
Nieuws
Completer en beter in finishing 

Scan Laser heeft zich het laatste jaar in een razend tempo ontwikkeld tot 
een nog completere producent van boeken en informatieproducten. Naast 
Printing on Demand zijn onze mogelijkheden met finishing (afwerking) flink 
toegenomen en kunnen wij u meer bieden. Dat komt onder andere door 
de overname van de activiteiten van een gerenommeerde boekbinder 
vorig jaar. We hebben toen niet alleen apparatuur overgenomen, 
maar ook de jarenlange kennis en ervaring van medewerkers. Het 
goed afwerken van boeken is vakwerk. Tegenwoordig is dat ook 
ons vak. Alle boekproducties vinden plaats in dezelfde 
productieruimte. Dat biedt legio voordelen, in snelheid, kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Maar minstens zo belangrijk, op het gebied van het 
afwerken van boeken kunnen we nu alles aan. Daardoor zijn wij completer 
en beter in finishing. Zelfs in oplage één hebben wij voor ieder boek de 
gewenste finishing. 
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Het duurt nog heel even, maar over enkele weken 
beschikt Scan Laser – als eerste POD leverancier in 
Nederland – over de modernste hoge snelheid Océ 
inkjetprinter van Canon. Daarmee verdubbelen we in één 
klap onze printcapaciteit in kleur. Onze nieuwe aanwinst print 
losbladig en heeft een indrukwekkend mooie afdrukkwaliteit. 
Dat komt door de innovatieve inkjettechnologie die in deze 
productieprinter wordt toegepast. De investering liegt er niet 

Een koffietafelboek,  

hardcover met verlijmd omslag

Nieuwe finishing oplossingen
• Hardcover met linnen kaft en stofomslag

• Geniete brochures met rechte rug

• Wire-o-binding

• Paperback met flappen

• Hardcover met verlijmde, gelamineerde kaft

• Compleet losbladig printwerk in mappen

• Liggend A4 en koffietafelboeken 29 x 29 cm

De Océ VarioPrint 

i300 zoals deze 

momenteel bij 

Scan Laser wordt 

geïnstalleerd. 

om, maar was nodig om onze groei – vooral ook in 
kleurenafdrukken – op een gezonde manier in te kunnen 
blijven vullen. We kunnen er met onze nieuwe aanwinst vanaf 
de tweede helft van dit voorjaar voorlopig weer tegenaan. 
Zodra onze nieuwe Océ VarioPrint i300 operationeel is, laten 
wij u dat uiteraard weten. Dan dagen wij u graag uit om de 
proef op de som te nemen en overtuigd te raken van onze 
nieuwe ‘color power’. Wordt vervolgd! 

Verdubbeling printcapaciteit in kleur

Professionals in Print & Finishing



Hardcover boeken in oplage 1
Kan dat? Bij Scan Laser wel. Hardcovers maken wij zowel 

in linnen met stofomslag als met omslag verlijmd op de 
band! Onze finishing mogelijkheden voor hardcoverboeken 
vindt u in het kader hiernaast. 

Hardcover linnen kaft met stofomslag

Met een rechte rug  

blijven brochures mooi vlak liggen

Specificaties 
Geniete brochures met rechte rug

Aantal pagina’s
• Minimaal 8 pagina’s

• Maximaal 120 pagina’s 80 HVO

Afwerking met rechte rug

Uitvoering / formaten 
• Minimaal  105 x 120 mm (staand)

• Maximaal  210 x 297 mm (staand)

Omslag 80 HVO tot 300 MC

Binnenwerk 80 HVO tot 200 MC

Tijdschriften en brochures met een rechte rug
Bij het brocheren van magazines 

worden omslag en binnenwerk gevouwen 
en in de rug geniet. Dat doen we al heel 
lang bij Scan Laser, daar zijn we zeer 

ervaren in. Tegenwoordig kunnen we ook squarefold geniet 
brocheren. Dat is een dubbele vouw met nietjes waardoor 
een rechte rug ontstaat. Dit geeft een strak resultaat met een 
exclusief uiterlijk. Voordeel is dat de boekjes goed dicht 
blijven liggen en probleemloos gestapeld kunnen worden. 
Squarefold wordt zonder meerkosten toegepast. 

Specificaties 
Hardcover boeken

Dikte boekblok
• Minimaal 2 mm (16 pagina’s 80 HVO)

• Maximaal 54 mm (1800 pagina’s 50 grams)

Rugdikte band
• Minimaal 5 mm

• Maximaal 60 mm

Afwerking Kapitaalbandjes, met rechte of  

  ronde rug

Uitvoering / formaten Staand, vierkant en liggend A6  

  t/m A4, groter in overleg

Omslag 150 MC full color, mat of glans  

  gelamineerd

Binnenwerk In zwart, full color of    

  gecombineerd

Papier Keuze uit diverse papiersoorten,  

  zwaardere MC-soorten ook   

  mogelijk



Printen op dundrukpapier
Bij Scan Laser zijn we in staat om Print on Demand 

producties uit te voeren op 50 grams dundrukpapier, 
waardoor boeken met een inhoud tot 1800 pagina’s in POD 
geproduceerd kunnen worden. Dit zeer dunne houtvrije 
papier wordt vaak gebruikt als boeken met andere 
papiersoorten te dik zouden worden. 

Vanaf 1 mei 2015 is 80 
grams Romandruk met 
opdikking 1.95 leverbaar!

