First name in printing

Nummer één in drukwerk

Gutenberg Press is een Maltees bedrijf dat in 1982 door
eigenaar Frank Spiteri is opgericht. De bedrijfsnaam is
een hommage aan Johannes Gutenberg, die net als wij het
predicaat “nummer één in drukwerk” draagt. Ons bedrijf,
waar ongeveer 100 mensen werkzaam zijn, is zowel ISO als
FSC gecertificeerd en beschikt over twee locaties in Malta.
Op het gebied van export is Gutenberg al vanaf 1999
zeer actief. Vandaag de dag wordt ons drukwerk niet
alleen naar landen binnen geheel Europa geëxporteerd,
maar ook naar Noord-Afrika en Noord –Amerika.

Mevr. Blodwen Spiteri (Directeur), Dhr. Frank Spiteri(CEO), Dhr. Boleslav Spiteri (Directeur)

FLEXIBILITEIT
Bij Gutenberg doen wij ons uiterste best om
een sterke band met u - onze klant - te krijgen.
Wij zijn trots op onze flexibiliteit en staan
geheel open voor uw behoeften. Wij beloven
dan ook dat wij alles in het werk stellen om
uw drukwerkproject tot een succes te maken.

Volle aandacht voor u…

en het begrijpen van uw behoeften

BETROUWBAARHEID
De nadruk ligt bij ons op het bieden van
een constante en complete service. Onze
vastberadenheid en passie zijn erop gestoeld
u optimale service te verlenen. U bent immers
het kloppend hart van onze onderneming
en wij garanderen u - vanwege onze unieke
service - dat u dat ook zo ervaart.

PARTNER
Wij beschouwen ons als uw partner bij al uw
projecten en zijn er van overtuigd dat we samen
een uitzonderlijk resultaat kunnen behalen.

Bij Gutenberg staat kwaliteit hoog in
het vaandel. Wij streven ernaar om
te allen tijde de hoogste kwaliteit te
handhaven bij alle facetten van het
productieproces. Zo kunnen wij u
het allerbeste drukwerk leveren.

Kwaliteitgarantie

Uw project is ons project

Gutenberg is ISO 9001:2008
gecertificeerd. Dit internationale
certificaat wordt toegekend indien
een organisatie voldoet aan een
georganiseerde zorgvuldigheid van
werken teneinde zeker ter stellen
dat een product of dienst aan de
gestelde eisen voldoet. Bovendien
biedt de ISO 9001:2008 certificering
het bedrijf een systematische
controle op alle werkzaamheden om
ervoor te zorgen dat kwaliteit op alle
niveaus elk moment maximaal is.
Gutenberg’s toewijding aan kwaliteit
betreft een ieder; onze werknemers,
vaste leveranciers en ook onze klanten,
waarbij ons aantal klanten het beste
bewijs levert voor onze kwaliteit.

Ons geheime ingrediënt? De passie die we
in ons werk leggen, waarbij wij naast het
produceren van een uitmuntend eindproduct
ook een uitstekende klantenservice bieden.

Volmaakte service

Naast dat Gutenberg uitgerust is
met moderne apparatuur, kan het
bedrijf ook vertrouwen op ervaren
en gekwalificeerde werknemers,
wat garantie biedt voor kwalitatief
uitmuntend drukwerk. Om dit te
bereiken gebruiken wij een door ons
zelf ontwikkeld managementsysteem
voor boekproducties. Zo kunnen
wij u bij elke opdracht, vooraf en
tijdens de productie, adequaat
informeren en u op de hoogte
houden van de voortgang.

PRE-PRESS

Flexibiliteit, tijdens het werken met
u en de bestanden die u aanlevert,
is hier ons sleutelwoord.

DRUKKEN

Wij streven naar constante
kwaliteitsverbetering. Daartoe
investeren wij dan ook constant in de
allernieuwste technologieën, in het
bijzonder de toevoeging van nieuwe
kleurmanagement systemen, welke er
voor zorgen dat wij de hoogste kwaliteit
drukwerk kunnen blijven garanderen.

BINDEN EN
VEREDELING

Gutenberg beschikt over een complete
binderij met een uitgebreid scala aan
mogelijkheden. Tevens biedt Gutenberg
diverse soorten speciale afwerking zoals
lamineren, foliedruk, spot UV, zeefdruk,
cassettevervaardiging en nog veel meer.

Technische outillage

FINISHING
FOLDERS

PRE-PRESS

PRESSES

Scanning
Dainippon Drum Scanner - DS1045
with Artificial Intelligence
Agfa XY15 with Dot Copy Software

Workflow
Apogee X: Portal, Satellite, Create,
Normaliser, PSLevel lll (& Proofer) PDF
RlPs (Renderers), Ink Drive,Print Drive

Front End
Both Macintosh and PC Platforms
Windows and Unix Servers

Output
1 x Agfa Galileo - 8 up violet laser CTP
1 x Basys- 8up CTcP

Software
Current versions of most DTP Applications

Proofing
Epson 9800 - Colour Proofs
Stylus Pro 9900+Spectrophotometer
PDF soft-proofing

Digital Link
2 x ADSL Connection - 20 Megabit FTP
Servers and eMails with attachments

1 x Heidelberg SM74
4 colour printing press with CPC
2000, CIP 3 and Image Control
Max sheet size: 720 x 520mm

1 x Heidelberg SM102-2P
2 colour printing press with
Perfector, CPC 2000
Max sheet size: 1020 x 720mm

