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SPRINTIS kijkt terug op een zeer positieve beursdeelname, en is de officiële handelspartner 

voor de Schmedt hardcover apparatuur in Nederland  
 

Sinds September 2016 is SPRINTIS actief in de BeNeLux. De groothandel voor materialen t.b.v. 

drukkerij- boekbinderij- en reclamedoeleinden heeft haar assortiment van meer dan 3.000 

producten aan geïnteresseerden op de Grafische Vakbeurs van 14 t/m 16 maart  jl. 

gepresenteerd. 

Christiaan Schenk resumeert: De Grafische Vakbeurs had voor ons een hoge prioriteit. Tezamen 

met Paul Spitzen, onze Sales Manager BeNeLux,  konden wij ons omvangrijke programma tonen 

aan veel nieuwe en bekende klanten. Veel bezoekers lieten zich informeren betreffende 

WireBind, alles voor de kalenderproductie, display-artikelen, magneten en verzend- en 

verpakkingshoezen. 

 

Sinds kort is SPRINTIS eveneens de officiële handelspartner voor de Schmedt 

hardcovermachines voor de BeNeLux markt. Daarmee zet Paul Spitzen zijn 25-jarige traditie 

voort, waar hij voorheen ook actief was in de verkoop van machines. 

De Schmedt apparatuur is de ideale oplossing voor de boekproductie in kleine en middelgrote 

oplagen. Of het nu gaat om de productie van boekblokken, boekbanden – al of niet met 

foliepreeg, of de afwerking van de boeken – bandzetten en afpersen; de apparatuur van Schmedt 

dekt alle productieprocessen af, in segmenten of als geheel (in-line). 

Daarnaast biedt SPRINTIS ook het onderhoud en de service aan op bestaande en nieuwe 

apparatuur. 

 

 

Paul Spitzen, Sales Manager BeNeLux   
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De SPRINTIS-stand op de Grafische Vakbeurs   
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SPRINTIS 

SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG is een familiebedrijf uit Würzburg in Duitsland. Het productaanbod welke 

SPRINTIS op haar website toont, als ook in haar zeer overzichtelijke webshop onder www.sprintis.nl is zeer 

omvangrijk en veelzijdig. 

Klanten vinden in het assortiment van busschroeven tot Point-of-Sale artikelen, alles op het gebied van 

grafische afwerking en reclamedoeleinden. “Aanmaak naar klantenwens”  completeert het enorme 

leveringsprogramma.  

Vakkundige samenwerking en betrouwbaarheid is van zeer grote waarde voor het familiebedrijf. SPRINTIS 

weet daarin met de medewerkers Paul Spitzen en Frencis Hoogmoed voor de BeNeLux-markt haar traditie 

te kunnen vervolgen.  

Gratis monsters worden van vrijwel alle artikelen geleverd. Een up-to-date catalogus is beschikbaar als ook 

een collectieboek met vele modellen. 


