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Wie is Igepa

Igepa is een internationaal actieve leverancier van papier, enveloppen, etiketten, onderhoudsproducten en verpakkings-
materialen die iedere onderneming en ieder plaatselijk of nationaal bestuur gebruikt. Igepa is tevens een totaalleverancier 
van print- en signmedia, grafische technologie, software, knowhow, supplies en diensten voor de grafische sector.

Igepa is actief in België en Luxemburg en maakt deel uit van de Duitse Igepa Group, een bundeling van groothandels in 
meer dan 20 verschillende landen. De samenwerking tussen de leden van de Igepa Group zorgt voor een sterke uitgangs-
positie op elk gebied, zowel wat inkoopbeleid, knowhow als marketing betreft. Dit resulteert in een onklopbare prijs- 
kwaliteitverhouding en een doorgedreven klantenservice.
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Igepa beschikt over een eigen magazijn- en transport-
structuur met een 50-tal eigen chauffeurs en een eigen 
vloot van 40 vrachtwagens en bestelwagens. 

Het zijn dan ook onze eigen chauffeurs die dagelijks uw 
bestellingen leveren. Dit is een duidelijk bewijs van onze 
kwaliteitswaarborg en van ons streven om globaal te 
denken maar tegelijkertijd behouden we toch een plaat-
selijke verankering die erg op prijs wordt gesteld. 

Onze klanten

Begrafenisondernemers

Beschermde werkplaatsen

Copycentra

Detailhandel

Dienstenbedrijven

Distributiebedrijven

Drukkers

Evenementencentra

Industriële bedrijven

Logistieke bedrijven

Marketingbureaus 

Overheidsinstellingen

Publieke sector

Retailers

Scholen & universiteiten

Schoonmaakbedrijven

Signmakers

Sportcentra

Ziekenhuizen

Zorgcentra

Igepa stelt u een groot commercieel team op het 
terrein ter beschikking. Uw vertegenwoordiger 
begeleidt u, adviseert en doet een beroep op onze 
specialisten om de oplossing voor u te vinden. Al 
onze medewerkers helpen u op een snelle, doeltref-
fende en professionele manier. 

Bent u inkoper uit de overheidssector?  
Igepa beschikt zowel intern als extern over de 
nodige competenties voor aanbestedingen en over 
specialisten die u bij de procedures begeleiden.

Meer info?
Contacteer ons via office@igepa.be.

Ligging van onze magazijnen  
in België en het Groothertogdom Luxemburg.

enthousiasme

innovatie

creativiteit

team spirit flexibiliteit

integriteit

winning spirit kwaliteit

wilskracht
igepa

kernwaarden



Duurzaamheid als strategische pijler

Groen is niet toevallig de kleur van Igepa. We hebben een hart voor het milieu en volgen, in alles wat we doen, een  
duurzame strategie. Efficiënte logistiek, ecologisch engagement en een duidelijke certificering zijn daarvan de  
belangrijkste pijlers.

Efficiënte logistiek
• One-stop shop 

Igepa levert alle media en supplies die klanten nodig 
hebben in één enkele rit. Zo besparen we het milieu 
heel wat vrachtwagenkilometers. 

• De juiste hoeveelheden 
Igepa levert papier, inkjetmedia, snijfolies e.d.  
allemaal in de juiste hoeveelheden. Onze klanten  
kunnen precies bestellen wat ze nodig hebben,  
zonder verspilling. 

• Logistieke optimalisatie 
Igepa houdt de routes steeds zo kort mogelijk. Elke 
vrachtwagen is bovendien optimaal gevuld, zowel  
tijdens de heenritten als tijdens de terugritten. We 
doen ook een beroep op lokale distributiecentra om 
onze leveringen te optimaliseren. Onze vrachtwagens 
zijn milieuvriendelijk en ons nieuwe magazijn voldoet 
aan de meest recente milieunormen. 

• Bewuste leverancierskeuze 
Igepa werkt samen met leveranciers die zo dicht  
mogelijk bij ons gevestigd zijn. Ook dat bespaart  
kilometers. En natuurlijk vinden we hun groen  
engagement belangrijk. Zo wekken heel wat van  
onze papierleveranciers hun eigen groene energie op.

Ecologisch engagement 
en een Ecobuddy in  
uw bedrijf
Igepa biedt een hele waaier aan milieuvriendelijke pro-
ducten aan: van gecertificeerd en gerecycleerd papier 
over vegetale inkten tot plaatmaterialen in gerecycleerd 
karton of gerecycleerde kunststof.

