
Weiss het verschilmaakt

INNOVATIE, VOORUITGANG, TOEKOMST
Weiss is een modern en succesvol bedrijf. 

Dankzij de brede mediamix van onze groep, 

die uit drukkerijen, grafische afwerking,  

uitgeverijen, logistieke- en mediaservice-

bedrijven bestaat, bieden wij u als klant en 

zakenpartner alles onder één dak. Onze  

medewerkers/sters hebben een bijzondere 

inzet voor en betrokkenheid met Weiss en  

zijn daarmee de bron van het succes van 

onze onderneming. Bij Weiss wordt in team-

verband, maar met een hoge zelfbeslissings-

graad, in high-tech jobs gewerkt.  

Verantwoordelijk handelen met de blik  

vooruit naar de toekomst en efficiëntie  

vormen samen de perfectie.  

 

Wij zijn van ons media-ondernemen over-

tuigd maak kennis en overtuig u zelf! Leonard Weiss Georg Weiss



WIE NIET MET DE TIJD MEE GAAT,  
 GAAT METTERTIJD.

GEORG WEISS



De Weiss-Groep heeft sinds 1875 een fasci-

nerende, spannende en uiterst succesvolle 

ontwikkeling doorgemaakt. In 1875 in  

Monschau in de Noord Eifel als kleine druk-

kerij opgericht, vandaag een van de mo-

dernste en stevig op de markt verankerde 

Mediaondernemingen van Duitsland.    

De groep Weiss omvat vandaag de dag  

ongeveer 30 ondernemingen. Ze bestaat  

uit drukkerijen, uitgeverijen, logistieke 

dienstverlening, een agentuur voor media 

services en deelnemingen in gelijkaardige 

ondernemingen binnen en buiten Duitsland. 

Weiss-Druck is de grootste ’speler’ van  

de groep. In de loop der jaren werden in  

het westen en oosten van Duitsland samen 

meer dan 1.200 arbeidsplaatsen gecreëerd.    

Vandaag wordt dit familiebedrijf geleid door 

Georg Weiss. Met Leonard Weiss, die zijn 

opleiding in Mediatechnologie Druk zeer 

succesvol heeft afgerond, is inmiddels  

de 5e generatie in de groep actief.  

Weiss slaat keer op keer nieuwe wegen in  

en zoekt nieuwe uitdagingen op om uw  

een steeds groter aanbod van diensten te 

kunnen aanbieden.

DE TRADITIONELE ONDERNEMING weiss

Om de weiss-Groep beter  
te leren kennen nodigen  

we u uit via de QR code onze  
videopresentatie te bekijken.

Peter weiß Jacob weiss Hans Georg weiss Georg weiss Leonard weiss





Om Weiss-Druck beter te leren kennen 
nodigen we u uit via deze QR code onze 

website te bekijken: www.weissgruppe.de 

FuLL-seRvice BIJ WEISS

INNOVATIEF

PROJECTBEGELEIDING

AFWERKING / AFTERPESS

NIEUW: VERPAKKINGSDRUK

145 JAAR ONDERNEMERSTRADITIE

ERVARING

DISTRIBUTIEWEBSITES

HOGE KWALITEITSTANDAARD

PORTAAL I.T. OPLOSSINGEN

STERKE PARTNER

ADVIES

DRUK

MILIEUBEWUST

FLEXIBILITEIT

TOEKOMST

CROSSMEDIA LOGISTIEK

PLANNING

VORMGEVING & CREATIE

ZETWERK

Wij bieden u: All-in service via uw persoonlijke intern contact!



WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD DAT ELK VAN ONS HET 

VERSCHIL KAN MAKEN EN WANNEER IEDER EEN 

KLEIN DEEL AAN HET VERSCHIL BIJDRAAGT, KUNNEN 

GEZAMENLIJK GROOTSTE ZAKEN BEREIKT WORDEN.

Blockheizkraftwerk



Door spaarzaam om te gaan met de midde-
len, minimaliseren van uitstoot van emissies 
zoals CO2, waterbescherming en zorgvuldig 
afvalmanagement dragen wij ons steentje bij 
aan het milieubehoud en -bescherming. Met 
groot plichtsbesef proberen wij steeds onze 
milieubalans te optimaliseren en ondernemen 
verdere stappen om volgens de nieuwste  
wetenschappelijke bevindingen te handelen.   

Voor ons betekent dat zuinig omgaan met 
elektriciteit, water en drukbenodigdheden 
en nog meer efficiëntie hierin ontwikkelen. 
Hiervoor passen we steeds de nieuwste tech-
nieken toe en vanzelfsprekend stelselmatig 
onderhoud van ons machinepark. Ook het 

gebruik van gerecycleerd papier of papier 

uit duurzaam bosbeheer achten wij uiterst 

belang rijk voor het milieu, daarom bieden wij 

onze klanten dit soort drukwerk graag aan 

en begeleiden wij hen bij een verant woorde 

keuze.  

