
COLORCAN printservices. All batches. Great looks.



COLORCAN printservices
All batches, great looks

Ze vallen gelijk op, mooie verpakkingen, goed verzorgd en altijd up-to-date.

Met ons complete COLORCAN concept ontwikkelen we samen met u verpakkingen die de positie van uw product 

in de markt versterken. Door blikverpakkingen direct te bedrukken of te etiketteren, krijgt elk product een unieke 

uitstraling. Ongeacht welke ordergrootte u nodig heeft. Daarom onze belofte:

“ All Batches, great looks! ”

Omdat het onze missie is, dat wij onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen door middel van excellente dienstverlening, 

zijn wij met onze organisatie doorgegroeid naar een full service verpakkingsleverancier. Door de ondersteuning van 

onze verschillende service afdelingen, kunt u zelf bepalen wat u uit handen geeft aan ons. Bij wijze van spreken 

hoeft u alleen nog maar uw verpakking af te vullen en te sluiten.

Print service

Uw boodschap kunnen wij met verschillende technieken op onze 

blikverpakkingen  verwoorden en verbeelden. Afhankelijk van 

kleurgebruik en oplages kunnen wij het blik direct bedrukken of 

voorzien van een etiket.

De meest gebruikte methode om blikverpakkingen te bedrukken, 

is de offset techniek. De minimale drukorders zijn relatief hoog 

(vanaf ca 10-15 pallets). Voor verschillende inhoudsmaten zijn 

wij de laatste jaren zeer succesvol in het aanbieden van digitale 

druktechniek, dit kan al vanaf 2 á 3 pallets. Direct drukken op 

blik kan kwaliteitsvoordelen bieden boven het aanbrengen van 

etiketten. 

Op verzoek van vele klanten, hebben we onze printservice 

uitgebreid met het aanbrengen van etiketten op 

blikverpakkingen.  Deze service biedt de mogelijkheid om voor 

alle inhoudsmaten en in nóg kleinere aantallen (vanaf ca 250 

stuks)  een gedecoreerde verpakking aan te kunnen bieden. 

De etiketten brengen wij kwalitatief zo hoogwaardig aan, dat 

het bijna niet te onderscheiden is van direct drukken op blik. 

De service van het aanbrengen van etiketten is erg flexibel, en 

de effecten en het materiaalgebruik zijn zeer uiteenlopend. Wij 

gaan zelfs zover dat, wanneer u één mock-up nodig heeft, wij 

dat ook kunnen realiseren.

Ook de combinatie van bedrukken van blik en het aanbrengen 

van etiketten kan een effectieve en mooie verpakkingsoplossing 

zijn. Denk bijvoorbeeld aan een algemene bedrukking met daarin 

een specifiek etiket dat het onderscheid maakt naar bijvoorbeeld 

glanslak of matlak. Met weinig middelen kunt u een volwassen 

productlijn presenteren.



Ontwerpservice (dtp)

Heeft u uw ontwerp al kant en klaar en kunnen wij deze vertalen naar een bedrukking op uw blik, of wilt u graag 

ondersteuning van ons. Wij helpen u graag. 

Onze studio biedt u begeleiding bij en advisering op het gebied van ontwerpen, druktechnieken en 

materiaalgebruik. Heeft u wel eens nagedacht over een zilveren uitstraling of een ultramat effect? Of juist een 

volledig transparante uitstraling? Wij kennen de weg om tot een optimaal resultaat te komen.  

Onze design afdeling is gespecialiseerd in het concretiseren van uw ideeën. Ook kunnen wij u helpen bij het up-to-

date houden van de wettelijke tekstregels op uw verpakking, of andere (tekst) wijzigingen in uw label. 

Hoe werkt het?

Uw ontwerp wordt omgezet naar een pdf file, welke wij u ter 

goedkeuring sturen. Na goedkeur van deze digitale weergave, 

kunnen wij, op verzoek een proefdruk sturen. Het goedkeuren 

aan de hand van een proefdruk, raden wij u aan wanneer u een 

nieuwe lijn ontwikkelt. Na goedkeur van de digitale of gedrukte 

proefdruk, gaat het ontwerp naar de drukkerij. Elk ontwerp is 

uniek en zal dus zijn eigen doorlooptijd kennen. Het ontwikkelen 

en drukken van etiketten, zal de snelste levertijd kennen, 

gemiddeld 2 weken na goedkeur proefdruk.



Voorraad beheer

Het is mogelijk om alle bedrukte of geëtiketteerde verpakkingen 

in één keer af te nemen. Of u wilt naar behoefte afroepen en 

wij beheren uw etiketten en/of voorbedrukte blikverpakkingen.

U krijgt van ons regelmatig een actueel overzicht  van uw 

bedrukte blikken of etiketten, zodat u kunt zien hoeveel u 

nog kunt afroepen. Op basis van dit overzicht, kunt u bepalen 

wanneer u bij wilt laten drukken, of juist eerst aanpassingen wilt 

doorvoeren, om vervolgens bij te drukken. U geeft aan ons door 

wat u wilt, en wij voeren het verder voor u uit. Van wijziging tot 

aan drukproces.

Door onze nieuwste service, het etiketteren van blikken, kunnen 

wij op aanvraag, over bestaande designs heen etiketteren. 

Daardoor hoeft u voorbedrukte blikken, waarvan het design niet 

actueel is, niet meer af te voeren.

Omdat wij niet uitputtend kunnen zijn, verwijzen u graag naar onze dynamische zoekmachine op onze website, waar 

de meest recente en meest uitgebreide informatie is te vinden. www.hildering.com onder productzoeker.

Product portfolio

Al onze blikverpakkingen zijn te decoreren via ons color can concept, hieronder een weergave. Voor nadere 

specificaties kunt u onze aanvullende brochures, uitgesplitst naar het type verpakking en de mogelijkheden, 

raadplegen.
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Voordelen van de Hildering Colorcan printservices:

• Alles onder één dak: van concept tot eindverpakking

• Daardoor ook lage ontwikkelkosten en korte levertijden

• En dezelfde uitstraling: van kleine tot grote oplages

• Optimale afstemming van uw behoefte, waardoor uw voorraden laag blijven

• Test- en nichemarkten zijn optimaal te bereiken door de hoge kwaliteit, ook bij kleine oplages

• Supplychain kostenbesparing, u hoeft alleen nog maar af te vullen

• All batches great looks is onze oplossing om u te helpen, zodat u altijd goed verzorgd in het   

 schap staat.

Type Inhoudsmaat

Cilindrische blikverpakkingen met deksel 125ml t/m 5 liter

Cilindrische blikverpakkingen met dopgat 125ml t/m 30 liter

Rechthoekige  blikverpakkingen 125ml t/m 30 liter

Conische blikverpakkingen 2,5 liter t/m 30 liter

Aerosol blikverpakkingen 100ml t/m 750ml

Fels blikverpakkingen 250ml t/m 2,5 liter

2 komponent blikverpakkingen 500 ml t/m 14 liter


