Nieuwsberichten DG press – December 2020
COVID-19
De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft ook op DG press zijn invloed gehad. Sinds maart zijn er vele
beperkende maatregelen die het reizen aan banden leggen en heeft natuurlijk ook voorkomen dat onze
monteurs op reis konden. Om onze klanten te blijven bedienen hebben we zelfs geaccepteerd dat de
monteurs bij terugkomst conform de instructies 10 dagen in quarantaine gaan. Ondanks de impact die de
Corona crisis wereldwijd heeft zijn wij in staat geweest om orders te blijven scoren naast het met succes
afronden van reeds gescoorde orders.

Verhuizing Used machine VSOP Repro
De verhuizing van een VSOP vanuit Mexico naar zijn nieuwe eigenaar in Litouwen is succesvol verlopen.
De machine is gedemonteerd, ingepakt en vervolgens getransporteerd naar Litouwen. Uiteraard met
inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen omtrent het coronavirus. Eenmaal daar aangekomen is de
machine gemonteerd en is de installatie in volle gang.

Levering New Vision aan Imprimerie Officiele De La Republique Tunissienne (IORT)
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IORT heeft vlak voordat de wereld in een wereldwijde lock-down terechtkwam een nieuwe Vision web
offset machine besteld. Dit vanwege een stijging in de vraag naar overheids gerelateerd drukwerk. De
desbetreffende machine is met succes geassembleerd bij DG press in Hall. Vervolgens is deze machine
uitvoerig getest en ingepakt voor transport. Inmiddels is deze machine getransporteerd en geleverd bij de
klant in Tunesië. Installatie zal begin volgend jaar plaatvinden binnen de overheidsmaatregelen die gelden.

Used machine VSOP Parkland
Afgelopen september is er door DGpress een nieuwe grote order binnengehaald voor een gebruikte VSOP.
In aanvulling hierop is in november een uitbreiding verkocht. De afnemer is een Amerikaans bedrijf
(Parkland) die unieke enveloppen drukt voor allerlei verschillende grote bedrijven. Deze enveloppen hebben
speciale effecten op de buitenkant van de envelop zoals bijvoorbeeld een coating of relief in het oppervlakte
van de envelop.
De afnemer heeft de gebruikte VSOP gekocht die gestationeerd was bij zijn voormalig eigenaar in Italië.
Wij hebben deze machine daar opgehaald, gedemonteerd en weer
opgebouwd in onze fabriekshal in Hall. De levering van deze machine zal naar
verwachting medio 2021 zijn.

Intentieverklaring voor een samenwerking met Manroland Goss group
Tijdens de laatste NPEX vergadering is benoemd dat Contiweb voornemens was om het IP van de Thallo te
verkopen. Inmiddels is de Thallo verkocht aan Manroland Goss en heeft DGpress een intentieverklaring
getekend om samen te gaan werken met Manroland Goss group met betrekking tot de Thallo web offset
pers.

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2021
Tot slot wenst het DGpress team wenst alle NPEX obligatiehouders fijne kerstdagen en een gelukkig 2021!
Op naar een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen.
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Directeur Remko Koolbergen: “Blij dat we ons hebben kunnen aansluiten bij een grote partij als
Manroland Goss en onze expertise als competentie centre Thallo ten volle kunnen benutten en
gezamenlijk de installed base van 100 sleeve web offset machines kunnen uitbreiden. Het kan niet anders
als dat deze samenwerking van twee web offset machine bouwers die beide tientallen jaren ervaring
hebben het bouwen van complexe hybride web offset machine bouw tot een succes zal leiden.”