Meer weten? Bel ons gerust 075 655 43 55 

of stuur een mail naar sales@scanlaser.nl

Groter formaat koffietafel-  
en oblong boeken

Koffietafel- en oblong boeken zijn populair. Maar wist u 
dat Scan Laser deze boeken ook in een groter formaat kan 
maken? We zijn voor het printen van het omslag niet meer 
beperkt tot het maken van formaten die binnen een A3 (420 
x 297 mm) passen. We hebben onze kleurenprinters uitgerust 
met een papierunit die ‘longsheet’ afdrukken verwerkt. 
Daarmee zijn we in staat om de vaak rijk geïllustreerde 
boeken, met prachtig beeldmateriaal, uitgevoerd met 
hardcover of als paperback te produceren. Uiteraard kunnen 
we dat ook in heel kleine oplage – zelfs in oplage één – én 
tegen zeer betaalbare prijzen. Dat geldt voor zowel vierkante 
koffietafelboeken als ook bij liggende ofwel oblong boeken, 
waarvan de breedte langer is dan de hoogte. 

Specificaties 
Koffietafel- en oblong boeken XL

Formaten
• Maximaal 290 x 290 mm koffietafelformaat

• Maximaal 297 x 210 mm liggend A4

Rugdikte boekblok Max. 54 mm

Uitvoering Hardcover of paperback

Koffietafelboeken [vierkant]
• Minimaal 149 x 149 mm

• Maximaal 290 x 290 mm

Oblong [liggend]
• Minimaal 149 x 149 mm

• Maximaal 297 x 210 mm

Omslag Hardcover: 150 MC, 

  Paperback: 250 Sulfaatkarton;  

 170, 200, 300 MC

Binnenwerk Keuze uit diverse papiersoorten:  

  dundruk, romandruk, HVO   

  wit, HVO natuurlijk getint en   

  vele, ook zwaardere, soorten MC

Tot 1800 pagina’s  

binden  op 

50 grams  papier

Liggend A4 boek mogelijk in hardcover 

en als softcover.



Open Huis POD 2.0 goed bezocht
Onder de noemer ‘POD 2.0’ 

organiseerden wij samen met 1Boek.nl een 
Open Huis voor relaties en andere 
geïnteresseerden uit het boekenvak. Dat 
deden we in twee etappes, op een 
doordeweekse dag en op een zaterdag. Voor 
beide dagen was veel belangstelling. Het 
Open Huis POD was een mooie gelegenheid 
om alles wat wij op het gebied van Printing 
en Finishing on Demand in huis hebben te 
delen en vooral te laten zien. 
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Scan Laser bv

Symon Spiersweg 4

1506 RZ Zaandam

T 075 655 43 55

Info@scanlaser.nl 

www.scanlaser.nl 

Groeten uit Amsterdam laat zien 
wat er verdwenen en verschenen is in 
de stad. Fotograaf Robert Mulder zocht 
honderd oude foto’s en maakte op 
exact dezelfde plek nieuwe beelden. 
De foto’s zijn op groot formaat naast 
elkaar geplaats in een hard cover 
koffietafelboek. 

9789491 065941

ISBN 978-94-91065-94-1
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Je staat op dezelfde plek, maar in een andere tijd. Iedereen kent de
vervreemdende sensatie van het kijken naar oude foto’s. Het verleden is
verdwenen, maar is nog
merkbaar in de details.

Robert Mulder zocht honderd oude

foto’s van de stad en maakte honderd

recente foto’s op exact dezelfde

plek. In één oogopslag zie je de

veranderingen in beeld. Een historische gevel contrasteert met een postmoderne pui, de veemarkt

is een kantorenpark geworden, de kerk een theaterzaal. Soms blijft alleen de kromming van de

weg in stand.

Groeten uit Amsterdam laat zien wat er verdwenen en verschenen is in de stad. Door de oude

en nieuwe foto’s in groot formaat naast elkaar te zetten blijf je gefascineerd kijken naar de

veranderingen. De ene keer valt de vergelijking uit in het voordeel van het verleden, de andere

keer in het voordeel van het heden. De vooruitgang gaat soms gepaard met een dosis weemoed.
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Groeten uit amsterdam
Honderd jaar veranderingen in de stad

H o n d e r d j a a r v e r a n d e r i n g e n i n d e s t a d

Uitgelicht

Klanttevredenheid
Onlangs hebben wij een 

klanttevredenheidsonderzoek 
gehouden. Het is tenslotte altijd goed 
om te weten hoe onze klanten onze 
dienstverlening ervaren en vooral om te 
horen waar verbeterpunten aan te 
brengen zijn. Want die zijn er natuurlijk 
altijd. Dat leerde ons ook dit onderzoek 
en daar gaan we vanzelfsprekend actief 
mee aan de slag. Verder blijkt uit het 
onderzoek dat de klanttevredenheid 
groot is. De scores waren overwegend 
goed. Geen reden om achterover te 
leunen. Integendeel, werken aan 
verbetering is bij ons een 

Pilot ‘levering-dezelfde-dag’ een succes!
Voor een aantal klanten hebben wij rechtstreekse koppelingen met hun 

webshops gemaakt waarbij leveringen op dezelfde dag mogelijk zijn. Deze pilot zal 
worden uitgebreid. Als u hieraan wilt deelnemen, stuurt u dan een bericht aan 
sales@scanlaser.nl en wij bellen u terug om u nader te informeren. 

vanzelfsprekend continu proces, dat zit 
in onze genen.

Alle respondenten heel hartelijk dank 
voor de tijd en energie om aan het 
onderzoek mee te werken! 


