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"essence of passion” voor de Benelux
Quermia Graphics wordt exclusief verdeler
van Epple-drukinkten
Neusäß, 06 oktober 2016

Epple Druckfarben AG en Quermia Graphics gaan de passie voor onovertroffen
drukinkten nu ook verspreiden in België, Luxemburg en Nederland. “Wij zijn blij
dat wij voor deze belangrijke marktregio in Quermia Graphics een exclusieve,
ervaren en zeer dienstengerichte verkooppartner hebben gevonden”, aldus Gunther Gerlach van Epple.
“Met een sterkere aanwezigheid op de belangrijke Europese marktgebieden willen we
de exportactiviteiten van Epple een sterke boost geven. Daarvoor zoeken we uitstekende verkooppartners die onze marktpositie kunnen versterken en het winstniveau
van onze onderneming vergroten.” Gunther Gerlach, bestuursvoorzitter van Epple
Druckfarben AG uit Neusäß bij Augsburg, geeft toelichting bij de strategie en de samenwerkingsovereenkomst die onlangs met Quermia Graphics werd afgesloten. De
gewenste verkooppartner werd gevonden in de Belgische groothandel voor verbruiksartikelen in de grafische sector. “Quermia Graphics is een zeer gerenommeerde leverancier van verbruiksartikelen voor de grafische sector, die daarnaast het brede en
hoogwaardige productgamma van Epple door en door kent en optimaal in de markt
zet”, meent Gerlach. Het aanbod van innovatieve Epple-producten bevat onder meer
inkten voor de binnenzijde van verpakkingen met geringe en onschadelijke migratie,
toekomstbestendige standaardkleurensystemen, UV-LE- en UV-LED-inkten met onovertroffen energiebesparende eigenschappen en een breed gamma aan drukvernissen.
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Profiteren van een exclusieve begeleiding
Quermia Graphics, opgericht in Schoten ten noorden van Antwerpen, wordt op 1 oktober 2016
de exclusieve verdeler van het productgamma van Epple in België, Luxemburg en Nederland, in
samenwerking met de exclusieve handelspartner manroland Benelux. Het bedrijf beweert niet
alleen snel bestellingen af te ronden en kleuren snel aan drukkerijen te leveren, het doet dat
ook. Quermia Graphics beschikt in Brussel samen met manroland Benelux over een kleurenmengsysteem: Van daaruit kunnen speciale kleuren van welke aard ook op heel korte termijn
en met de juiste tint worden geleverd. Daarbij begeleidt Quermia Graphics klanten in de vellenoffset en geeft hen advies bij alle vragen op gebied van verkoop, techniek en toepassing over
de inkt- en vernissystemen van Epple. “Wij zijn het exclusieve aanspreekpunt voor alle vellenoffsetdrukkers in onze regio en kijken uit naar een succesvolle samenwerking met nieuwe drukkerijen. Dankzij onze lange ervaring met Epple-producten kunnen wij onze klanten een goede
technische ondersteuning en snelle technische dienst leveren”, aldus zaakvoerder Danny Quermia. En hoe is hij zo overtuigd geraakt van de Epple-kleursystemen? “Epple staat op de Europese markt bekend als een sterk merk, met een uitstekende reputatie voor innovatie en kwaliteit. Wij bieden de producten en het advies waarmee Epple-klanten in andere markten al veel
succes behalen. En daarnaast staan voor ons natuurlijk ook de diensten in het middelpunt.” En
op welke manier profiteren veeleisende klanten in de Benelux bij hun drukwerk? “De hoogwaardige producten van Epple bieden drukkerijen een onmiddellijke meerwaarde in de vorm van een
efficiënte en kwalitatieve druk, dankzij een uitstekende inktkwaliteit, drukbaarheid en afwerking.
Voor verpakkingen bieden wij daarnaast ook innovatieve producten aan, zoals migratiearme
verpakkingsinkten waar steeds meer vraag naar is. Met deze producten is een drukkerij de concurrentie altijd een paar stappen voor.”
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Meerwaarde voor drukkerijen in de Benelux: met marktleidende inktsystemen van Epple

COMPANY INFORMATION
Epple Druckfarben AG stands for pure perfection in every detail. Since 1889 Epple has been
representing constant progress and highest quality standards. As one of the leading producers
of sheetfed offset inks, Epple has demonstrated its innovative strength by the early development of mineral oil-free eco series and special ink types for very long intervals between washups in perfecting.
Innovation is shown once more in the sector of inks for food packaging with the patented and
patent-pending products BoFood MH and BoFood Organic.
For the medium-sized family business, flexibility is given high priority. Like hardly any other
company, Epple is able to offer customized solutions for the individual requests of its clients
worldwide.
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