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Waarom Nagels Druck Kempen?

N

agels Druck Kempen heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de sector van druk en techniek en heeft
een cruciale rol gespeeld in de evolutie ervan. Onze klanten waarderen vooral de productkwaliteit,
het deskundige advies en onze verantwoorde en duurzame productie.
Productkwaliteit: Tijdens het volledige productieproces werken we volgens de Duitse
norm PSO (Prozess Standard Offset) en de ISO-standaard 9001 (kwaliteitsbeheer), 14001
(milieubeheer) en 27001 (gegevensbescherming). We leveren uitsluitend producten in
hoogwaardige kwaliteit, exclusieve materialen en milieuvriendelijke kleuren, die door
moderne machines en gespecialiseerde drukwerkdeskundigen zijn vervaardigd. Met onze
QRFT-aanpak (Quality Right First Time) voor het productie- en leveringsproces zorgen we
ervoor dat u producten van de allerbeste kwaliteit ontvangt.
Individuele producten: Dankzij ons moderne machinepark en onze nauwe banden met
onze leveranciers en materiaalfabrikanten, kunnen we elke uitdaging aan en kunnen we uw
individuele ideeën werkelijkheid maken.
Technisch advies en ondersteuning: Ons team van drukkers en technici bestaat uit ervaren
experts en helpt u bij vragen graag verder. Daarom kunnen klanten vertrouwen op ons
uitgebreide advies en onze ondersteuning.

Nagels Druck Kempen

O

nze innovatiekracht is ons handelsmerk. Daarop kunt u vertrouwen ... bij alle producten en
diensten die we aanbieden. Of het nu gaat over digitale of offsetdruk: vanaf de voorbereiding
tot de afwerking zijn alle processen bij ons ontworpen voor een naadloos verloop en maximale
kwaliteit. Dat geldt ook voor onze magazijndienst, waar u tijd en magazijnruimte uitspaart. Om
ervoor te zorgen dat uw drukwerk altijd tijdig en veilig aankomt, stellen we u een eersteklas
transportservice, ons eigen wagenpark en een Europees transportnet ter beschikking.

Drukkerijservices

M

et ons brede gamma van services en producten produceren we professioneel printwerk en
bouwen we met Nagels Druck Kempen het originele werkbereik van de nagels-groep uit.
Met onze modern offset-machinepark brengen we individuele ideeën tot leven, van de kleinste
hoeveelheid tot de grootste industriële bestellingen van bedrijfspapier, brochures, catalogi,
reclamemateriaal en kartondozen van hoogwaardige kwaliteit. Als full-service-aanbieder verstrekken
we aan onze klanten professioneel en creatief advies over zaken zoals design en materiaalkeuze.
Vertrouw op onze jarenlange ervaring en profiteer van onze all-in-service.

Een vaste aanspreekpartner: We hebben begrepen dat klanten snelle en eenvoudige
oplossingen voor hun vragen wensen. Daarom stellen we onze klanten, ongeacht de omvang
van hun bestelling, een vaste aanspreekpartner van het team ter beschikking, die tijdens
het hele proces al uw vragen beantwoordt. We vinden dat een constructieve en constante
dialoog tijdens het hele proces helpt om fouten te voorkomen en een optimaal eindresultaat
te garanderen.
Direct marketing: Als een full-service-aanbieder kunnen we uw mailings en drukwerk na de
productie gepersonaliseerd naar uw klanten sturen. Zo spaart u tijd en geld uit en kunt u zich
focussen op de hoofdzaak van uw onderneming.
Gecertificeerde leverancier: Als ISO- en FSC®-gecertificeerde fabrikant werken we,
vanaf de ontwikkeling tot en met de uitvoering, nauwgezet in het kader van de vereiste
productienormen. Dat garandeert dat alle aspecten aan de voorschriften voldoen en dat
onze klanten weten dat de oplossingen op elk moment perfect voldoen aan hun eisen.
Milieu: Bij al wat we doen, letten we op de impact van ons drukwerk op het milieu. Daarom
zorgt ons team voor materialen met FSC®-keurmerk en werken we er continue aan om onze
CO2-voetafdruk te reduceren via diverse initiatieven. Zo gebruiken we bijvoorbeeld zonneenergie als hulpenergie in onze fabrieken.

Producten
Folders en pamfletten
We bieden u verschillende papiersoorten, individuele bedrukking en diverse vouwtypes,
zoals: wikkel-, zigzag-, luik-, trappen-, piramide- of kruisvouwen.

