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Zünd Benelux investeert in e-learning platform  

‘VERRAS MET UNIEK PROJECT’
“Verras ons met een uniek project.” Deze harten-

kreet is afkomstig van Stephan Jacobs, directeur 

van Zünd Benelux. Volgens hem zien veel sign-

makers de potentie die ze in huis hebben met 

hun digitale printers en afwerkingsmachines 

onvoldoende onder ogen. “Daarom vinden wij 

de Sign⊕ Award zo belangrijk. Elkaar uitdagen 

en tonen welke mogelijkheden er zijn.”

I n elke branche zijn er uitdagingen en 

ontwikkelingen, maar wat ik duidelijk zie 

in de print- en signindustrie is een 

groeiende behoefte aan opleidingen”, 

aldus Stephan Jacobs, directeur van Zünd 

Benelux. “Dat heeft aan de ene kant te 

maken met een zekere vervlakking in de 

opleidingen - men leert de echte kneepjes 

van het vak niet meer - en aan de andere 

kant hebben we te maken met een hoog-

conjunctuur, waardoor je een veel groter 

verloop onder medewerkers ziet. Kent 

men het trucje eenmaal, dan vertrekken ze 

vaak.”

E-LEARNING
Reden voor Zünd Benelux om in service-

contracten standaard opleidingen en

terugkomdagen aan te bieden. Zowel voor

nieuwe zaken als specifieke behoeften van

de klant. Jacobs: “We zijn een heel eind

gevorderd met het bieden van een online

opleidingsplatform aan onze bestaande

relaties. E-learning zien wij als een belang-

rijk speerpunt. Bijvoorbeeld om het instal-

leren en bedienen van onze machines op

een simpele en heldere manier uit te leg-

gen. Gebruikers moeten hier ook allerlei 

tips en trucs kunnen vinden. Via dit plat-

form gaan we Nederlandstalige video-

tutorials aanbieden. Inclusief voorbeelden 

van toepassingen. Op termijn willen we 

via dit digitale platform ook bestanden 

van snijvormen ontsluiten. Zünd Benelux 

heeft zelf een aantal presettings van snij-

files die men dan gratis kan downloaden. 

Maar we willen een stap verder gaan. 

Gebruikers die een bepaald ontwerp - bij-

voorbeeld een specifieke display - als snij-

bestand in hun ‘virtuele boekenkast’ op de 

plank hebben liggen, kunnen dat straks 

via dit platform delen met andere Zünd-

gebruikers in ruil voor een vergoeding.”

LASERSYSTEEM
De vraag naar pvc-vrije materialen 

maakt dat laser voor bepaalde 

toepassingen steeds vaker in 

beeld komt, aldus Jacobs. 

Vandaar dat Zünd 

Benelux ook op dit 

vlak oplossingen in 

huis heeft. “Het 

voordeel van laser 

bij polyester is dat je 

iets sneller kunt 

afwerken en direct een sealeffect op de 

rand van het textiel hebt. Omdat de 

afwerking contactloos plaatsvindt, zit er 

geen spanning op het doek. Bij plaatbe-

werking, denk aan een kleine serie specia-

le producten, kan laser ook voordelen 

hebben. Acrylaat kunnen wij op de Zünd 

fantastisch mooi frezen en, met een speci-

ale diamantfrees, polijsten. Wil je bij fijn 

werk echt een topafwerking hebben, dan 

is laser een alternatief. Voor sommige 

plaattoepassingen kunnen wij nu frees en 

laser op dezelfde brug van één machine 

monteren. Dat is uniek in de markt.”    

www.zund.com
www.sign.nl/award
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