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Kiezen we voor volume of  

voor toegevoegde waarde? 

Voor die strategische keuze 

stond Drukkerij Lijnco in  

Groningen een aantal jaren 

geleden. “We kozen voor het 

laatste,” aldus managing  

director Jan de Klein.  

De 6-kleuren Gallus flexo-

rotatiepers draait meer dan 

ooit op volle toeren.



“Vroeger konden we heel veel maar 
we waren niet altijd ‘best in class’.  
Nu blinken we uit in drie catego - 
rieën: veredelde en gepersonali - 
seerde DM-campagnes, instant  
loyalty promotions – zoals spaar- 
acties, spaarzegels, kraskaarten of 
prijstickets – en tot slot beveiligd 
drukwerk. Drukwerkveredeling  
speelt in alle opzichten een centrale 
rol en de Gallus is daarbij een van 
onze sterspelers.” 

Bij Drukkerij Lijnco werken ongeveer 110 
mensen. Buiten de productielocatie in 
Groningen is er een verkoopkantoor in 
België en in Duitsland. Het machinepark 
omvat – naast de Gallus – onder meer 
vijf offsetrotatiepersen (4- tot 9-kleuren), 
andere flexo- en zeefdrukpersen, digitale 
druk- en printsystemen en een uitgebreid 
palet afwerkingsapparatuur.

Ongekende mogelijkheden
De Klein is een gepassioneerd ver-
teller: “Folie, geurlak, thermo-inkt, 
onzichtbare inkt, diverse lakken, 
kras inkt, glitterinkt, inline rillen, 
perforeren en stansen, Gallus 
Screeny, personaliseren, metallic 
inkt… Echt, onze Gallus biedt onvoor-
stelbaar veel mogelijkheden. Zoveel 
zelfs, dat het de uitdaging is om uit 
te leggen is wat we allemaal kun-
nen. We zitten dan ook graag al bij 
de opdrachtgever aan tafel vóórdat 
de ontwerpen gemaakt worden. Dan 
kunnen we meedenken en slimme 
oplossingen aandragen die niet direct 
voor de hand liggen. Neem metallic 
inkten bijvoorbeeld. Daarmee kun 
je verrassende resultaten bereiken 
tegen een aantrekkelijke prijs.”

Innovatie
De toepassing van metallic inkt als 
alternatief voor – dure – metallic 

“ECHT, ONZE GALLUS 
BIEDT ONVOORSTELBAAR 
VEEL MOGELIJKHEDEN.”



dragers komt uit de innovatiekoker 
van Lijnco. De Klein: “Innovatie 
gaat bij ons hand-in-hand met het 
toevoegen van waarde. We bedenken 
in huis veel nieuwe toepassingen. 
Soms een kwestie van trial and error, 
maar altijd vanuit onze diepgaande 
kennis en ervaring. Ook hier speelt 
de Gallus een belangrijke rol. Het is 
ongelooflijk wat we allemaal op die 
machine kunnen maken.” Met een 
lach: “Maar meer zeg ik er niet over; 
we willen onze collega’s niet in de 
kaart spelen.”

Kwaliteit
De Klein besluit: “Flexo heeft helaas 
nog altijd een wat minderwaardige 
reputatie, maar Gallus bewijst het 
tegendeel. Het is echt een top-appa-
raat. De drukkwaliteit is zoveel beter 
dan die van een gemiddelde flexo-
machine. Klanten zijn vaak positief 
verrast.” 

WIN- EN SPAARACTIE

Een voorbeeld van een winactiekaart die 
bij Lijnco van de Gallus machine rolde. 

De krasvlakjes bovenin zijn:
•  inline bedrukt met drie product-

afbeeldingen. Wie drie dezelfde
afbeeldingen vindt, wint het betref-
fende product. De keuze voor de
productafbeeldingen is volledig data-
gestuurd, waarbij de winnende loten
door de oplage verdeeld worden vol-
gens vooraf gedefinieerde aantallen.
De inline meegedrukte streepjescode
heeft een controlefunctie.

•  voorzien van een releaselak om het
krassen te vergemakkelijken en twee
lagen kraslak, waarvan één met een
speciaal patroon.

Rechts onderin bevat de kaart twee 
spaarzegels, die volgens hetzelfde 
principe zijn bedrukt als de krasvlakjes. 
De zegels zijn inline bovendien voorzien 
van een uitscheurperforatie en (aan de 
achterzijde) een gommering – waarmee 
de zegels op de diverse verzamelkaarten 
geplakt kunnen worden.




