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Flexo, diepdruk en offset groeien naar 
elkaar toe in verpakkingsmarkt

Digitaaldruk 
flexibele niche 

Digitaaldruk is hot, maar klassieke druktechnieken als diepdruk, 
flexodruk en offset geven geen krimp, terwijl de kwaliteit verbe-
tert. Digitaal drukken blijkt interessant bij kleine aantallen, geïn-
dividualiseerde bedrukkingen, bij etikettendruk en de ontwikke-
ling van prototypes. 

Doordat digitaal drukken vooral aan de 

orde is bij kleine aantallen, blijft het in 

marktaandeel een bescheiden druktech-

niek. De vakbeurs Drupa dit voorjaar in 

Keulen, was een goede graadmeter voor de 
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etiketten met afbeeldingen flexibel bedrukken met digitaaldruk.
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belangstelling voor digitaaldruk. Veertig 

procent van de bezoekers liet weten vooral 

geïnteresseerd te zijn in digitale printers en 

digitale printsystemen. Logisch, dankzij 

digitale druktechniek kunnen consumen-

ten deels zelf bepalen hoe een product of 

verpakking eruit komt te zien.

Tijdens Drupa bleek dat ‘personalized pro-

ducts’ ook in food hun intrede doen, al 

gaat het vaak wel om cadeauartikelen en 

luxe producten. Er waren voorbeelden te 

zien waarbij consumenten via een website 

zelf hun favoriete 

chocoladebonbons, 

theemelange of 

mueslimix samen-

stelden. Vervolgens 

kon hier een verpakking bij worden geko-

zen. Met sjablonen maken consumenten 

zelf hun etiket, steeds vaker door een eigen 

ontwerp te uploaden. 

Personalized
Op Drupa maakten drukkers bekend op de 

meeste ondergronden digitaal te kunnen 

drukken. Naast plastic en karton, ook op 

glas, hout en keramiek en dat al vanaf één 

product. Anders dan in de wenskaarten-, 

huisdecoratie of telecomindustrie zal deze 

vergaande vorm van ‘personalized packa-

ging’ in food geen hoge vlucht nemen. Bij 

fast moving consumer goods hangt aan 

alles dat afwijkt een prijskaartje. Dat blijkt 

wel op de website van slijterij Mitra. Een 

bierfles met een stopbord met 50 km en de 

naam van de Abraham kost €5,99. Voor 

die prijs koop je een heel krat bier. Dit kan 

direct bij Heineken, na keuze op http://

jouwheineken.nl wordt een krimpsleeve 

digitaal bedrukt met een eigen foto. 

Flexibele digitaaldruk
Vanaf zo’n honderd tot duizenden stuks 

wordt digitaal drukken aantrekkelijk, 

omdat voorbereidingskosten en beelddra-

gers of cilinders worden uitgespaard. Flexo 

of diepdruk zou dan te duur zijn, terwijl de 

kwaliteit van digitaaldruk minstens zo 

goed of zelfs beter is.

Het omslagpunt voor digitaaldruk kruipt 

geleidelijk omhoog, al blijft het om lage 

aantallen gaan van hooguit duizenden 

stuks. Belangrijkste pre blijft de flexibiliteit.

In het pre-press traject is digitaaldruk inte-

ressant om kleine aantallen verpakkingen 

te ontwikkelen en op de markt te testen. 

Het Belgische St-Luc Labels & Packaging 

scant met 3D-scanners het product van de 

klant. Dit resulteert in kartonverpakking 

zonder fouten, dus met juist georiënteerde 

tekstvlakken. Spot Display drukt kartonnen 

displays direct in offset en zegt prototypes 

digitaal te kunnen bedrukken die vrijwel 

niet te onderscheiden zijn van de echte 

oplage. De klant kan ze dus eerst goed-

keuren of de proefmodellen testen in een 

winkelomgeving. 

Nog geen revolutie
Johan Schuur van verpakkingsadviesbu-

reau Scanflex bevestigt dat digitaaldruk in 

opkomst is, al is het marktaandeel nog 

bescheiden. “Je ziet veel technische ont-

wikkeling, maar qua toepassing is het niet 

revolutionair. Digitaal drukken beperkt 

zich nu vooral tot etiketten, daar is het suc-

cesvol en heeft het een groot deel van de 

markt ingenomen. Maar het normale 

grootschalige drukwerk wordt nog door 

conventionele persen gedaan.”