Ecologie komt in onze samenleving steeds centraler te 
staan en elk bedrijf is het aan zichzelf verplicht om zo veel 
mogelijk ecologische inspanningen te doen. Igepa wil op 
dat vlak een trendsetter in de grafische sector zijn. 

We stellen u met veel plezier voor aan de Ecobuddy. Hij 
streeft samen met ons naar een betere papierrecuperatie. 

Het Ecobuddy principe 
Uw medewerkers verzamelen hun oud papier in de kleine 
Ecobuddy’s en maken die leeg in de grote versie van de 
Ecobuddy. Als de grote doos vol is, belt u 09 325 45 28 
(Aalter) of 04 364 01 26 (Awans) of stuurt u een mailtje 
naar collect@igepa.be en wij engageren ons om die terug 
mee te nemen wanneer we komen leveren. 

Van het oud papier wordt nieuw, 100% gerecycleerd 
papier gemaakt. Zo helpen wij u recycleren zonder extra 
vrachtwagenkilometers… en dus zonder CO2-uitstoot. 
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• 2540 zonnepanelen 
100% zelfbedruipend.

• Leveringen over de waterweg 
CO²-besparing van 13 ton per levering. 

• Recuperatie regenwater voor toiletten, wassen  
van vrachtwagens, aanvullen watervoorraden  
voor het sprinklersysteem.

• Elektrische fietsen 
voor woon-werkverkeer.

• CO2-uitstoot reductieplan 
Analyse van de huidige CO2-uitstoot met reductieplan. 
2021: audit om CO2-neutraal te worden.

• Ecobuddy 
We nemen uw oud kantoorpapier mee wanneer we uw 
bestelling komen leveren. Vervolgens wordt hiervan 
nieuw én milieuvriendelijk papier gemaakt. 

• Paper is nature   
Bewustmakingscampagne met charter: 
www.paperisnature.be 

Duurzaamheid / MVO



Papier

Papier is een bijzonder duurzaam en creatief product dat 
binnen uw bedrijf op veel gebieden een absolute meer-
waarde biedt. 

Gerecycleerd kantoorpapier
Uit oud papier kan zonder problemen tot 7 keer 
toe nieuw papier gemaakt worden. Papier is 
daarmee eindproduct en grondstof tegelijk.  
Het komt erop aan om uit het gebruikte papier 
opnieuw de cellulosevezels te isoleren en daar-
mee vervolgens opnieuw papier te maken. 
 
We zetten de voordelen nog even voor u op een rijtje:
• Nieuw leven voor afval: recycleren verkleint de papier-

afvalberg. We kunnen papier tot 7 keer toe recycleren.
• Het is gemakkelijker om pulp te maken uit papier dan 

uit hout en dat betekent automatisch minder verbruik 
van water en elektriciteit.

• Minder uitstoot van CO2: recycleren zorgt ervoor dat 
de CO2 langer in de vezels blijft zitten. Recycleren is 
niets anders dan optimaal en economisch gebruik 
maken van beschikbare grondstoffen. 

CO2-neutraal papier
Voor papier wordt de hoeveelheid geproduceerde CO2 
voornamelijk door 2 factoren beïnvloed: het transport en 
de energie die nodig is om het papier zelf te produceren.
Onze Europese producenten van de CO2-neutrale kwali-
teiten leveren forse inspanningen om de klimaatverande-
ring tegen te gaan. Door inspanningen op lange termijn, 
zoals klimaatpositieve bosbouw, nieuwe producten en 
wetenschappelijk onderbouwde reductiedoelstellingen, 
verminderen zij de uitstoot in hun hele productieketen. 
Initiatieven op korte termijn, zoals koolstofcompensatie, 
bieden extra mogelijkheden om een impact te hebben  
op het milieu.

CO2-compensatie is niet genoeg om de klimaatverande-
ring te stoppen of terug te draaien, maar samen met  
inspanningen op lange termijn is het een waardevolle 
stap om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
en een koolstofarme ontwikkeling in lokale gemeen-
schappen te ondersteunen.

Kantoorpapier
Elk kantoor is anders en elk bedrijf is uniek. Om tegemoet 
te komen aan de specifieke noden en vereisten van uw 
kantoor stellen wij u een uitgebreid gamma aangepaste 
kantoorpapieren voor.

