kartonnen
vouwdozen

papieren
verpakkingen

commercieel
drukwerk

In mijn vrije tijd hou ik me graag en op kleine schaal
bezig met kwantummechanica en astronomie. Het
fascineert me dat we erin geslaagd zijn om wiskundig
in detail dingen te beschrijven én te bevestigen, die we
ons totaal niet kunnen inbeelden, maar waar we toch
veel vragen over hebben. Enkel de wetenschap is in
staat om de juiste antwoorden te formuleren. Hoe meer
je beseft dat de evolutie er door kleine imperfecties
in slaagt om een ongekende complexiteit voort te
brengen, hoe meer je de schoonheid ervan inziet.
Evolutie betekent vooruitgaan, steeds beter afgestemd
geraken op de veranderende omgeving.
Met dezelfde verwondering volg ik de technologische
innovaties in de grafische wereld op de voet. Onze
nieuwste
state-of-the-art
drukpersen
koppelen
efficiëntie en productiviteit aan kwaliteit, ecologie
en ergonomie. Hetzelfde verhaal zet zich door in de
veredeling en vervolgens in de afwerking. Dat gaat in
hoofdzaak over snijden, vouwen, nieten, stansen en
kleven. De gedrukte vellen evolueren in onze gebouwen
aan een hoog tempo tot een compleet afgewerkt
product, om u tegen te zeggen.
Van Lijsebetten Printing & Packaging investeert
constant in vakbekwaamheid, technologie, organisatie
en infrastructuur. Zo verzekeren wij de toekomst van
onze ruim honderd medewerkers en van onze relaties.
De frisse nieuwe wind die door ons bedrijf waait, ons
nieuw machinepark, onze nieuwe huisstijl en onze
nieuwe website, zijn daar een mooie illustratie van. Maar
veel belangrijker nog zijn onze mensen die met hun
talent en ervaring dag en nacht voor jou beschikbaar
zijn. Een overzicht en een eerste indruk van ons bedrijf
krijg je in deze brochure.
Samen evolueren we verder.
Filip Van Lijsebetten
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Drie specialisaties onder één dak

Dozen in vouwkarton
Doosjes en dozen om u tegen te zeggen.
Ze vouwen zich perfect rond jouw product.

Papieren verpakkingen
Ze vertellen duidelijk en scherp gedrukt
wat je wil communiceren.

Commercieel drukwerk
Drukwerk van de hoogst mogelijke kwaliteit,
tiptop afgewerkt en op tijd geleverd.

Véél meer voorbeelden vind je op www.vanlijsebetten.be

“Zoek voor grote
vraagstukken een
oplossing, als ze
nog klein zijn.”
Lao-Tse,
Chinees filosoof +- 600 v C.

Al van in 1968 maakt familiebedrijf Van Lijsebetten
haar ambitie waar: resultaatgericht werken.
Het inzetten van de opgedane ervaring en het talent
van onze medewerkers vormen de rode draad.
Beschouw deze kwaliteitsmix gerust als een extern
verlengstuk van jouw organisatie.
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“Meer dan
het verleden
interesseert mij
de toekomst,
want daarin ben ik
van plan te leven.”
Albert Einstein,
Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955

Drie nagelnieuwe Heidelberg Speedmaster XL 106
persen met push-to-stop technologie en ervaren
drukkers staan klaar om voor jou te drukken.
Het gaat in totaal om 26 drukgroepen. In één doorgang
kunnen recto-verso zowel de kleuren als dispersielak
aangebracht worden.
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“Het heeft geen
zin van goden
te verlangen
wat je zelf
kan doen.”
Epicurus,
Grieks filosoof ca 341-270 v C

Het behoort tot de filosofie van de familie
Van Lijsebetten om zoveel mogelijk zelf in huis te doen.
Zo beheersen we de processen van A tot Z en
zijn we niet afhankelijk van externe spelers en factoren.
Dat komt alleen maar onze duidelijke afspraken qua
leveringstermijn en kwaliteit ten goede.
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“Slechts
vernieuwing
kan blijven,
achter raakt
wie stil blijft staan.”
Everhardus Potgieter,
Nederlands schrijver 1808-1875

We maakten werk van het updaten en upgraden
van onze veredelingstechnieken. Voedingsgeschikte
UV-gedroogde glanslakken en warmgepreegde goudof zilverfolies geven aan kartonnen vouwdozen en
papieren verpakkingen een meerwaarde, die op het
schap echt het verschil kan maken.
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“Het woord
dat veel belooft,
weegt licht.”
Horatius,
65-8 v. Chr.

