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Van M2-shoppers naar maatwerk
Twintig jaar geleden was Pim Print een conventionele 
drukkerij. Een Arizona vlakbedprinter veranderde de 
focus van het bedrijf, een Zünd-snijmachine vergrootte 
de mogelijkheden, zowel technisch als wat betreft 
doelgroepen.

Directeur-eigenaar Ronald van der Meer: ‘Door e-commerce 
toe te voegen aan onze werkzaamheden zijn we steeds meer 
gaan groeien. Dat betekende tevens dat onze workflowauto-
matisering steeds beter moest worden om die groei bij te 
houden. Voorheen sneden we displays en dergelijke met de 
hand uit, maar dat kostte te veel tijd en ging ook ten koste 
van de kwaliteit. Zünd Benelux bleek voor ons de oplossing 
in huis te hebben. Op hun vlakbed snijmachine snijden we 
inmiddels onder andere spandoeken en stickermateriaal van 
vinylfolie. Daarnaast maken we displays en snijden we dus 
EB flute, sulfaatkarton en Reboard. En intussen zijn we ook 
steeds meer bezig met het materiaal Forex. Een groot voor-
deel is dat we dankzij de meegeleverde software de zekerheid 
hebben van sluitend werk. We hoeven niet meer alles na te 
meten.’

Echte voordelen
De Zünd-machine biedt Pim Print een aantal flinke voor-
delen. Ronald van der Meer: ‘Hij scheelt ons erg veel tijd. 

Voorheen moesten we veel uitbesteden, nu kunnen we het 
allemaal zelf doen. Bovendien zijn we nu veel flexibeler en 
is de kwaliteit hoger. Daardoor spreken we ook een andere 
doelgroep aan: we krijgen steeds minder vierkante meter-
shoppers en steeds meer maatwerkzoekers. We kunnen nu 
veel beter oplossingsgericht op de problemen van de klanten 
inspelen. Ons oude motto “U vraagt, wij draaien!” is vervan-
gen door “Maatwerk en meedenkend”.’

Toekomstvisie
‘Met ons machinepark en onze ervaring kunnen we zowel 
ontwerp als uitvoering prima oppakken. We willen dan ook 
zeker productie blijven doen, maar dan op creatievere wijze. 
Ook willen we daarmee graag nieuwe branches raken en 
concreet denken we dan aan de sign- en de verpakkingssector 
in Nederland en België.’

https://www.zund.com/nl
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