Wij ondersteunen wetenschappelijk onder zoek 

dat mee werkt aan de ontwikkeling van zuini-

ger verbruik – en gebruik van minder minerale 

oliën in inkten voor de heatset rollendruk. 

De bescherming van het natuurlijke water en 

scheiding van het afvalwater is bij Weiss-Druck 

een vanzelfsprekendheid. Wij beschikken over 

een groot hemelwater opvangbekken dat het 

regenwater de kans geeft om langzaam in de 
grond door te sijpelen naar het grondwater in  
plaats van afvoer samen met het vuilwater 
naar het riool. Voor het vuil (sanitair) water dat 
rest, is er een afgescheiden aparte afvoer naar 
de riolering. 

Ook het feit dat wij onze eigen warmtekracht 
elektriciteitscentrale uitbaten benadrukt ons 
bewustzijn voor  milieubescherming, met deze 
centrale voorzien wij ons immers niet alleen 
in het grootste aandeel van de door ons be-
nodigde stroom maar de daarbij vrijkomende 
warmte wordt bovendien omgezet in koude 
waarmee wij onze drukpersen energiebespa-
rend afkoelen.

MET ZICHT OP DE TOeKOMsT

PeFc Als alternatief voor het Forest  
Stewardship Council® (FSC®) wijdt het Progamm 
of Forest certfication schemes™ (PEFC™) 
zich aan duurzame bosbouw met een focus  
op internationale, nationale en regionale aanpak 
van de hout productieketen.

Blauer engel Der Blaue engel is het 
officiële Duitse milieukeurmerk, vergelijkbaar met de 
Nederlandse Milieukeur. Het bestaat sinds 1978 en 
is daarmee het oudste milieukeurmerk ter wereld. 
Het label van Der Blaue Engel op een product geeft 
aan dat het product op de belangrijkste milieuas-
pecten minder milieubelastend is dan soortgelijke 
producten. Het is daarnaast ook veilig voor consu-
menten. In het symbool zelf staat de reden aangege-
ven waarom het product minder milieubelastend is, 
bijvoorbeeld ’energiebesparend’.

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel zertifi ziert.

GX6

Fsc Het keurmerk van het Forest stewardship 
council® (FSC®) garandeert houtproducten uit een 
milieu-verantwoord, maatschappelijk acceptabel 
en economisch levensvatbaar bosbeheer. Dit geldt 
voor de volledig “productieketting” van hout, dus 
ook voor drukpapier en deze productieketting wordt 
door geaccrediteerde certificeerders gecontroleerd.

natureOffice Met verschillende milieu-
beschermingsmodellen maakt natureOffice 
het een drukkerij zoals Weiss-Druck mogelijk om 
CO2-neutral drukwerk aan te bieden aan haar 
klanten. Centraal daarbij staat de bepaling van  
de CO2 voetafdruk en de compensatie daarvan 
door middel van milieubeschermingsprojecten. 

eu ecolabel Het „eu ecolabel“ is het 
equivalent van „Der Blauer Engel“ op niveau van 
de EU Het certificaat staat voor verantwoord ge-
bruik van grondstoffen en milieubescherming en 
voorkomt inzet van schadelijke verbruiksmiddelen.

ONZE CERTIFICATEN



VERSCHEIDENHEID 
AAN IDEEëN



PREPRESS: cReATiviTeiT ZONDER GRENZEN

Wij vervullen al uw wensen van idee tot  

afgewerkt drukwerk of digitaal product. 

Door ons ruime dienstenaanbod kunnen  

wij heel flexibel optreden. Korte lijnen en 

snelle implementatie behoren tot onze  

sterke kanten. Samen met u ontwerpen  

wij het perfecte product. Ons professionele 

grafisch team kan samen met u een lei draad 

voor content en design ontwikkelen en dit 

implementeren in een concept volgens uw 

ideeën en wensen. U kunt op ons sterk en 

ervaren team rekenen.  

Wij zorgen voor uw passende corporate  

design – van ontwerp van een Logo tot  

zakelijk drukwerk en tijdschriften en  

catalogi. Perfect drukwerk begint met  

een foutloze voorbereiding van de  

drukbestanden. 

Wij bieden u de volledige cyclus van con-

trole van uw drukbestanden, correcties en 

volledig herwerken tot het maken van  

drukplaten met de CTP techniek. Deze  

productie workflow kunt u overigens  

via ons web portaal opvolgen. Dit portaal 

biedt u de mogelijkheid opdrachten door  

te geven, de voortgang te volgen, druk-

proeven online goed te keuren, veran-

deringen aan te brengen en opdracht tot 

“goed voor druk“ te geven. 