Digitale druktechnieken zijn nu ook inzet-

baar op flexibele folies met een volwaardi-

ge breedte en zijn veel beter te combine-

ren met bijvoorbeeld prägen en hot fill 

stamping om een etiket te verfraaien. Die 

integratie is perfect. Ook is het nu mogelijk 

digitaal bedrukte laminaten te produceren 

die aan alle eisen voldoen. Het is een   

volwaardige druk met hoogste kwaliteit 

geworden, maar voor hoge oplages nog 

steeds te duur. Inkten zijn niet goedkoop 

en de snelheid van de machines is relatief 

laag. 

Flexo, diepdruk, offset
Conventionele druktechnieken ontwikke-

len zich eveneens. Flexo en diepdruk 

groeien zowel druk- als materiaaltechnisch 

naar elkaar toe. Zo zijn de kosten voor 

diepdrukcilinders door efficiëntere produc-

tie omlaag gegaan en de beelddragers voor 

Meer over druktechnieken?

Voorbeelden van toepassingen zijn te zien 
op: www.eshuis.nl en www.clever.nl (onder 
andere digitaal bedrukte pouches); surf 
voor de integratie van verschillende druk-
technieken in één drukmachine naar     
www.multitubes.nl.lay’s chipszakken in flexo-druk op diepdrukwaliteit. 

‘Personalized packaging zal in 
food geen hoge vlucht nemen’
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portverpakkingen en full colour displays. 

Direct verkopen uit de doos kan er een 

stuk aantrekkelijker uitzien dan nu vaak 

het geval is. Hier zijn het nieuwe offset-

technieken die de doorslag geven, besluit 

Schuur. “Karton wordt normaal in flexo 

bedrukt met watergedragen inkten, dat 

geeft geen briljant resultaat. Dat is een 

relatief ‘dunne’ inkt voor dit soort absorbe-

rend materiaal. Er 

zijn nu golfkarton-

producenten die in 

offset bedrukken 

voor een betere 

kleurkracht, meer 

glans en scherpere 

print. Dat geeft in de winkel meer expo-

sure. Dat is wel een trend in verpakkings-

land!” 

optimaal plaatje van gemaakt. Zelfs voor 

specialisten ziet het er van een halve meter 

afstand in het schap uit als diepdruk”, 

aldus Schuur. 

Displays met kleurkracht
Door voortschrijdende technieken hoeft 

geen fabrikant meer genoegen te nemen 

met grauwe of matte verpakkingen. Ook 

budgetmerken kunnen er goed uitzien 

zonder dat de kosten de pan uit rijzen. De 

drukkwaliteit is de laatste jaren zo veel 

verbeterd dat zelfs golfkartonnen displays 

uit het gangpad kunnen knallen. Het resul-

taat is een explosie van creativiteit in trans-

flexodruk duurder geworden om de fijne, 

constante diepdrukkwaliteit te benaderen.

Drukscherpte is niet alleen van esthetisch 

belang, maar ook om de leesbaarheid van 

bijvoorbeeld ingrediëntendeclaraties te 

waarborgen. Op onleesbare, kleine letter-

tjes voor wettelijk vereiste teksten staat een 

boete. Het drukproces moet dan worden 

aangepast. Een dure grap. Als het goed 

wordt gedaan, kan een in flexo bedrukte 

verpakking er echter voor de consument net 

zo goed uitzien als een diepdrukverpak-

king, stelt Schuur. Het ontwerpteam moet 

dan binnen budget en de beschikbare kleu-

ren naar een topresultaat toewerken.

Een drukker die zijn belofte weet waar te 

maken, is een tweede vereiste. “De chips-

zakken van Lays worden in flexo bedrukt 

en zien er uitstekend uit door gebruik van 

gemetalliseerde folie en speciale lamineer-

technieken. De ontwerpers hebben er bin-

nen de beperkingen van de techniek een 

• vincenT henTzepeTer •

v. hentzepeter is freelance journalist

‘Digitaaldruk is een volwaar-
dige druk met de hoogste  
kwaliteit geworden’

Foto’s: Foodnote

via http://jouwheineken.

nl een krimpsleeve digi-

taal bedrukken met een 

eigen foto. 
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