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Finishing Touch uit Sittard- 
Geleen heeft zich sinds de 
start in 2000 toegelegd op 
zeer speciaal drukwerk.  
De juiste keuze: waar de 
drukkerswereld zucht onder 
de crisis en concurrentie 
uit Oost-Europa weten Rolf 
Ceha en Ron VanderBroeck 
met hun bedrijf bijna elk jaar 
een stukje te groeien. Zelfs 
het vertrek van een grotere 
klant is verteerd.

‘Het oog wil ook wat’  
Parfumverpakkingen voor Chanel. 
Whisky-dozen. De cover van Inferno; 
de nieuwste bestseller van Dan Brown. 
Etiketten voor CIF-allesreinigers. Siga-
rettendoosjes. Luxe folders van Jumping 
Indoor Maastricht. Dvd-covers. Uitnodi-
gingen voor feesten. “Tja, wat maken we 
eigenlijk niet,” zegt Rolf Ceha terwijl hij de 
tafel volstapelt met tientallen producten, 
allemaal made in Sittard-Geleen. “We 
werken voor opdrachtgevers uit Neder-
land, België en Duitsland, veelal ontwer-
pers en producenten van verpakkingen. 
Het worden er steeds meer, blijkbaar 
hebben we een goede naam opgebouwd. 
We zijn nu zelfs zover dat we nog dit jaar 
verhuizen naar een nieuw en groter pand. 
We willen investeren in nieuwe machines 
en nog enkele mensen aannemen.”

Veredelen
De producten van Finishing Touch hebben 
één ding gemeen: ze vallen allemaal op 
de een of andere manier op. De kleuren 
lijken helderder, de contouren scherper. 
“Natuurlijk,” vervolgt Rolf Ceha. “Wij ma-
ken geen drukwerk, wij veredelen papier. 
Niet met offsetpersen, maar met origine-
le boekdrukpersen. We brengen speciale 
folies aan in alle mogelijk kleuren, stan-
sen randjes, lijnen en reliëf in het papier 

en we beheersen het pregen.  
Daarmee maak je reliëf in  
drukwerk. Vergelijk het met braille. Dat 
geeft geweldige effecten. Deze technie-
ken zorgen voor die speciale uitstraling. 
En dat is wat producenten willen. Of je nu 
een tomaat wilt verkopen, een dvd of een 
potje mayonaise; je moet opvallen. Zeker 
in de schappen van de winkels. Het oog 
wil ook wat.”

Vakkennis
Er zijn maar enkele drukkerijen in Neder-
land die beschikken over de benodigde 
machines en de vakkennis om te kunnen 
pregen en foliën. Ook in het grensgebied 
is de concurrentie voor Finishing Touch 
beperkt. “Dat wisten Ron en ik toen we in 
2000 de boedel overnamen van onze vori-
ge werkgever, een traditionele drukkerij. 
We kennen ons vak en hebben meteen 
besloten om ons volledig toe te leggen op 
het pregen, foliën en stansen. Alleen met 
een specialisme gaven we onszelf een 
kans. We hebben destijds ruim een mil-
joen gulden geïnvesteerd in aanvullende 
apparatuur en zijn begonnen. Natuurlijk 
heeft het tijd gekost om een voet aan de 
grond te krijgen, maar onze positie wordt 
steeds sterker. We zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.”

Sterker
Dat het bedrijf tegen een stootje kan, 
bleek enkele jaren gelden. Grootste 
klant Hallmark begon grote producties 
naar China te verplaatsen. “Ja, dat was 
wel slikken. Het heeft ook even geduurd 
voordat de orderportefeuille weer gevuld 
was, maar het heeft ons tegelijk sterker 
en creatiever gemaakt. 

Pas nog hoorde ik dat Hallmark  
niet helemaal tevreden is over de  
kwaliteit en de levertijden.  
Ha, daarvoor moet je bij ons zijn.  
Ik zie ze graag terugkomen.”

   www.ftouch.nl

Het heeft tijd gekost 
om een voet aan de 
grond te krijgen,  
maar onze positie 
wordt steeds  
sterker
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