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Rita Geraerts van Innovastore International in 
Houthalen weet waar ze over praat. Ze transfor-
meerde het etikettenbedrijf dat ze in 1987 van 
haar vader Joseph overnam van een traditionele 
drukkerij met boekdruk en flexo in een flitsende, 
 hedendaagse onderneming. 

PIONIER
De geschiedenis van het bedrijf is te mooi om on-
vermeld te blijven. In de jaren 60, 70 waren er veel 
kolenmijnen terug te vinden rond Genk. Door de 
voortdurende blootstelling aan schadelijke dam-
pen en stof diep in de mijntunnels, hadden veel 
mijnwerkers problemen met hun longen. 
Joseph Geraerts, een lokale apotheker die altijd 
geïnteresseerd was in nieuwe technologieën, 

Innovastore International kiest 
opnieuw voor Tau labelprinter 

van Durst
“Een drukkerij digitaliseren gaat veel verder dan een printer 

installeren. Werkelijke digitalisering omvat alle aspecten van je 
bedrijfsvoering: de workflow, de administratie, de manier waar-

op je verkoopt. Zelfs je klanten veranderen.”
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SNAPSHOT DURST TAU 330 RSC E

De Durst Tau 330 RSC E UV-inkjet etikettenprinter combineert industriële productiviteit met indruk-
wekkende printkwaliteit en efficiëntie. De pers gebruikt Durst’s geavanceerde RSC-technologie 
en hooggepigmenteerde inkten. De standaardresolutie van 1.200x1.200 dpi in combinatie met de 
kleinste druppelgrootte van 2 picoliter zorgt voor een foto-achtige afdrukkwaliteit. In combinatie 
met de afdruksnelheid van 52 meter per minuut is een productiecapaciteit van 1.020 vierkante 
meter per uur haalbaar. Bovendien kan de witte kleur worden geprint op de volle snelheid. De Tau 
330 RSC E kan worden uitgerust met 8 kleuren (CMYK + W + OVG). Merk-specifieke kleuren zijn 
gemakkelijk aan te passen en te reproduceren door de tot 95 procent Pantone-dekking.

Stijn in de onderneming, ook besloot ze als een 
van de eersten in Europa te gaan investeren in een 
 digitale labelprinter van Durst. De machine printte 
in vijf kleuren, van rol tot rol met een breedte van 
330 mm en een snelheid van 48 meter per minuut 
in de standaard resolutie.

“Dat was een besluit waarmee ik veel risico nam. 
De techniek stond nog in de kinderschoenen. Er 
waren andere aanbieders op de markt, maar die 
vielen de een na de ander af. De gesprekken met 
de mensen van Durst gaven vertrouwen. Ze  gaven 
mij het gevoel dat we aan een avontuur begon-
nen dat we gezamenlijk tot een goede einde kon-
den brengen. Bovendien maakte de bouw van de 
printer indruk. Deze had Xaar-koppen aan boord 
en was robuust ontworpen en gebouwd. Toen al 
was duidelijk dat UV-inkjet echt potentieel had. We 
haalden de toekomst in huis.”

AMBITIES
Rita realiseerde zich dat het installeren van een 
printer alleen niet volstond. “We namen afscheid 

van de analoge drukkerij. Ik wil plezier hebben 
in het ondernemen en niet permanent in gesprek 
hoeven te gaan over bijvoorbeeld de prijs. Dat zit 
niet in mijn DNA en evenmin in het DNA van de 
onderneming. We veranderden de naam in Inno-
vastore International, waarmee we onze ambities 
onderstreepten. Twee benen zijn voor elk bedrijf 
nodig om op te staan. Voor ons is dat digitalise-
ring op alle niveaus en op alle fronten. We namen 
een IT-specialist in dienst, we automatiseerden de 
workflow waar mogelijk en - heel belangrijk - al je 
medewerkers moeten mee met de veranderingen. 
Een tweede keuze - het tweede been - is de keuze 
voor specialisatie. We printen alles wat niet-stan-
daard is. Daarmee blijven we niet alleen weg uit 
het gevecht om de laagste prijs, maar werken we 
met veel meer plezier en voldoening.”

