
Uw boek krijgt slechts 
één kans op een 
sterke eerste indruk.

Always judge a book 
by its... bindery!

books & bindery 
Meesterboekbinders sinds 1796



 

Waarom kiezen voor Brepols books & bindery 
Als onafhankelijke boekbinderij staan we garant voor flexibiliteit en een totaalservice.

Brepols beschikt over 20.000m2 productieruimte 
met de meest geavanceerde machines.

•	 Al	sinds 1796 bekwaamt Brepols zich in het boekbinden. Deze unieke ervaring en 
 diepgaande productkennis combineren we met een grote dosis creativiteit en een drive  
 naar innovatie. 

•	 Elke	opdracht	volgen	we	persoonlijk op. Wij werken nauw met u samen en koppelen 
 voortdurend terug. 

•	 Flexibiliteit vormt één van onze belangrijkste troeven. Wij verwerken zowel kleinere  
 oplages – vanaf 200 stuks – als zeer grote orders. 

•	 We	beschikken	over	een	ultramodern machinepark. Hierdoor verzoenen we een  
 kwaliteitsvolle afwerking met uiterst snelle doorlooptijden. 

•	 Samen	maken	we	een	keuze	uit	onze	ruime	waaier	aan	afwerkingsmogelijkheden: 

- Hardcover of genaaide softcover
- Boekbanden in uiteenlopende materialen: gewatteerd, gekartonneerd, halfbanden 
  of integraalbanden. 
- Extra uitstraling of eyecatchers met leeslintjes, kapitaalbanden, geperforeerde hoekjes,… 
- Een snuifje luxe met een goud- of zilversnede, een folieopdruk, blinddruk, foedraal, stofwikkel,… 

•	 Vrijwel	alle	types	en	soorten	verpakkingen zijn mogelijk.
 
•	 Ook	voor	de	gewenste	logistieke opvolging staan we tot uw dienst. 

•	 Net	als	u	houden	wij	van	het	milieu,	meteen	een	belangrijke	reden	waarom	we	
 FSC-gecertificeerd zijn. 



Technologie + vakmanschap 
= het perfecte boek

Een prachtig boek is het eindresultaat van een kwaliteitsvolle druk 
en een hoogstaande afwerking. 

Als meesterboekbinder sinds 1796 werken wij uw boek met de grootste toewijding af. 

Wij beschikken over een volledig up-to-date en ultramodern machinepark. 
Dankzij deze investering mag u rekenen op een kwaliteitsvolle afwerking van uw boek 

én uiterst snelle doorlooptijden. 

Onze meesterboekbinders volgen elk project persoonlijk op. 
Hun vakmanschap en toewijding vormen uw ultieme kwaliteitsgarantie.  

Meer interesse of meer info? 
Wij maken graag een complete offerte op maat voor de afwerking van uw boek, 
jaarverslag, catalogus of omslag. Contacteer ons gerust. 

Indien gewenst ontmoeten we elkaar vrijblijvend om ideeën uit te wisselen.
Wij tonen u dan de technische mogelijkheden om uw boek af te werken. 

Books & bindery
Tieblokkenlaan 2 
2300 Turnhout, België 
Tel: +32(0)14 40 25 51 / +32(0)14 40 25 27
http://www.brepols.com/nl-be/boekbinderij-brepols