Gedrevenheid en passie, het is een familietrekje.
Drukken zit in onze genen. Oplossingen aanreiken zit
in in onze manier van denken. Geen logge structuren,
met meneren en madammen, maar toegankelijke en
bereikbare mensen.
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“Eenvoud is de
juiste middenweg,
tussen te weinig en
te veel.”
Sir Joshua Reynolds,
Brits kunstschilder 1723-1792

We maken er met onze medewerkers een erezaak van
om alles eenvoudig te houden.
Ook al zit er vaak een druk bezet hoogtechnologisch
machinepark, een complexe planning en een
ambitieuze leveringstermijn achter.
We ‘plooien’ ons geolied naar elke wens en vraag.
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Machinepark

Heidelberg

Heidelberg

Heidelberg

Heidelberg

Speedmaster XL 106 6 LX

Speedmaster XL 106 4LYYP4LX

Speedmaster XL 106 6 LX

Speedmaster SM 52 6LX

full logistics, 52 cm verhoogd

52 cm verhoogd

52 cm verhoogd

Technische gegevens:

Technische gegevens:

Technische gegevens:

Technische gegevens:

Maximum formaat

75 x 106 cm

Maximum formaat

75 x 106 cm

Maximum formaat

75 x 106 cm

Maximum formaat

36 x 52 cm

Kleuren

6 kleuren

Kleuren

Kleuren

6 kleuren

Kleuren

6 kleuren

Lakwerk

dispersielak

4 kleuren recto
4 kleuren verso

dispersielak

Lakwerk

dispersielak

Omkeerinrichting

nee

dispersielak recto
dispersielak verso

Lakwerk

Lakwerk

Omkeerinrichting

nee

Omkeerinrichting

nee

Palletwissel

volautomatisch

Omkeerinrichting

ja

Palletwissel

halfautomatisch

Palletwissel

manueel

Palletwissel

halfautomatisch

19/

Afwerkingsmogelijkheden

Onze specialisaties houden zeer veel veredelingsen afwerkingsopties in, gaande van vensters,
folies, preegdruk, kapvormen en voorlijmen, tot
het bevestigen van touwtjes aan labels. Voor jouw
en ons comfort gebeurt dit vooral binnenshuis,
zodat we te allen tijde alles onder controle kunnen
houden. Op het gebied van dozen in vouwkarton
zijn tal van opties mogelijk, die we graag afstemmen
op jouw (vul)processen en productielijnen.
Enkele highlights
Uitzonderlijke veredeling binnenshuis
- voedingsgeschikte UV-gedroogde glanslak
- metaalfolie:
		 zilver, goud en koper of andere kleuren
Afwerkingen voor papieren verpakkingen en
commercieel drukwerk
- snijden
- vouwen
- nieten
Afwerkingen voor dozen in vouwkarton
- stansen
- kleven

Ons machinepark
Veredeling
Heidelberg Speedmaster XL106 LYX:
Voedingsgeschikte UV-lak 106 x 75 cm
Bobst MasterFoil:
Metaalfolie warmpregen 106 x 75 cm
Afwerkingsmachines
Polar en Busch: snijden en contourstansen
Heidelberg Stahlfolder: vouwen en puntlijmen
Heidelberg Stitchmaster: verzamelhechten
Hettler Exacta: knopen en rivetteren
Bobst Expertcut: stansen met automatische invoer
Bobst Alpina: vouwen en kleven
Heiber + Schröder WPmatic: vensterkleven
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Drukkerij Van Lijsebetten nv
Entrepotstraat 27
9100 Sint-Niklaas ¡ Belgium
tel:
e-mail:

+32 3 760 18 00
info@vanlijsebetten.be

www.vanlijsebetten.be

We spreken je taal
en drukken je job.

ab.be

“Op papier
zijn we
onklopbaar.
In de praktijk
zijn we jouw
printing &
packaging
partner.”

Drukkerij Van Lijsebetten nv
Entrepotstraat 27
9100 Sint-Niklaas ¡ Belgium
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e-mail:

+32 3 760 18 00
info@vanlijsebetten.be

www.vanlijsebetten.be

We spreken je taal
en drukken je job.