Lithoman 96 pagina’s



DRUK: DRuKKeN VOOR PROFESSIONELEN

Reclamefolders, tijdschriften, catalogi, week 

– en dagkranten, al deze producten kunnen 

wij produceren op onze 6 heatset rotatie 

drukpersen, onze 4 rotatie coldset druk-

persen of op onze high performance vellen-

persen. Onze heatset persen zijn veelzijdig 

en gevarieerd in hun mogelijkheden met 

hun verschillende omvangen en breedtes  

en staande – en liggende productiemogelijk-

heden. Dankzij deze verschillende mogelijk-

heden kunnen wij niet alleen uw product  

op meerdere wijzen drukken en afwerken 

maar dankzij de interne alternatieven  

kunnen wij tevens garanderen dat uw  

productie altijd en zonder problemen op  

het afgesproken tijdstip gereed is. 

In onze drukkerij in Monschau beschikken  

wij over drukpersen die van 32 tot 96 

pagina’s DIN A4 met 1 cilinderomvang  

kunnen drukken. De coldsetdruk realiseren  

wij met zeer recente drukpersen die een 

indrukwekkende kwaliteit garanderen.   

Heel graag zetten wij deze persen in voor  

u 4-kleuren promotie drukwerk zoals  

bijvoorbeeld voeding, meubels, kleding  

en automobielsector. Wij hebben het altijd  

zeer belangrijk gevonden up-to-date  

te blijven met techniek en kennis. Om dat  

te bewerkstelligen kiezen we steeds voor  

de nieuwste technieken, monitoren wij ons 

machinepark voortdurend en dragen zorg 

voor upgrades indien gewenst. Met onze 

vellenpersen tenslotte zorgen we voor  

de perfecte afwerking van uw product  

met een omslag door ons inline voorzien 

van dispersielak of UV vernis mat of glan-

zend en zelfs spotvernis. De combinatie  

van onze offsetdrukmogelijkheden, heatset, 

coldset en vellen bieden ons de optimale 

flexibiliteit en zekerheid om uw actuele  

producten in hoge oplages op de kortste 

termijnen te realiseren. 

Colorman e:line





DIGITAAL DRUKWERK: vARiATie IS ONZE KRACHT

Al meer dan 10 jaar produceren wij indivi-

dueel en uniek drukwerk met de grootste 

flexibiliteit en snelheid voor u. Onze afdeling 

digitaaldruk is perfect uitgerust voor alle 

producties van kleine oplagen van 1 tot 500 

exemplaren. Wij beschikken over 2 digitale 

drukpersen; een Kodak Nexpress S2500 en 

een  Canon Imagepress C6010VP, die elkaar 

aanvullen met betrekking tot hun prestaties 

en mogelijkheden op het hoogste niveau. 

Visitekaartjes, briefpapier, enveloppen,  

brochures, flyers, kalenders, kaarten, foto-

boeken, stickers, magazines en boeken  

kunnen worden gedrukt op papier van  

60 tot 350 g/m², maar ook op transparante,  

matte of glanzende folie. Deze flexibele  

drukmogelijkheden worden perfect aan -

gevuld met onze bijzonder veelzijdige  

afwerkmogelijkheden in eigen huis, snijden, 

vouwen, boren, nieten, garenloos gelijmd  

en spiraalbinden, we doen het allemaal  

in eigen atelier. De veredeling van uw  

drukwerk met watermerkdruk, structuurlak 

(Dimensional Printing) of een mat of  

glanzend laminaat is ook in eigen huis  

mogelijk. Onze digitale drukpersen worden 

bovendien nog aangevuld met 2 groot-

formaatdrukpersen een Roland VS-540  

en een Epson Stylus Pro 11880. Dit maakt  

ons aanbod productiemogelijkheden nog 

groter uit met roll-ups, fotodruk op linnen, 

backlitfoliedruk en nog veel meer. Tevens  

is doorgedreven personalisatie, nummering  

of eenvoudige adressering mogelijk.





POSTPRESS: HET PERFECTE eiNDPRODucT

Alles zelf en in eigen huis kunnen produceren 

– dat is al heel lang het motto van Weiss-

Druck. Naast de uitgebreide drukmogelijk-

heden bieden wij u een breed scala aan  

afwerkings mogelijkheden voor uw druk-

werk. Wij beschikken over de modernste 

machines voor garenloos binden of nieten 

van uw producten. De garenloze bindstraat 

beschikt over 13 oplegstations, hierdoor  

kunnen wij verschillende omvangen reali-

seren en bovendien ook omvangrijke catalogi 

in 1 doorgang binden. Bovendien beschikken 

we op deze bindstraat over 2 kaart-opklevers, 

hierdoor kunnen tegelijkertijd in 1 productie-

doorgang 2 postkaarten op 2 verschillende 

katernen opgekleefd worden. De 2 hecht-

straten tbv de geniete afwerking beschikken 

over respectievelijk 5 en 7 oplegstations, dit 

garandeert snel en flexibel afwerken. Ook 

aanvullende geautomatiseerde processen zijn 

mogelijk, zoals het verzamelen en/of insteken 

van bijlagen, verpakken hiervan onder folie 

en bundelen hiervan. Verder behoren ook 

het aanbrengen (opkleven) van stalen en 

postkaarten, het meeverpakken van pluspro-

posities van uitzonderlijke vorm, individueel 

adresseren met Chesshire of Inkjet en aan-

sluitend optimaal gesorteerd (tbv het voor-

deligste portotarief) aanbieden aan de post 

tot onze standaard in-huis dienstverlening.

