
BIJ BREPOLS &
GRAFISCHE GROEP MATTHYS

DONDERDAG
23/09  |  07/10  |  21/10  |  4/11

inschrijven via mail:
openboekbijbrepols@groepmatthys.com

Brepols en Grafische Groep Matthys zetten samen de deuren 
open, voor boekontwerpers en uitgeverijen. 

We ontvangen jullie in kleine groepjes van maximum 8 personen 
per sessie (Coronaproof).

We doen enerzijds een boekje open over opvallende bindwijzen 
en anderzijds laten we jou een creatieve koudfolie-druktechniek 

ontdekken. Boeken worden zo extra verleidelijk.
Ontdek twee productieomgevingen op dé dag voor vakmensen 

met een hart voor boeken. Samen de geur van papier, drukinkt en 
lak opsnuiven. Genieten van de klank van draaiende drukpersen 

en boekbindmachines. Kom netwerken bij een drankje of een 
kopje koffie. Een uniek moment om samen inspiratie op te doen.

Elke deelnemer gaat naar huis met de handige
BOOK BIND CUBE.

Tieblokkenlaan 2 - 2300 Turnhout - www.brepolsbookbinders.com 
Brepols is naast een uitgeverij van agenda’s ook een boekbinderij waar kwalitatief 
hoogstaande boeken worden gebonden en gebrocheerd.
Boekbinderij Brepols is van origine een binderij voor hardcoverboeken. 3,5 jaar 
geleden heeft Brepols binderij Hexspoor uit Boxtel overgenomen en daarmee ook 
alle mogelijke softcoverbindwijzen, waaronder de gepatenteerde Otabind® en 
Otastar®. Tegenwoordig kun je dus voor alle mogelijke genaaide en garenloze 
softcovers en hardcovers in koudlijm, hotmelt en PUR bij Brepols terecht.
Een rondleiding bij Brepols is zeer de moeite waard. Alle deeltechnieken van het 
bindproces zijn er te zien; van vouwen, naaien, banden maken, foliepregen, 
blindpreeg, goudopsnee, leeslinten tot en met het binden zelf.
Boekbinderij Brepols is in het voortraject vaak een sparringpartner voor ontwerpers, 
uitgevers en reclamebureaus. Met alle bindvragen kan je bij Brepols terecht. Een 
nadere kennismaking met de vakmensen in Turnhout kan daarom zeer nuttig zijn.
Enkele kengetallen:
140 medewerkers
6.000.000 boeken/jaar (in opdracht van drukkerijen en uitgeverijen)
+ 5.000.000 agenda’s/jaar (in eigen beheer)
21.000 m2 productieruimte

Muizenvenstraat 5 - 2300 Turnhout - www.groepmatthys.com
Een derde generatie familiebedrijf: 4 broers Matthys, met een unieke positie in de 
grafische wereld. Sinds 2008 gespecialiseerd in de creatieve 
koudfolie-druktechniek voor bijzondere metallic-effecten. Grafische Groep Matthys 
werkt samen met reclamebureaus, grafisch ontwerpers, packaging designers, 
drukwerkspecialisten, uitgeverijen van boeken en magazines en last but not least 
zeer veel collega drukkerijen.
De bijzondere covers zijn een eyecatcher voor boeken, stripverhalen en magazines. 
We denken mee met grafisch ontwerpers en uitgevers om een zo opvallend 
mogelijk resultaat neer te zetten. En we werken samen met tientallen drukkerijen in 
België, Nederland en Frankrijk om die bijzondere cover te integreren in de volledige 
productie. We zijn graag de “kers op de taart”.
Het mooie aan het duo-bezoek Brepols-Grafische Groep Matthys in dé grafische 
stad Turnhout is, dat bijzondere bindtechnieken samen met een opvallende cover 
een cruciaal element zijn in de beleving en uitstraling van een boek. Iets waar 
grafisch ontwerpers maximaal mee kunnen scoren bij hun klanten. We geven je 
graag volop inspiratie zodat je bij al je nieuwe projecten de bakens kan verzetten.

PRAKTISCH
Prijs:
Voor het ronde bedrag van 0 (nul) Euro, 
keer je met nieuwe ideeën huiswaarts. 

Inschrijven:
Stuur snel een mailtje met vermelding 
van de gekozen datum naar :
openboekbijbrepols@groepmatthys.com

Plaats van afspraak:
Boekbinderij Brepols
Tieblokkenlaan 2, 2300 Turnhout

Start:
13u30, einde rond 16u30

PROGRAMMA
13:30 | We starten bij Brepols
13:45 | Boekbinden bij Brepols
14:30 | BOOK BIND CUBE 
  workshop
15:00 | Koudfoliedruk bij Matthys
16:15 | Netwerkmoment
  bij Brepols
16:30 | Einde

VOOR BOEKONTWERPERS
EN UITGEVERIJEN

Organisatie:
Brepols & Grafische Groep Matthys

Met medewerking van:
Grafisch Nieuws en Antalis België

Nog vragen? Contacteer:
Brepols:

Patrick Bakermans
0031 6 53 77 34 36

Matthys:
Nancy Van Dijck

0032 484 65 86 36


