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Machine levert precisiewerk
voor bijzondere effecten

NIEUW: rollenmachine voor
kostenefficiënt lamineren
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Nieuwe vestiging Soest:
creatieve oplossingen voor 
drukwerk en verpakkingen
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Met Bron Specials tonen we de grote meerwaarde van 

ons bedrijf”, zegt Guus Kil, algemeen directeur van de 

Bron Groep. “We hebben veel kennis van de meest uiteen-

lopende veredelingstechnieken in huis. Die kennis willen we 

graag delen met grafisch ontwerpers, producenten van ver-

pakkingen en ander drukwerk en bedrijven in bijvoorbeeld de 

levensmiddelenbranche. Wij kunnen daarbij ook assisteren bij 

de ontwikkeling en productie van verpakkingsconcepten.”

“De mogelijkheden voor de veredeling van drukwerk en ver-

pakkingen zijn legio. En er komen ook steeds nieuwe tech-

nieken bij”, aldus Guus Kil. “Denk bijvoorbeeld aan  allerlei 

voedselveilige, eco- en bio-veredelingstechnieken voor  

levensmiddelenverpakkingen en nieuwe methoden voor  

holografische, gemetalliseerde of lens-effecten om bijzonder 

drukwerk of opvallende verpakkingen te creëren.” 

“Juist omdat er zoveel nieuwe methoden en technieken zijn, 

willen we als Bron Specials graag in een zo vroeg mogelijk 

stadium met ontwerpers en producenten van drukwerk en 

verpakkingen om de tafel zitten, zodat we samen tot het 

beste resultaat komen. Dat heeft twee voordelen. Zo kunnen 

wij onze relaties zo goed mogelijk adviseren over wat er alle-

maal wel of niet mogelijk is met de diverse technieken. Maar 

we kunnen er ook voor zorgen dat er tijdens het ontwerp- of 

productieproces de juiste stappen worden gezet. Om een 

voorbeeld te geven: je kunt bijvoorbeeld prima offset druk-

ken over een zilver folielaminaat, maar omgekeerd is dat on-

mogelijk, omdat dan de bedrukking wegvalt. Dit betekent dat 

we eerst moeten lamineren en dat vervolgens de drukker aan 

de slag kan. Dat vraagt om overleg vooraf en om een goede 

planning.”

NIEUWE oNtWIkkElINgEN
“Met Bron Specials richten we ons nadrukkelijk ook op desig-

ners, ontwikkelaars en producenten van verpakkingen. Vooral 

op het gebied van levensmiddelenverpakkingen zijn er aller-

lei ontwikkelingen op het gebied van voedselveilige, bio- en 

eco-veredelingstechnieken. Wij willen onze afnemers graag 

advies op maat geven en dan is het van groot belang dat we 

vanaf het begin bij de ontwikkeling van een verpakking zijn 

betrokken. Alleen zo komen we in nauwe samenwerking tot 

guus kil, algemeen directeur Bron groep:

“Samenwerken leidt 
tot het beste resultaat”

Bron Specials is een nieuw en zelfstandig onderdeel van de Bron groep, dat zich geheel 
toelegt op de ontwikkeling en productie van creatieve veredelingsconcepten. In een nieuw 

pand, op een steenworp afstand van Bron Soest, investeert de Bron groep in een hoog-
waardig en efficiënt machinepark, dat de nieuwste veredelingstechnieken mogelijk maakt. 
Hiermee biedt Bron  Specials niet alleen nieuwe mogelijkheden voor veredeling van verpak-

kingen en ander drukwerk, maar kan het bedrijf deze ook kostenefficiënt aanbieden.
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een optimaal resultaat. Hetzelfde geldt ook voor verpakkin-

gen van parfumerieproducten of luxe geschenkartikelen. Die 

kun je met foliedruk een exclusieve uitstraling geven. Ook 

hier zijn er zoveel nieuwe ontwikkelingen en technieken, dat 

het verstandig is om vooraf goed te overleggen. We willen 

ontwerpers, drukkers en verpakkingsbedrijven hierbij natuur-

lijk graag en geheel vrijblijvend adviseren.”

