
                                        Turnhout, datum 

 
 

Persbericht 
 

Turnhoutse drukkerij is allereerste in de wereld met nieuwe koudfolie-unit. 
Wereldpremière op DRUPA in Düsseldorf 

 
Grafische Groep Matthys investeert in revolutionaire Vinfoil Optima 

 
TURNHOUT - De Turnhoutse drukkerij Grafische Groep Matthys heeft op de 
wereldbefaamde vakbeurs DRUPA in Düsseldorf (D) een belangrijke investering 
aangekondigd. Het gaat om de aankoop van de allereerste Vinfoil Optima. Die zal 
geplaatst worden op een gloednieuwe KBA grootformaat drukpers. Voor het 
familiebedrijf is dit een nieuwe stap voor de bijzondere producties die sinds 2008 in 
de vestiging in Turnhout worden gemaakt met de innovatieve ‘inline cold foil’ of 
‘koudfolie druktechniek’. De investering is goed voor ongeveer 2,2 miljoen euro. 
 
Vinfoil Optima 
Deze bijzondere koudfolie-unit is ontwikkeld door het ingenieursteam van Vincent van der 
Heijden, eigenaar van het Nederlandse Vinfoil in ’s Hertogenbosch. Deze unit, te monteren 
op een 70*100 formaat vellenoffset-drukpers, maakt het mogelijk om op een revolutionaire 
manier in één enkele drukgang de drukvellen te voorzien van luxe-foliedetails. Dit gebeurt 
op een erg innovatieve foliebesparende wijze en met een niet te evenaren wisseltijd. 
 
Bijzondere grafische producties en luxe vouwkartonnage 
Het Kempense familiebedrijf Grafische Groep Matthys wordt geleid door de derde 
generatie, namelijk door de broers Pascal, Erik, Filip en Davy Matthys. Ze telt momenteel 26 
werknemers. Sinds 2008 is de drukkerij met de koudfolie-druktechniek gespecialiseerd in 
bijzondere luxe grafische producties. Van boek- en magazinecovers, wenskaarten en luxe 
verpakkingen tot hoogwaardige visitekaartjes en uitzonderlijke bedrijfsbrochures: elke 
vraag houdt een nieuwe uitdaging in. Met honderden klanten in België, Nederland, 
Frankrijk en uitlopers naar andere landen is Grafische Groep Matthys een vaste waarde 
geworden in het segment van hoogwaardig drukwerk en verpakkingen. 
 
Focus op de toekomst 
De nieuwe Vinfoil Optima zorgt nu voor een heuse revolutie in dit segment. De innovatieve 
mogelijkheden ervan worden immers meteen toegankelijker voor zeer grote producties in 
binnen- en buitenland voor de top van de luxe merken. Hiermee bevestigt Grafische Groep 
Matthys haar uitzonderlijke positie in het grafische landschap en blijft ze koploper en 
absolute expert in bijzondere koudfoliedruk-producties. 
 
De drukkerij richt zich vooral tot grafische ontwerpers en reclamebureaus, uitgeverijen van 
boeken, magazines en wenskaarten, alsook de luxemerken in o.a. de cosmetica- en 
automobielbranche. Tot slot werkt ze tevens voor tientallen grafische collega-drukkerijen 
die een deel van hun productie voor deze speciale techniek uitbesteden.  
 

- Einde persbericht  - 



 
 
Bijlagen: 1. Digitale foto van Vinfoil Optima op DRUPA, klaar voor publicatie 

2. Digitale foto van Pascal & Erik Matthys en Vincent van der Heijden op 
DRUPA, klaar voor publicatie 

                    3. Meer persinfo/perscontact: zie hieronder  
 
  

 
 
 
Perscontact Grafische Groep Matthys, voor meer persinfo of een (foto-)afspraak: 
Bart Lauwaert – e-mail : ………………………GSM……………..……… 
 
 
Nuttige links: 

 
 

Achtergrondinformatie Grafische Groep Matthys 
http://www.groepmatthys.com/# 
 
Achtergrondinformatie producent Vinfoil Optima  
http://www.vinfoil.com/vinfoil-infigo-optima.html 
 
Achtergrondinformatie producent KBA drukpers 
http://www.kba.com/en/bogenoffset/sheetfed-offset-presses/product/rapida-106/detail/ 

 
Achtergrondinformatie Vinfoil op grafische vakbeurs DRUPA 
http://www.drupa.com/cipp/md_drupa/custom/pub/show,lang,2/oid,17574/xa_nr,2421
439/~/Web-ExhDatasheet/exh_datasheet 
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