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UITVINDERS v/h 

OVERDRUKKEN 
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Wie zijn we ? 
 
 

Mr Arici  

startte met dit bedrijf in 1978 

en specialiseerde zich in  

het aanpassen van 

bedrukte 

verpakkingsmaterialen: 

 

film op rol, individuele 

voorgemaakte zakjes, 

dozen, trays, etc. die 

bestemd zijn voor de 

voedings-, chemische en 

cosmetische industrie. 
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ROTOPRINT TEAMWORK 
Anno 2015  is het familiebedrijf  uitgegroeid tot een team van een twintigtal toegewijde medewerkers !   
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ONZE MISSIE  

Elke overdrukte kilo is een gespaarde kilo !   
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   IN DE AFGELOPEN 35 JAAR  

 HEBBEN WIJ RUIM 750,000 KM VERPAKKINGEN OVERDRUKT ! 
     ( dit is de afstand tot de maan en terug !) 
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WELKE MOGELIJKHEDEN  

BIEDEN WIJ U AAN ? 

 

Met onze nieuwe productielijnen kunnen wij een ruim assortiment van 

verpakkingsmaterialen overdrukken d.m.v. ons gepatenteerde systeem op basis van 

koperdiepdruk.  

 

Enkele voorbeelden : polipropyleen, aluminium, papier, polyamide, polyethyleen, polyester, 

sleeves, labels op rol, Tetra Brik, Tetra Rex, Combibloc, Elopak, microgolf doosjes, 

kartonnen dozen, blisters, clusters, pouches, zakken enz…. 

  

De structuur van het materiaal ( mono- of multilayer)  

heeft geen invloed op het resultaat. 
(structuren tot 500µ met een breedte van 25 tot 900 mm)  

  

VERANDEREN 

AANPASSEN OF TOEVOEGEN 

PERIODIEKE BEDRUKKING  

AANBRENGEN VAN LOGO’S OF AWARDS 

CONCEPTPRINTING OF PERSONALISEREN 

TOTALE RECYCLING 

… 
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VOOR NA 

BEDRUKKINGEN VERANDEREN 

Voorbeeld overdrukken barcode door promotioneel logo «sample free» 
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VOOR NA 

BEDRUKKINGEN AANPASSEN OF TOEVOEGEN 

Voorbeeld ontwerp, gewicht, barcode en promotionele acties 
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VOOR 

NA 

PERIODIEKE BEDRUKKING  OP STANDAARD VERPAKKING 
Voorbeeld toevoegen tekening kerstboom voor eindejaarsperiode 
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VOOR 

NA    

TOEVOEGEN VAN LOGO’S OF AWARDS 
Voorbeeld logo van het gebruik van recyclagemateriaal voor uw verpakkingen 
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VOOR 

NA 

CONCEPTPRINTING OF PERSONALISEREN VAN VERPAKKING 
Voorbeeld vanuit een standaardontwerp verschillende referenties creëren  
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VOOR 

NA  

TOTALE RECYCLING  

 Voorbeeld VOLVLAK overdrukken zodat het basismateriaal voor andere refs kan gebruikt worden !  

 U dient noch nieuw materiaal te bestellen noch het oude materiaal te laten vernietigen,                                                                                                            
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Reuse, Reduce, Recycle 

FOR A BETTER WORLD !  
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Voordelen van het overdrukken ! 

 Elke overdrukte kilo is een gespaarde kilo 

ECONOMISCH: 

1. Geen nieuwe produktie nodig ! 

2. Geen vernietiging oud materiaal. 

3. Kosten overdrukken veel minder 

dan nieuw materiaal. 

 

4. Time is money(dagen ipv weken) 

ECOLOGISCH: 

 

1. Geen nieuw materiaal is geen 

nieuwe grondstoffen dus geen 

CO² uitstoot van nieuwe 

produktie ! 
 

2. Belasting van het milieu is 5% 

tov een nieuwe produktie,  

3. Geen afval & geen vernietiging! 
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USA: Innovation Award 2011                                             
PLGA (Packaging & Label Gravure Association)                              
Miami (Florida) 

Italy: 1° award for Technology allowing the Reduction of Energy Consumption 
Corriere della Sera - Sette Green Awards 2012                                                                                                   
Milan - Italy 

Europe: Innovation Award 2011                                                  
E.R.A. Packaging Innovation Award                        

Graz – Austria 

USA: Technical Innovation Packaging Award 2012                                                     
GAA (Gravure Association of America)                      

Chicago (Illinois)  

USA: Environmental & Sustainability Achievement Award             
FPA (Flexible Packaging Association )                                               

Naples (Florida) - 2013 

Europe: Resource Efficency - Alufoil Trophy 2014                                          
EAFA (European Aluminium Foil Association)             
Düsseldorf - Germania 

WPO (World Packaging Organization)                                      
Worldstar  Award                                                                             
IPACK IMA – EXPO 2015 (Milan - Italy) WPO (World Packaging Organization) 

Certificate of Merit Sustainability           
(Honorable mention) - 2015 

AWARDS voor onze toepassing ! 
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ONZE KLANTEN  

Dankzij overdrukken dragen onze klanten bij tot het behoud van het milieu !  
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ROTOPRINT BENELUX 

Agentuur voor BENELUX EN NOORD-EUROPA 

Uyttenhove Trading Bvba 

Kleinmijlveld 28, B-2547 Lint 

Tel. +32.475.44.81.39 

Fax +32.3.457.31.22 
 

infobenelux@rotoprint.com 

www.rotoprint.com 
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