering zorgen.  
We zoeken momenteel naar nieuwe oplossingen om ons 
digitaal drukwerk te optimaliseren: minder administratie, 
hogere kwaliteit, kortere doorlooptijden en een goede en 
vlotte verzending.

De technische evolutie inzake het stanswerk heeft ons er 
daarentegen toe aangezet in een Easymatrix 106 te investe-
ren. Onze oude cilinderpersen waren te traag en te beperkt 

geworden. Met de Easymatrix hebben we sinds dit jaar een 
grootformaat vlakstansmachine. Een snelle, nauwkeurige 
machine, ideaal voor repetitief commercieel drukwerk en 
zelfs voor speciale opdrachten zoals Amerikaanse sleeves. 
We hebben nog niet alle mogelijkheden van deze stans-
machine gebruikt, maar de kwaliteit en productiviteit  
zijn in elk geval top.”

Een engagement voor het milieu
L.capitan zet zich sterk in voor het milieu en dat engage-
ment geldt voor alle aspecten van de activiteiten. Mattias 
Verhaeghe: “We hebben als een van de eersten in de Benelux 
voor papier met FSC- of PEFC-label gekozen. Ons papier is 
afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Onze inkten  
zijn biologisch. Onze machines worden aangedreven door 
energie afkomstig van eigen hernieuwbare bronnen  
(zonnepanelen en warmtepompen). De ateliers worden  
verwarmd met de restwarmte van de drukpersen. En  
het weinige afval wordt gesorteerd en opgehaald voor  
recyclage.” Wie doet beter?

De MK Easymatrix 106 van L.capitan is het instapmodel van 

het gamma stansmachines van Heidelberg en MK Masterwork. 

Dit werkpaardje werd ontworpen voor het stansen en reliëf-

pregen van een breed gamma producten, zowel in commercieel 

drukwerk als in verpakkingen: hangers, folders, tickets, brochu-

res en vouwdozen. De prijs-kwaliteitverhouding is erg gunstig 

voor drukkerijen die van de oude cilinderpersen naar een 

moderne en rendabele afwerkingsomgeving willen overgaan.  

De Easymatrix is een sterk geautomatiseerde machine die 

maximaal 7.700 vellen per uur kan verwerken in een maximaal 

formaat van 106 cm. Ze is geschikt voor substraten van 90  

tot 2.000 gr/m² en golfkarton tot 4 mm.