BLANCO VEL
Maart 2019 zet Rita de volgende stap. De oude Tau 
wordt verkocht om plaats te maken voor een prin-
ter van de nieuwste generatie. De keuze uit ma-
chines was deze keer veel groter. Technisch is er in 

ontwikkelde een hoestsiroop, speciaal voor stof-
longen. Op de flessen van deze hoestsiroop, had 
hij etiketten nodig. Hij besliste de etiketten zelf te 
gaan produceren.

In 1973 kocht hij zijn eerste etikettenmachine 
op Drupa. Al snel begonnen andere bedrijven in 
de omgeving hun labels bij hem aan te kopen.  
Joseph Geraerts werd zo niet enkel een succesvolle 
apotheker, maar ook een pionier in zelfklevende 
etiketten.

VEEL RISICO
Rita Geraerts nam het bedrijf over waarna de druk-
kerij gestaag groeide. In 2013 was het tijd voor de 
volgende grote stap. Niet alleen begon haar zoon 
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die paar jaar tijd enorm veel veranderd en vooral 
verbeterd. 

“We hebben alles terug open gegooid en zijn met 
een blanco vel papier begonnen. De specificaties 
van de printers ontlopen elkaar niet veel, maar het 
gaat uiteindelijk om de prestaties in de productie. 
Hoe zit het met het onderhoud bijvoorbeeld, met 
de inktprijs, de hoeveelheid substraten, wat zijn 
de garanties en uiteraard welke kwaliteit biedt de 
machine? Opnieuw voerde ik vele gesprekken. De 
conclusie was hetzelfde als bij de vorige investe-
ringsronde. Bij de mensen van Durst bleef de klik 
het beste. We kozen voor de Tau 330 RSC E, waar-
mee we een grote stap vooruit zetten op het ge-
bied van UV inkjet.”

VRIENDELIJKE KLANTEN
Innovastore International gaat door op de inge-
slagen digitale weg. ”De snelheid van leveren is 
terug van dagen naar uren. Wat me daarbij opvalt 

INTENSIEVE SAMENWERKING

De Italiaanse machinebouwer van digitale 
inkjetprinters Durst en Wifac werken inten-
sief samen op de label- en verpakkings-
markt in de Benelux. Wifac is distributeur 
en first level service supplier voor de prin-
ters van de groeiende Tau-productfamilie.

Durst is een toonaangevende bouwer van 
digitale inkjetprinters voor industriële toe-
passingen. De machines blinken uit door 
een hoge productiviteit, superieure af-
drukkwaliteit en degelijke bouw. Daar ko-
men betrouwbaarheid en flexibiliteit nog 
bovenop.

Durst is actief op een breed terrein. Denk 
aan grootformaatprinten, het bedrukken 
van textiel en keramiek, industrial prin-
ting en machines die zijn ontworpen en 
gebouwd voor de verpakkings- en label-
markt.

RITA GERAERTS:
” De gesprekken met de mensen van Durst gaven 
vertrouwen. Ze gaven mij het gevoel dat we aan een 
avontuur begonnen dat we gezamenlijk tot een goed 
einde konden brengen.”

is dat niet iedereen meer om de hoogste kwaliteit 
vraagt. Goed is goed genoeg. We printen nu opla-
ges van 50 stuks tot wel 20 miljoen, waarbij er dan 
meestal sprake is van veel versies en de nodige 
toeters en bellen in de afwerking. 

We leveren in een cirkel van zo’n vierhonderd kilo-
meter, dat is in een dag te doen. Dan kom je naast 
België vooral terecht in Nederland, Duitsland en 
Frankrijk. De transformatie van analoog naar digi-
taal heeft gebracht wat we hoopten. Klanten die 
dichtbij ons staan, die vriendelijk zijn en ook beta-
len. We willen in onze markt niet de grootste zijn, 

maar wel de beste. Daarbij willen we vooral veel 
plezier in het werk hebben. De nieuwe printer helpt 
ons daarbij.” 