Posters en kalenders
Heldere kleuren en haarscherpe foto's, ook in maxi-formaat. Leverbaar in verschillende
materialen en speciaal volgens uw wensen geproduceerd.

Brochures en prospectussen
De juiste presentatie van uw producten naar klanten toe is van cruciaal belang.
We zorgen ervoor dat elk contact een highlight is en vervaardigen uw brochures of
prospectussen in vele variaties en papiersoorten. Ze zijn ook beschikbaar in talrijke kleuren
en kunnen worden voorzien van een laklaag, een cellofaanlaag of een stempel.

Kantoormateriaal en bedrijfspapier
Representatief briefpapier, visitekaartjes, mappen/ringboeken, bestelbonnen, blokken en
kantoormateriaal geven de klanten een blijvende goede indruk. We produceren deze al
vanaf kleine hoeveelheden met individuele opdruk en individueel ontwerp.

Catalogi en mailings
Hoogwaardige catalogi vereisen een zorgvuldige voorbereiding. Daartoe behoort ook het
selecteren van de materialen, kleuren en het type binding (bv. kleefbinding, draadhechting,
spiraalbinding of Wire-O-binding).

Verpakking en pons-artikelen
We ontwikkelen voor u functionele en veilige verpakkingen met een individueel ontwerp.
Pons-artikelen en verpakkingen worden speciaal voor uw producten ontwerpen, bedrukt
en gesneden.

PVC- en RFID-kaarten
Onze veelzijdige plastic kaarten bestaan uit meerdere lagen, m.a.w. de opdruk wordt
direct op het plastic gedrukt. Om de kleuren en de kaart te beschermen, wordt een
hoogglanzende en krasvaste PVC-folie op het bedrukte materiaal gelamineerd.
Daardoor kunnen we talrijke opties aanbieden. Van individuele PVC-kaarten met
magneetstrook, barcode of chip, tot speciale veiligheidskaarten die met hologrammen,
reliëfdruk, schrijfvelden of veiligheidskleuren tegen vervalsing beschermd zijn. Ook RFIDkaarten voor automatische identificatie en lokalisering zitten in ons portfolio.

H

ebt u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op voor individueel advies.

On-Board-Kinderspielset
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A

ls ervaren drukkerij werd Nagels Druck Kempen door een
internationaal reclamebureau gevraagd om voor een grote
Duitse luchtvaartmaatschappij een On-Board-kinderspelset
te produceren. De set, die uit een puzzel, een tekenboek,
speelkaarten en een papieren vliegtuig bestaat, moest ook in een
handige verpakking worden geproduceerd.

Het planningsproces

D

e inhoud en vormgeving van de set ontvingen we van het reclamebureau van de klant. Als
ervaren drukkerij heeft Nagels Druk Kempen de industriële ervaring en de productienormen
om met internationale reclamebureaus te kunnen samenwerken. Eerst hebben we de
luchtvaartmaatschappij advies gegeven over het juiste papiermateriaal voor kinderen. We letten
er altijd op dat onze verf geen schadelijke stoffen bevat, wat ook bij dit product een belangrijk
onderdeel van het product was. Het materiaal moest duurzaam genoeg zijn zodat kinderen
tijdens de hele vlucht en ook daarna met het speelgoed zouden kunnen spelen. Door onze
aanbeveling om het vliegtuig uit geperforeerd, hard karton te maken, kon het modelvliegtuig vlot
worden gemonteerd en was het tegelijkertijd ook bestand tegen externe invloeden.
Het oppervlak werd voorzien van een cellofaanlaag, om het spel ook te beschermen tegen
gemorste vloeistoffen. Onze grafische afdeling paste daarna de designs aan de materialen en
afmetingen aan, om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
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De productie

D

ankzij de grote productiecapaciteit van ons machinepark konden we het grote volume van
verschillende producten tegelijkertijd en in een zo kort mogelijke tijd produceren. Onze
volledige offset-productie gebeurt volgens de Duitse PSO-norm (Prozess Standard Offset), die
onze klant tijdens het hele project alle zekerheid en controle gaf. Met ons interne kwaliteitsbeheer
werden de geproduceerde resultaten nauwkeurig gecontroleerd.
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Logistiek

O

mdat ze een gebrek aan magazijnruimte voor de kinderspelset hadden, konden we onze klant
onze magazijnservice aanbieden. Dankzij deze oplossingen konden de producten altijd justin-time worden geleverd. Met ons eigen wagenpark en onze betrouwbare netwerk van logistieke
partners, transporteerden we de bestelling veilig naar alle luchthavens van Duitsland en CentraalEuropa.

