DIT ZIJN WIJ
SIMACO GMBH betekent innovatieve ontwikkeling van inkten. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van de Heuft groep, beleverd
de meest uiteenlopende markten - van de farmaceutische-, voedings- en genotsmiddelenindustrie via de logistieke sector
naar de bouw-, automobiel- en metaalverwerkende industrie. Omvangrijke controles van de grondstoffen tot aan het
eindproduct garanderen dat al onze producten aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.
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Inks l MakeUps l Cleaners l Spare parts l Service

Kleur is onze passie

Uw specificatie is onze taak

Uw professionele partner voor inkten

Naast een portfolio met ruim 600 standaardproducten zoals inkten en verwante producten voor diverse oppervlakken,

Als professionele partner op het gebied van industriële inkjet printers, werken we nauw samen met de printerfabri-

materialen en toepassingen, ontwikkelt ons creatieve team individuele oplossingen voor elke applicatie. Of het nu gaat

kanten en leveren hoogwaardige inkten, solvents en reinigers in meer dan 70 landen over de hele wereld. Met 30 jaar

om sterilisatie, pasteurisatie, koel- of UV-bestendigheit, bestand tegen oplosmiddelen, food-grade of fluorescerend: wij

uitgebreide ervaring en eigen fundamenteel onderzoek in onze laboratoria zetten wij internationaal normen. Als

hebben voor u en uw taak de juiste oplossing.

een bijzondere low-cost provider levert Simaco betrouwbare en onuitwisbare printresultaten – solide en duurzaam.

•

coderen van producten en de verpakkingen: van het coderen van vers voedsel tot aan het coderen van de verpakking

•

speciale inkten: coderen zelfs onder extreme omstandigheden

•

marktleider op het gebied van briefcodering en briefautomatisering

•

voordelige, betaalbare kwaliteitsinkten voor alle inkjet-, spuitbus- en offset- printprocessen

Of aan de binnenkant, buitenkant, rauw, gekookt, verpakt of onverpakt – zacht, hard, roestig, papier of
eenvoudig een ei...de ideale inkt leveren wij!

Aanvullend zorgen wij met een team van ervaren onderhoudsmonteurs en een uitgebreid assortiment reserveonderdelen
voor de volledige beschikbaarheid van uw inkjet- en printsystemen.

proactief en efficiënt: met ons bent u een stap vooruit!

