Staccato...
Staccatissimo
*doorgedreven staccato

*

Staccato klinkt
‘to the point’.
Dat je een muzieknoot staccato moet spelen, merk je aan
het puntje boven of onder de noot. Gekruid, sappig, vooral
‘to the point’, en een beetje botsend: zo laat het staccatopuntje
een muzieknoot klinken. Tussen twee staccatonoten is altijd
een flinterdunne stilte hoorbaar. De term ‘staccato’ geeft
immers aan dat noten los van elkaar gespeeld moeten worden.
Precies uit dit bijna gestotter ontstaat briljante muziek.
De noten klinken korter, maar winnen aan expressie.

Staccato tilt drukwerk
naar een hoger niveau.
‘Staccato’ is dan ook de perfecte benaming voor de meest
innovatieve manier om tekst en beeld op papier over te
brengen. Deze verbluffende rastertechniek plaatst kleurpuntjes
precies daar waar zij nodig zijn en componeert zo de meest
heldere en stabiele kleuren vanaf de eerste tot en met de
laatste druk.

Drukkerij De Bie beheerst het Staccato
drukproces tot in de puntjes!

Harmonisch van
bestand tot drukplaat

Als geprivilegieerd partner van Kodak, ‘s werelds belangrijkste
vernieuwer voor beeldvorming, beschikt Drukkerij De Bie
over de meest recente software. De nieuwste Kodak Prinergy
workflow brengt uw digitale bestanden rechtstreeks over op de
drukvorm.
Eenvoudig: u levert de bestanden aan. Wij zetten ze digitaal om
in perfecte drukvormen. Zodra u op basis van de digitale proef
of proefprint goed voor druk geeft, wordt alles rechtstreeks op
plaat belicht. Alvorens in productie te gaan, gebeurt nog een
ultieme automatische controle.
Resultaat: drukwerk van Stradivariuskwaliteit.

Drukkerij De Bie trapt voor u de toekomst
op de hielen!

Presto of vivace:
steeds een vloeiende
service op het ritme
van de klant
Drukkerij De Bie orkestreert het volledige productieproces
tot in de puntjes, van prepress over productie tot logistiek.
Door voortdurend te investeren in de nieuwste technologieën
garanderen wij topkwaliteit en een steeds snellere service aan
de scherpste prijzen.
Ook tijdrovende verplaatsingen behoren tot het verleden.
Door het Kodak ‘Insite’ programma kunt u van op afstand
en toch in samenspraak met uw drukbegeleider uw digitale
bestanden optimaliseren en finaal goedkeuren.
De meest geavanceerde rastermethode, onze Heidelberg
Speedmaster drukpersen en een flexibele afwerking zorgen
ervoor dat de eigen leveringsdienst dag in dag uit
kwaliteitsdrukwerk kan leveren binnen de door u
vooropgestelde termijn.

Drukkerij De Bie respecteert uw agenda en
kwaliteitseisen tot in de puntjes.

Een super positieve noot:
‘Staccato’ zet voortaan de toon!
Drukkerij De Bie biedt u nu standaard en zonder meerkost ‘Staccato’ aan,
de nieuwe revolutionaire rastertechnologie van Kodak. Het creëren van
verschillende kleuren gebeurt niet langer door de grootte van de kleurpunten te
wijzigen, maar door de kleurpunten te verschuiven. Lichtere kleurpartijen krijgen
minder stippen, donkere hebben er meer. De puntjes en vooral de moirérasters zijn
daardoor met het blote oog niet langer zichtbaar. Voortaan is de kwaliteit van
uw drukwerk enkel nog afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde beelden.
Exact zoals uw ontwerp op het scherm schittert, wordt het op papier gezet.

Loepzuivere kwaliteit
‘Staccato’ drukwerk
onderscheidt zich makkelijk
van klassiek drukwerk.
Wanneer u de toegevoegde
miniatuurtjes onder de loep
neemt, merkt u hoe helder en
precies ‘Staccato’ de kleinste
details weergeeft, ook op
ongestreken papiersoorten.

