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HET BELANG VAN DE PRINT AFWERKING

ALLE OPLOSSINGEN ONDER EEN DAK
Best-Matic, bekende leverancier van de grafi sche 
industrie, werd opgericht in 1978. De fi rma kende een 
gestadige groei , en is vandaag een gezonde KMO 
met een 15-tal medewerkers.

Het menselijke aspect heeft een vooraanstaande 
plaats in dit familiebedrijf, en onze klanten 
beschouwen wij als echte partners.

In elk stadium van een aankoop project staan wij voor 
u klaar. Ons ervaren commercieel team analyseert 
elke toepassing en adviseert u de optimale oplossing. 
Vervolgens kan u rekenen op de expertise van onze 
technici van de na verkoop dienst om uw investering 
maximaal te laten renderen

Na de overname van Perfomatic in 2006 werd in 2015 
de fa. Moyson Afterprint in het bedrijf geïntegreerd. 
Hiermee werd het ganse segment van papier 
verwerkings apparatuur onder één dak gebracht. 

Best-matic is gespecialiseerd in de afterprint, 
met  industriële machines voor de drukkerij, 
specifi eke oplossingen voor de digitale print en een 
volledig gamma gespecialiseerde toestellen voor 
kantoorgebruik. 

Wij zijn sinds vele jaren invoerder en verdeler van 
gerenommeerde fabrikanten en merken van afterprint 
apparatuur zoals Horizon, Bacciottini, Renz, Ideal, 
Fujipla, Hohner, Hang, Italdibipack, Uchida, e.a..

Meer recent werden de lamineermachines van 
Foliant  en de snijtafels van Valiani aan ons gamma 
toegevoegd.

De sectoren van papier en karton zijn complex en 
constant in beweging. Best-Matic volgt aandachtig 
deze tendensen en past regelmatig zijn gamma aan. 
Een gespecialiseerde afdeling voor de verpakking 
completeert sinds 2018 onze activiteiten.

Naast machines en toestellen leveren wij eveneens 
de bijpassende verbruiksgoederen, accessoires en 
onderdelen voor deze toestellen.  Deze stockeren wij 
in grote hoeveelheden in ons magazijn zodat wij ten 
alle tijde de continuïteit van uw activiteiten kunnen 
garanderen.

Het ganse Best-Matic team staat steeds tot uw dienst 
en wij nodigen u graag uit om dit gamma in onze 
showroom te komen ontdekken.

U besteedt creativiteit en energie aan het opmaken 
van documenten voor uw klanten en medewerkers. 
De vormgeving van de afwerking beïnvloedt 
rechtstreeks hun ontvangst door uw lezers.

Afhankelijk van de aard van het document, geeft u de 
voorkeur aan het uiterlijk of de bruikbaarheid van de 
afwerking.

Door de esthetiek van het 
inbinden van een extern 
document wil je het 
graag lezen. Voor dit doel 
stellen wij verschillende 
inbindsystemen voor. Deze 
geven uw documenten 
meer uitstraling.

Een omhullende omslag met ruglijm, die eruitziet 
als een boek, heeft onmiskenbare klasse. Door in te 
binden met een voorgelijmde band en afzonderlijke 
voor- en achter omslagblad, kan men bovendien de 
voorpagina afdrukken in hetzelfde formaat als de 
binnen vellen.

Een intern document zoals een tarief of een catalogus 
is gemakkelijk te raadplegen. Het kan snel worden 
aangepast door toevoeging of vervanging van 
enkele pagina’s , mits een vervangbare binding wordt 
gebruikt.

Een metalen Ringwire spiraal of een plastic spiraal 
kunnen snel en  gemakkelijk worden verwijderd en 
vervangen. Bovendien geeft dit soort binding het 
voordeel dat de pagina’s blijven openliggen en zelfs 
tot 360° kunnen worden gedraaid. 

In een aantal gevallen 
kan een geprinte 
bundel ook eenvoudig 
worden geniet. Aan 
de zijkant voor bv.A4 
formaten of voor 
gevouwen vellen in de 
rug, zodat men een 
verzorgde brochure 
bekomt.

/ Vlaknieten / Rugnieten + vouwen



De Europese wetgeving van mei 2018 i.v.m. de GPRD , raadt het gebruik 
aan van papiervernietigers met kruissnit (snippers) om persoonlijke 
documenten te vernietigen. Dit is de perfecte garantie voor de 
bescherming van  uw gegevens beheer  m.b.t. tot uw contacten , klanten 
en personeelsleden.

Volgens de vertrouwelijkheid van de gegevens moeten documenten vernietigd worden in verschillende maten 
kleine snippers (bv. 0,8x5mm à 6x50mm). Wij staan graag ter uwer beschikking om u het meest geschikte 
model aan te bevelen.

Bijkomend voordeel van de snipper snit: de snippers geven een compacte afval in de opvangbak, zodat deze 
veel minder dient geleegd te worden.

De snijblokken voor de vernietiging in kleine snippers moeten regelmatig gesmeerd worden. Het fi jne snijstof 
hoopt zich op tussen de compacte messen en kan problemen veroorzaken in het apparaat. De operator dient 
met een smeerbusje regelmatig het apparaat smeren, liefst alle 8 bedrijfsuren.

Om dit onderhoud te vereenvoudigen heeft IDEAL een aantal modellen uitgerust met automatische smering. 
De 1L olie fl es ledigt zich druppel per druppel over een lange gebruiksperiode, en is nadien eenvoudig te 
vervangen.

Anderzijds heeft IDEAL zijn kantoormodellen geïnnoveerd door de snijkoppen op meubels te plaatsen met 
grote capaciteit, waarin eventueel een papiermand op wieltjes kan worden geplaatst. Hierdoor dient met zich 
minder met de snipperafval bezig te houden.

Comfort oplossingen voor de vernietigers die iedereen kan op prijs stellen.

XXL afvalbakoliepapieroliebusje

Tafelmodel IDEAL 1058

toestellen met 1 , 2 of 
4 boorkoppen

met hoezen
Peak A3 model top model 

met 6 rollen 

Tafelmodel vouwmachines
Voor documenten tot A3+ met 2 vouwtassen 

en 5 verschillende vouw patronen

met rollen
Fujipla Almeister 3230 voor volautomatisch 

2-zijdig lamineren van A5 tot A3+ documenten

Model 7260 LT profi  snijmachine 72cm 
snijbreedte met luchttafel

Model 4860 compacte 
o�  ce snijmachine

VERNIETIGEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vouwen van documenten en vullen van 
Amerikaanse en C5 omslagen met gevouwen 

documenten en bijsluiters tot 3000 st/uur

Om individuele 
boeken of pakken 
documenten en 
brochures onder 
beschermende fi lm te 
verpakken

/ Snijscharen en stapelsnijders

/ Vouwen / Boren
   en perforeren

/ Lamineren

/ Onder omslag brengen / Onder krimpfolie
   brengen