Afdelingen

Services

Drukvoorbereiding
Met ons PDF-Workflow-systeem garanderen we een probleemloze hantering en handmatige
controle van alle gegevens, vanaf het eerste kleurenontwerp en de digitale proof in kleur tot en met
de laatste correctieronde. We helpen u ook graag met deskundig advies over alle aspecten van uw
design.

A

Onze systemen werken met InDesign, Quark X-Press, Photoshop en Illustrator.
Bestanden kunnen worden aangeleverd per cd-rom, dvd, e-mail, FTP en WeTransfer. Onze workflow
omvat ook een Kodak Trendsetter Quantum-plaatbelichter. Deze kan tot 50 drukplaten per uur
verwerken en garandeert daarom een snelle uitvoering van uw orders.

Digitale druk
Vierkleurendruk in kleine of minimumoplages (bv. visitekaartjes en cheques) zijn voor digitale druk
geen probleem. Uw klaargemaakte gegevens worden direct gedrukt in een formaat van 33 x 48 cm.
Omdat geen droogtijd nodig is, kunnen ook individuele wensen op korte tijd worden uitgevoerd. Ook
meerzijdige documenten kunnen direct in de juiste volgorde worden geproduceerd, zodat ze na het
drukken niet meer gesorteerd hoeven worden. Op verzoek kunnen we uw producten ook binden.

Offset-druk
Met een modern machinepark heeft onze offset-afdeling de capaciteit om zowel grote
industriële orders als kleinere volumes te verwerken. Dankzij onze nauwe banden met onze
materiaalleveranciers, kunnen we ook individuele verzoeken en wensen uitvoeren. We kunnen u ook
een combinatie van digitale en offset-druk aanbieden.

fwerking, verwerking, opslag en levering, alles heeft een gecertificeerde afzender:
Nagels Druck Kempen

Afwerking en cellofanering
We bieden talrijke opties voor het afwerken van uw producten, zoals verven, cellofaneren, hot foil
stamping, blinddruk of UV-spotverven. We staan altijd ter beschikking voor individueel advies.

Verderverwerking
Met moderne technologie en ambachtelijke vakkennis verwerken we uw producten op tijd en met de
hoogste kwaliteit.

Direct marketing
Bovendien kunnen we u een postservice via Lettershop, postbedeling of massamailings aanbieden.
Bij Nagels Druk Kempen bieden we u een echte 'full service': u vindt er alle diensten onder één dak.

Opslag
Dankzij ons grote magazijn met plaats voor meer dan 1.500 euro-pallets kunnen we de voor u
geproduceerde artikelen bewaren en op verzoek snel en betrouwbaar just-in-time verzenden. Zo
spaart u opslag- en organisatiekosten uit en hebt u altijd uw artikelen bij de hand wanneer u ze
nodig hebt.

Logistiek
Eersteklas partners en ons eigen wagenpark garanderen u een tijdige en veilige levering. Ons
transportnetwerk dekt heel Europa.
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Nagels Druck Kempen, uw eerste keuze

N

agels Druck Kempen biedt drukwerkoplossingen voor allerhande bereiken aan. Dankzij onze
uitgebreide ervaring - ook in uw sector - bieden we als partner uiterst betrouwbare producten,
die op uw maat toegesneden zijn. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek onze
innovatieve oplossingen.

Wereldwijde expertise
Produktie

Branch

Verkoopkantoor

4.5

15

Bil. Tickets

Companies

300
Employees

83
Countries

Afdelingen van de nagelsgroup - more than just
tickets

D

e nagelsgroup bestaat uit zeer gespecialiseerde ondernemingen met als doel samen in de toekomst
op een gezonde manier te groeien zonder in te boeten aan service- en productkwaliteit. Al onze
ondernemingen werken elk volgens onze kernprincipes en behouden tegelijkertijd hun individualiteit.
Zo kunnen we de unieke diensten aanbieden die enerzijds onze klanten en anderzijds de volledige
ticket- en printsector ten goede komen. De nagelsgroup heeft een uitstekende naam als innovatieve en
oplossingsgerichte partner en biedt diensten en support aan in de sectoren parkeerindustrie, openbaar
vervoer, vrije tijd en de gezondheidssector.
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