INvEStErINgEN
Bron Specials speelt innovatief in op de vele nieuwe ontwik-

kelingen en heeft in Soest in een geheel nieuw machinepark 

geïnvesteerd. Een imposante rollenmachine staat hierin cen-

traal. Hiermee kan Bron Specials snel en in grote oplagen 

 leveren, wat vooral interessant kan zijn voor producenten en 

afnemers van verpakkingen. Omdat de machine van rollen in 

plaats van vellen gebruikmaakt, is het mogelijk om zeer nauw-

keurig allerlei technische hoogstandjes te produceren, zoals 

holografische effecten en lenzen met een 3d-effect. Deze 

technieken vergen uiterste precisie tijdens het productie-

proces, en dat is precies wat deze machine in samenspel met 

gekwalificeerde en ervaren medewerkers levert. Omdat de 

rol pas hierna door een sheeter in afzonderlijke vellen wordt 

gesneden, kan er ook nog eens tegen zo laag mogelijke kos-

ten worden gewerkt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ook 

kostenefficiënt middelgrote oplagen goud- en zilverkarton te 

produceren. Deze kunnen op voorraad worden gehouden en 

op afroep worden afgewerkt tot het gewenste formaat.

Meer weten over Bron Specials en de Bron Groep? 

Kijk dan op www.bron-specials.nl of www.bron-groep.nl

Guus Kil:

“We hebben veel  

kennis in huis. Die  

willen we graag  

met anderen delen.”
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Bron Specials is onderdeel van de Bron Groep. De Bron Groep 

bestaat uit een aantal gespecialiseerde bedrijven, die samen 

een compleet pakket voor de veredeling van drukwerk en 

verpakkingen bieden. De Bron Groep heeft vestigingen door 

het hele land, waardoor er altijd een bij u in de buurt is. Maak  

kennis met de bedrijven van de Bron Groep:

Bron Valkenburg (hoofdvestiging)
Voorschoterweg 49 | 2235 SE Valkenburg ZH

tel. 071 – 535 98 00 | fax 071 – 531 70 20

e-mail: valkenburg@bron-groep.nl

Bron Hengelo
Aquamarijnstraat 95 | 7554 NN Hengelo

tel. 074 – 250 59 91 | fax 074 – 250 59 79

e-mail: hengelo@bron-groep.nl

Bron Zaanstad
Soldaatweg 30 | 1521 RL Wormerveer

tel. 075 – 641 92 16 | fax 075 – 641 92 17

e-mail: zaanstad@bron-groep.nl

Bron Soest
Oostergracht 16 | 3763 LZ Soest

tel. 035 – 601 65 51 | fax 035 – 601 59 23

e-mail: soest@bron-groep.nl

Bron Specials
Oostergracht 12 | 3763 LZ Soest

tel. 06 533 29 042

e-mail: marco.vanuden@bron-groep.nl

Romeyn Uithoorn
Nijverheidsweg 8 | 1422 DP Uithoorn

tel. 0297 – 540 880 | fax 0297 – 560 625

e-mail: romeyn@bron-groep.nl

Marketing en verkoop
Wilt u meer weten over een bepaalde veredelingstech-

niek, foliedruk, de (on)mogelijkheden van de bewerking 

van een verpakking of gewoon een offerte aanvragen? 

Neem dan contact op met gert-Jan krab of Marco van 
Uden van de afdeling marketing en verkoop van de Bron 

Groep, gevestigd op het hoofdkantoor in Valkenburg.

gert-Jan krab
M 06  518 29 482

T 071 535 98 00

F 071 531 70 20

E gert-jan.krab@bron-groep.nl

Marco van Uden
M 06 533 29 042

T 071 535 98 00

F 071 531 70 20

E marco.vanuden@bron-groep.nl

Of bel onze service- en offertelijn:

071-535 98 27