Kolbus Publica





MACHINE OveRZicHT

w Dit is uw uitscheurbare infokaart. 

Kan aan elkaar
gekoppeld worden
voor 64 pagina‘s
BF 4/4

Druk pagina‘s DIN A4 max. baanbreedte max. afsnijlengte max. snelheid (Dubbel-) druk groepen

Rotatieoffset Heatset 
manroland Lithoman III 32 liggend 126 cm 89 cm  60.000 omw/h 5
manroland Lithoman IV-2  48 staand  146 cm  124 cm  42.500 omw/h  5
manroland Lithoman IV-3  72 staand  198 cm  124 cm  45.000 omw/h  4
manroland Lithoman IV-4  80 staand  225 cm  124 cm  47.500 omw/h  4
manroland Lithoman IV-5  96 staand  286 cm  122,8 cm  50.000 omw/h  4
manroland Lithoman IV-6  96 staand  286 cm  122,8 cm  50.000 omw/h  4
 120 liggend  286 cm  122,8 cm  42.500 omw/h  4

Rotatieoffset coldset
manroland Colorman e:line I 32 BF 4/4 124 cm  92 cm  55.000 omw/h  2 x 4
manroland Colorman e:line II 32 BF 4/4  124 cm  92 cm  55.000 omw/h  2 x 4
Vellenoffset  FoRmAAt mAx.
manroland 705 UV 16  74 x 104 cm  15.000 omw/h 5 + Lack
KBA Rapida 106  16  74 x 104 cm  18.000 omw/h 5 + Lack

Digitaal drukken  FoRmAAt mAx.
Kodak Nexpress2500 4 34 x 51 cm  5.000 pagina‘s A4/h 5
Canon Imagepress c6010VP 4 33 x 48 cm  4.200 pagina‘s A4/h 4

Afwerking  stations snelheid Formaat min. Formaat max.

BINDeRIj
Garenloze bindstraat | Kolbus Publica KM 412 13 + 2 kaarten 18.000 Ex./h 10,5 x 14,0 cm 32,0 x 36,0 cm
Verzamelhechter | Ferag UniDrum  5  30.000 Ex./h 14,8 x 21,0 cm 31,0 x 34,0 cm
Verzamelhechter | Müller Martini Primera MC  7  14.000 Ex./h 10,5 x 14,8 cm 31,0 x 48,0 cm

Insteek-, adresseer- en verpakkingsmachines 
Bijlagen | Ferag EasySert 1+2 16  29.000 Ex./h 10,5 x 14,8 cm 31,0 x 34,0 cm (insert)
Bijlagen + Tapefix | Ferag EasySert 3 24  29.000 Ex./h 10,5 x 14,8 cm 31,0 x 34,0 cm (insert)
Bijlagen | Ferag EasySert 4  6 29.000 Ex./h 10,5 x 14,8 cm 23,0 x 31,0 cm (insert)
Bijlagen + Cheshire- und Inkjet-

Adresseren | Ferag EasySert 4  6 19.000 Ex./h 10,5 x 14,8 cm 23,0 x 31,0 cm (insert)
Cheshire- und Inkjet-Adresseren  – 19.000 Ex./h 14,5 x 18,0 cm 32,0 x 45,0 cm
Adresseer-, individuele krimpfolie  6  14.000 Ex./h 10,0 x 15,0 cm 33,0 x 42,0 cm 

en insteekmachine | Sitma



uw CONTACTPERSOON

Alfred Bocken
Verkoop international

Telefoon: +49 2472 982-168

Fax: +49 2472 982-77-168

E-Mail: abocken@weiss-druck.de

Ankie Hopmans
Nederlands / België

Telefoon: +31 76 521-7025

Fax: +31 76 520-7281

E-Mail: ankie@ippprinters.com

Peter Jonkers
Nederland / België / Luxembourg

Mobiel: +31 646 708-902

Telefoon: +31 76 521-7025

E-Mail: pjonkers@weiss-druck.de





ONDERDELEN VAN DE weiss-GROEP

DRUKKERIJEN UITGEVERIJEN MEDIA SERVICES

www.weissgruppe.de