Conventioneel raster,
400% uitvergroot

‘Staccato’ raster,
400% uitvergroot

Ons papier is uit het
goede hout gesneden.
Drukkerij De Bie streeft naar een maximaal milieubewustzijn:
van digitale workflow tot levering. Om de impact van onze
activiteiten op het leefmilieu te beperken kiezen we voor een
digitale workflow, CO2-lage leveringen en sinds kort ook voor
duurzame energie.
FSC (Forest Stewardship Council) is een onafhankelijke
organisatie, opgericht door milieuorganisaties en sociale
bewegingen die wereldwijd streven naar verantwoord
bosbeheer. Producten met een FSC-logo zijn met zekerheid
gemaakt van hout uit correct beheerde bossen.
Drukkerij De Bie kreeg een FSC-label van certificeringsinstelling
SGS (SGS-COC-003293). Kiest u voor FSC-papier, dan brengen
wij graag ons FSC-logo aan op uw drukwerk.
Ook PEFC is een organisatie die het duurzaam bosbeheer
promoot en ijvert voor een milieuvriendelijk en sociaal gunstig
bosbeheer. Het PEFC-label kunnen we op uw drukwerk
plaatsen, waarmee u uw zorg voor het milieu uitstraalt in uw
bedrijfscommunicatie.

Bij Drukkerij De Bie is milieuvriendelijk
drukwerk geen toekomstmuziek meer.

Crescendo is ons credo!
Omdat uw drukwerk altijd aan de hoogste kwaliteitseisen
moet voldoen, investeren wij voortdurend in nieuwe grafische
technologieën. Daarnaast houden we hardnekkig vast aan
doorgedreven vakmanschap en een familiale service. Omdat we
geloven in individuele begeleiding, transparante communicatie
en constante feedback.
Voor digitaal drukwerk pakt Drukkerij De Bie uit met de beste
digitale pers op de markt: de Kodak Nexpress SE. Drukwerk
van deze gloednieuwe pers, is nauwelijks te onderscheiden van
kwalitatieve offsetdruk. In combinatie met de Kodak Staccato
rastertechniek resulteert dit in perfecte fotografische afdrukken.
Snel, kwalitatief en op alle papiersoorten.

De Kodak Nexpress SE onderscheidt zich door de toevoeging
van een vijfde kleur. Een extra matte vernis, een extra
pantonekleur of dimensionale vernis aanbrengen, zorgt voor
opvallende drukresultaten.
Ontdek de nieuwe digitale mogelijkheden en haal meer
efficiëntie uit uw creatieve drukwerken.

Nog meer mogelijkheden biedt de digitale personalistatie
met de Kodak Nexpress SE. Persoonlijk drukwerk verhoogt de
resultaten van direct mailing, marketing tools, ticketing, digitale
boeken of kleine volumes voor communicatie of verkoopacties.
We leveren meer dan ooit kwaliteit op maat van uw creativiteit.

Drukkerij De Bie investeert voortdurend
in de toekomst.

Bart, Johan De Bie en team zetten
de spreekwoordelijke puntjes op de i.

Neem er een vergrootglas ‘bij’.
Met het blote oog is de tekst in het spoor van het bijtje niet
leesbaar. Met een vergrootglas erbij ontdekt u het verband
tussen muziek en de fijnste druktechniek. U zult versteld staan
van de preciese weergave van deze minuscule tekst
(30 maal kleiner dan een krantenletter!).
Dergelijke gedetailleerde weergave en scherpte zijn enkel
mogelijk dankzij het revolutionaire Kodak Staccato raster.

Deze brochure werd gedrukt op onze Heidelberg Speedmaster CD74 5-kleurenpers
met Kodak Staccato rastertechniek.
FSC papier mixed sources: Heaven42, absoluut wit, halfmat gestreken 250 gr.
Veredeld met matte dispersielak, hoogglans UV-lak en blindpreeg.
De cover werd mat gelamineerd.
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