1 x Heidelberg SM102-10PS
10 colour printing press with 5X5 Perfector,
CPC2000, CIP 3 and Image Control
Max sheet size: 1020 x 720mm

3 x Stahl Folder RD78 & Pressing Unit
Min size: 180 x 140mm
Max size: 780 x 1280mm
Stahl Folder TF36
Min size: 100 x 150mm
Max size: 360 x 490mm
3 x Stahl Folder TH 82 with Gluing System
Min size: 180 x 140mm
Max size: 780 x 1280mm
Stahl Folder KC66 (4KTL)
Min size: 180 x 140mm
Max size: 660 x 104mm
Stahl Folder KC56 (4KTL)
Min size: 180 x 140mm
Max size: 560 x 104mm
BINDERS

1 x Heidelberg XL105-10P
10 colour printing press with 5x5
Perfecting, CIP 3and Image control
Max sheet size: 1050 x 750mm

Saddle-Stitchers Lines
Heidelberg Stitch-Master ST400
10 feeders & cover feeder + stacker
Heidelberg StitchMaster ST300
10-feeders & cover feeder + stacker
Maximum Size: 474 x 305mm Portrait
Minimum Size: 142 x 90mm Portrait

Paperback Binding Lines
21 Station Wohlenberg Master E501
24 Station Wohlenberg Champion e
Maximum Size: 430 x 320mm Portrait
Minimum Size: 140 x 105mm Portrait
Maximum bulk of 60mm
Hardback Binding Line
Stahl Bookline BL200
Maximum Size: 380 x 270mm Portrait
Minimum Size: 140 x 105mm
Portrait on line trimming
OR 100 x 100mm square
for off line trimming
Please note the maximum landscape
width is 280mm book block
Text bulk: Minimum of 3mm
Maximum of 70mm
Spine bulk: Minimum of 8mm
Maximum of 70mm
Stahl DM 300 — Casemaker
Maximum Size: 405 x 600mm flat
Minimum Size: 120 x 200mmflat

Sewing machines
2 x Aster 2000/42
Maximum size: 510 x 320mm
Minimum size: 148 x 75mm
Maximum of 70mm capacity
FINISHING ANCILLARIES
Guillotines
Polar 115 EMC (pile-lift/joggers/off-loader)
Polar 115 EMC Fully programmatic
Polar 115 ED Fully programmatic
Heidelberg Cylinder with Embossing
and Hotfoil attachment
Maximum sheet size of 510 x 720mm
Maximum utilization area
of 490 x 700mm
Lamtex T720 Thermal
Laminating Machine
Maximum sheet size of 720 x 1020mm
Maximum laminate size:
700 x 1000mm

Sakurai Maestro 72A UV Silk
Screen and UV Varnishing Line
Maximum sheet size of 520 x 720mm
Maximum UV/ Silk screen
area of 500 x 700mm
Autofard 600-C automatic
shrink-wrapper
Busch - BL Automatic
Punching Machine
1 x MK-1060MF
Maximum page size of
248x 178mm on round
cornering or 244x 174mm
as die cut shape
Maximum book bulk of 30mm
Automatic Die Cutting
& Creasing line
Maximum sheet size: 760 x 1060mm

Het waardevolste bezit – ons personeel
Bij Gutenberg Press treft u een dynamisch en zeer gemotiveerd team
van medewerkers aan met de juiste balans tussen volwassen, ervaren
personeel en jonge mensen, allen vol energie en nieuwe ideeën.
Het aantal medewerkers bij Gutenberg is
de afgelopen jaren flink gegroeid. Hadden
we er ongeveer dertig in 1999, vandaag
de dag zijn het er al rond de honderd. De
kennis van onze medewerkers wordt door
continue training niet alleen op een hoog

niveau gehouden, maar ook vergroot.
Het strategisch beleid van Gutenberg
is altijd op continue training van
medewerkers gericht. Zo zijn zij
terdege voorbereid op de steeds
gevarieerdere wensen van de klant.

Waarom drukken in Malta?

Het machinepark en de productiecapaciteit
van Gutenberg, en niet te vergeten de
geografische ligging van Malta, stelt ons
in staat om, na ontvangst van uw bestand,
een compleet product in 2- tot 4 weken
bij u af te leveren (afhankelijk van het
soort product en plaats van bestemming).
Malta heeft een strategische positie als
het neer komt op goederenvervoer binnen
Europa. Door goede verbindingen over
zee en door de lucht is uw bestelling snel
op de gewenste eindbestemming. Niet
alleen Europa maar ook het Midden-Oosten
en Noord-Afrika zijn zo bereikbaar.
Mede door deze strategische positie
is Malta, als lidstaat van de Europese
Unie en het gebruik van de Euro als
munteenheid, de ideale handelspartner.
Er zijn dus vele redenen te noemen waarom u
kunt overwegen om uw drukwerk in Malta te
laten vervaardigen. Wij bieden u hoogwaardig
drukwerk tegen zeer concurrerende prijzen.
Tevens zijn wij flexibel doordat het gehele
productieproces onder één dak plaats vindt.
Wij zijn eveneens gericht op het verlenen
van een uitstekende service en bovenal…
wij garanderen u een korte productietijd
vanaf opdracht tot en met levering.

Gutenberg Press Ltd · Gudja Road, Tarxien GXQ 2902 · Malta
T: +356 2189 7037 • F: +356 2180 0069 • E: info@gutenberg.com.mt
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By buying products with the
FSC label you are supporting
the growth of responsible
forest management worldwide
FSC Supplier Cert Nº TT-COC-002424
© 1996 Forestry Stewardship Council A.C.

