
 

Q.I. Press controls op IFRA Expo Wenen (B618) 

BEWEZEN TECHNOLOGIE VOOR SLANKE PRODUCTIE EN STRUCTUREEL 
BETERE RESULTATEN 
 
Oosterhout, 9 september 2011- Drukkers voelen een steeds manifestere druk door afnemende bereidheid van 
klanten om nog te willen betalen voor handmatige handelingen in het drukproces. Drukwerkcontracten worden 
intensief ‘uitgekleed’ en begrip voor problemen wordt zeldzamer. Foutloze fullcolourkwaliteit is ook 
vanzelfsprekend geworden. Deze ontwikkelingen in de drukwerkmarkt bevinden zich in een onomkeerbaar 
proces. Q.I. Press Controls heeft zich goed voorbereid op deze situatie en kan zijn klanten structureel betere 
resultaten bieden. Tijdens IFRA Expo 2011 in Wenen zal Q.I. Press Controls haar totaaloplossing tonen op 
stand B618. 
 
“Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1996 hebben we continue tot doel gehad een oplossing te ontwikkelen 
voor ‘handsfree’ iso-gecertificeerd drukken,” verklaart Menno Jansen, Chairman van Q.I. Press Controls. “Met 
de introductie van het unieke merkloze kleurmeet- en regelsysteem IDS in ons productportfolio in 2004, werd dit 
doel werkelijkheid. De achterliggende gedachte bij de ontwikkeling van nieuwe producten is altijd geweest dat 
het onze klanten structureel betere resultaten moet bieden: in kosten-, arbeid- en afvalreductie en uiteraard ook 
in verbetering van kwaliteit en stabiliteit in het productieproces.” Menno Jansen vervolgt: “Over de jaren hebben 
we wereldwijd meer dan 10.000 register systemen geïnstalleerd en IDS, ons systeem voor geautomatiseerde 
kleuroptimalisering, is wereldwijd dagelijks bijna tweehonderdvoudig actief op krantenpersen. Dus we mogen 
stellen dat we voldoende ervaring hebben om de ROI van onze systemen te berekenen. Tijdens IFRA Expo in 
Wenen (stand B618) zullen wij aantonen dat Q.I. Press Controls’ oplossingen de gemaakte investering binnen 
drie jaar te gelde maakt.” 
 
Over Q.I. Press Controls: 

Q.I. Press Controls ontwikkelt en levert innovatieve, hoge kwaliteit optische meet en regelsystemen. Wij zijn 
wereldwijd actief in de magazine- en krantendruk industrie. Onze totaal oplossingen worden ondersteund door 
een wereldwijd service netwerk. Deze betrouwbare systemen zijn bewezen in de markt van bestaande en 
nieuwe drukpersen en bieden onze klanten structureel betere resultaten.   
 
I am here… for you! 
 
Voor meer informatie: www.qipc.com 
 
 
 
 
 
 


