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Caparis grafisch Centrum
produceert een breed scala aan
drukwerk voor een grote
verscheidenheid aan opdrachtgevers. Wij bieden een totaalpakket: ontwerp, dtp, drukwerk,
afwerking en bezorging. dat
doen we turn key en binnen de
afgesproken termijn. Behalve
grafische know how hebben we
ook kennis van opslag, logistiek
en mailingservice.

Up to date
Wij volgen de grafische ontwikkelingen op de voet en
De kracht van Caparis ligt in de manier

spelen daar op in door regelmatig te investeren in

waarop we onze mensen kansen bieden

nieuwe apparatuur, software en de scholing van onze

zich te ontwikkelen. Wie kiest voor een

medewerkers. Wij verstaan ons vak en kunnen de druk

samenwerking met Caparis, kiest voor

aan! De afgelopen jaren hebben we ons gespeciali-

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

seerd in huisstijlen, enveloppen en het machinaal

U draagt bij aan de persoonlijke en

vouwen van bijsluiters. Bijsluiters heb je in alle soorten

beroepsmatige ontwikkeling van mensen

en maten en daarvoor hebben we moderne digitale

die niet direct de stap naar de reguliere

persen en unieke vouwmachines tot onze beschikking.

arbeidsmarkt kunnen maken. Wij handelen

Zonodig vouwen we door tot postzegelformaat!

vanuit kansen en mogelijkheden. Wat
vraagt de markt van ons en wat is er

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

mogelijk aan de menskant? Zo gaan

Wij bieden onze medewerkers een leerplek en oplei-

bezieling en doelmatigheid mooi samen.

dingsmogelijkheden. Een positieve werkomgeving

En dat werkt voor iedereen!

waarin iedereen met plezier aan het werk is en zich
optimaal kan ontwikkelen. Mensen die plezier in hun
werk hebben leveren betere prestaties.

Ontwerp/dtp

Opslag, voorraadbeheer en transport

Caparis Grafisch Centrum heeft alles in huis om

Wij hebben de ruimte om uw drukwerk op

uw idee uit te werken tot een drukklaar bestand.

voorraad te houden. Via ons beheersysteem houdt

Folders, tijdschriften, jaarverslagen, huisstijlen...

u controle over alles wat er met uw drukwerk

onze ervaren dtp’ers maken het.

gebeurt en kunt u eenvoudig laten bijdrukken.
Voor het vervoer van uw drukwerk hebben we

drukwerk

diverse eigen transportmogelijkheden.

Wij hebben de beschikking over een modern
machinepark en verzorgen elke vorm van druk-

duurzaam

werk. Digitaal, traditioneel, full colour of zwart/

Caparis Grafisch Centrum drukt met inkt

wit, op elk formaat en papier.

op natuurlijke basis, bij voorkeur op FSCgecertificeerd papier.

Copyshop
Als aanvulling op onze drukwerkmogelijkheden
hebben we een professionele en betaalbare copyshop, voor kleuren of zwart/wit printopdrachten.
Afwerking
Hechten, nieten, lijmen, snijden, vouwen, rillen,
boren, stansen, foliedruk en lamineren. Goed
drukwerk verdient een mooie afwerking en
Caparis Grafisch Centrum heeft daarvoor de
middelen.
Mailingservice
Handmatig en/of machinaal insteken (couverteren),
adresseren, etiketteren, sorteren, sealen, krimpen,
bundelen en verzendklaar maken, wij zorgen ervoor.
Wij kunnen uw mailing aanbieden bij elk gewenst
postorderbedrijf of zelf de bezorging verzorgen via
Caparis Business Post.

‘Wij verstaan ons vak
en kunnen de druk aan’

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij leiden u graag rond in ons bedrijf om u een nog beter beeld te
geven van onze mogelijkheden.

Caparis is actief in
Business Post
Detachering & Begeleid Werken

Ontwikkeling & Integratie
- Talent

FoodPack

Rijwielen

Grafisch Centrum

Schoonmaakservice

Groenservice

Woonservice

Kwekerij
Montage (elektro/techniek)

Administratieservice

MultiPack

Horecaservice
Zorgservice
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8440 AH Heerenveen

I www.caparis.nl

