Drukkerij Koopmans

Een bijzondere drukkerij,
waar alles kan!

U kunt bij Koopmans terecht voor 250.000

Drukkerij Koopmans vervaardigt in huis het drukwerk voor de timmerman op de hoek,
maar ook voor grote concerns zoals fabrikanten van medicijnen, casino’s,
evenementenbureaus, groothandels en reclamebureaus.

en transport in eigen huis heeft, kan

brochures in 34 talen, maar zij helpen u
ook voor maar 10 kleurkopieën. Doordat
Koopmans veel medewerkers, een DTP
studio, kopieerservice, drukkerij, afwerking
er snel en scherp geleverd worden!
Bijna alles wordt in eigen huis afgewerkt,
zo kunnen we snijden, stansen, boren,
vouwen, rillen, brocheren en zelfs foliedruk gebeurt intern. Hierdoor zijn we heel
flexibel en niet afhankelijk van derden.
Ook op digitaal gebied heeft Koopmans
de ontwikkeling altijd nauwlettend gevolgd.
We zien het aantal opdrachten in digitaal
sterker groeien dan in offset, voor ons een
reden om nu ook in digitaal te investeren.
Met de aanschaf van de ImagePress
C6000VP maken we wederom een nieuwe
stap op de digitale markt. Met name de
vele verschillende papiersoorten die er
verwerkt kunnen worden, maakt deze
digitale pers uitermate geschikt voor kleine
oplages. Daardoor zijn we ook digitaal op
de toekomst voorbereid.

V.l.n.r.: “Henk, Frank en Ed Koopmans vol trots voor de volledig
computergestuurde Heidelberg Speedmaster voor hoogwaardig drukwerk.”

Drukkerij Koopmans
Venenweg 15
1161 AK Zwanenburg

Wanneer u denkt dat Drukkerij Koopmans de eerste de beste,

Later verhuisde Koopmans naar de Wilhelminastraat in

of gewoon een goede drukkerij is, heeft u het mis. Qua zaken

Zwanenburg. Al snel bleek dit pand te klein en werd een nieuw

doen en ondernemersmentaliteit vindt u niet snel een drukkerij

pand betrokken aan de Kruiswaal in Zwanenburg. Inmiddels is

Doelstelling

als Koopmans. Vader Henk Koopmans kocht in de jaren zestig

de drukkerij eind 2008 verhuisd naar een groter pand aan de

de eerste drukpers en stalde deze in een schuur in Amstelveen

Venenweg op hetzelfde industrieterrein in Zwanenburg. Vader

Niet veel later verhuisde het bedrijf naar Amsterdam en had

Henk heeft inmiddels het stokje doorgegeven aan zijn zonen

Op milieuvriendelijke wijze, hoogwaardig drukwerk leveren voor een
goede prijs/kwaliteit verhouding.

Henk Koopmans al meerdere drukkerijen overgenomen.

Frank en Ed.

T 020 497 30 70
F 020 497 78 01
info@drukkerijkoopmans.nl
www.drukkerijkoopmans.nl

