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Nieuwe machine geïnstalleerd bij FNMT 

In een eerder nieuwsbericht hebben we gemeld dat we een Vision® hebben verkocht aan de Spaanse 
staatsdrukkerijg ‘Fabrica Nacional de Moneda y Timbre’. DG press heeft al vele jaren een uitstekende 
relatie met deze staatsdrukkerij wat heeft geresulteerd in de installatie en succesvolle afname van de 
derde Vision® machine voor FNMT.  
 
We hebben de installatie in de kortst mogelijke tijd kunnen uitvoeren en daarbij maar liefst 30 
operators kunnen trainen op de nieuwe machine.  

 

Sleeve offset machine verkocht aan 
Italiaanse klant  

Aan één van de grootste klanten van DG press is een 
nieuwe sleeve offset machine verkocht. Deze klant 
heeft 29 vestigingen wereldwijd en meer dan 3.000 
werknemers.  
 
De machine gaat ingezet worden voor het produceren 
van zogeheten shrink sleeves. Dit zijn bedrukte hulzen 
om asymmetrische flessen en containers te krimpen. 
 
Inmiddels wordt er al druk gewerkt aan de bouw van 
de machine en de verwachte levering staat gepland in 
mei 2022. 
  

Subcontractor bouw twee Visions® 

Tot ons genoegen kunnen we melden dat we als subcontractor zullen werken voor de bouw van twee 
Visions® aan de Italiaanse Staatsdrukkerij. Door middel van een tenderprocedure is de opdracht 
toegekend aan een samenwerkende partij die de bouw van de machines bij DG press onderbrengt. 
 
De Visions® worden na elkaar gebouwd, naar verwachting zal de eerste in 2022 worden opgestart en 
afgerond en de tweede in 2023. 
  



 

 

Duurzaamheid 

Omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat is 
besloten zonnepanelen aan te leggen op het dak van 
DG press. Het dak ligt volop in het zuiden en leent zich 
hier derhalve goed voor. 

Samen met Zonnepanelendelen en GreenIPP is dit 
project opgestart. In september is binnen één dag het 
project succesvol gefinancierd.  

Inmiddels is de bouw gestart en is het eerste deel van 
de onderconstructie gelegd. Als alles volgens planning 
loopt zal in januari/februari 2022 de eerste 
zonnestroom worden opgewekt door de aanleg van 
deze zonnepanelen. 

Het nieuwe jaar 2022 

De order portefeuille voor 2022 is al aardig gevuld en er lopen nog vele offertes waarbij we kansrijk 
zijn. We zijn derhalve volop op zoek naar nieuwe collega’s voor onze Engineering, Service, 
Assemblage en Marketing afdeling. Mocht u als lezer van dit nieuwsbericht iemand weten die op 
zoek is naar een nieuwe uitdaging bij een groeiend en internationaal opererend bedrijf in het mooie 
Hall dan horen wij dat uiteraard graag. Details zijn te vinden op dgpresservices.com/about/career of 
u kunt rechtstreeks contact opnemen met Marian Jansen via m.jansen@dgpress.nl. 

We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar en via dit bericht wensen we alle obligatiehouders alvast 
een mooi en gelukkig 2022. 