Kantoorpapieren onderscheiden zich van elkaar door  
witheid, opaciteit, opdikking, gladheid en stijfheid. 
Afhankelijk van de eigenschappen van het papier worden 
andere toepassingen mogelijk en/of aangeraden.

Wit kantoorpapier
• Premium papier: ons absolute topgamma! Papier met 

de hoogste witheid, de hoogste opdikking, de beste 
opaciteit en de beste stijfheid. Dit papier is geschikt 
voor alle professionele toepassingen, zowel in kleur 
als zwart/wit en het leent zich prima voor scherpe en 
contrastrijke recto/verso prints.

• Multifunctioneel papier: kopieer- en printpapier voor 
dagelijks gebruik met gegarandeerde kwaliteit en 
hoge runnability. Perfect inzetbaar voor multifunctio-
nele recto/ verso toepassingen in kleur en zwart/wit.

• Economy papier: veelzijdig kopieer- en printpapier 
met een goede prijs-kwaliteitsverhouding, geschikt 
voor zwart/wit prints. 

Gekleurd kantoorpapier
Een bonte waaier van hoogkwalitatief gekleurd kantoor-
papier, van de meest subtiele pasteltinten tot intense, 
diepe kleuren, onmiddellijk leverbaar uit voorraad.

Clairefontaine Trophée gekleurd papier bestaat ook in 
mix-packs: voorverpakte assortimenten pastels, intensieve 
of fluo kleuren. 
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Digital printing: flexibel en (kosten)efficiënt 

Digitaal drukwerk kan door middel van personalisatie 

een effectief en competitief communicatiemedium zijn. 

Wij bieden onze klanten daarom een gamma digitale 

printmachines aan. 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer info of 

een demo wenst via info@igepa.be of via Bruno Vanhee: 

bvanhee@igepa.be — 0475 78 40 67.

Digitaal papier
Kleurenlaserpapier in aangepaste formaten voor digitale printsystemen. 

Er zijn verschillende soorten digitaal papier verkrijgbaar. De keuze is afhankelijk van het type printer. Dat moet ook wel, 
want waar laserprinters gebruik maken van een toner (poeder), printen inkjetprinters met vloeibare inkt. Kies voor het 
meest optimale resultaat van uw afdruk dus voor het juiste printpapier.

Hoe werkt een inkjetprinter?
Inkjetprinters gebruiken vloeibare inkt voor hun af-
drukken. Ze spuiten inkt onder hoge druk in minuscule 
druppeltjes op het papier. Dit gebeurt met de precisie die 
nodig is om vanaf een flatgebouw een tennisbal in een 
emmer te laten vallen.

Hoe werkt een laserprinter?
Laserprinters werken niet met vloeibare inkt, maar met 
toner. Dit is droog inktpoeder. Het belangrijkste onder-
deel van een laserprinter is de drum, een draaiende rol 
die statisch geladen is. Met een laserstraal wordt de 
afdruk van de print als het ware op de rol getekend. De 
toner blijft door de lading plakken op de afdruk. Door 
verhitting kleeft de toner vervolgens op het papier.



Wanneer welk papier gebruiken?
Er bestaan heel wat verschillende papiersoorten voor 
grafische toepassingen. Welke papiersoort gebruikt 
wordt voor welke toepassing is vooreerst afhankelijk 
van een aantal technische factoren: de levensduur van 
het product, de gewenste leesbaarheid, welke druk- en 
afwerkingstechnieken gebruikt worden, welke eisen er 
gesteld worden aan de beeldreproductie, enz.

Daarnaast zijn ook een aantal andere criteria belangrijk. 
Welke uitstraling willen we geven aan het drukwerk, 
welke sfeer willen we oproepen en wat willen we precies 
bereiken met onze communicatie? Een papier kan het 
zakelijke, het intieme of het vrolijke karakter van iets 
onderstrepen of net tegenwerken. 

Grafisch papier
Igepa is naast leverancier van kantoorpapier ook kind aan huis bij drukkerijen en gespecialiseerde grafische bedrijven.  
Wij leveren papier, karton, enveloppen en afgeleide producten die verwerkt worden tot hoogstaand drukwerk.  
Huisstijl, mailing, jaarverslag, prijslijst, imagobrochure, … Corporate drukwerk is het visitekaartje van uw onderneming. 
Een doordachte papierkeuze is daarbij een grote meerwaarde.

Meer dan papier alleen

Naast papier levert Igepa ook afgeleide producten  

zoals inkten, vernissen, lakken, perschemicaliën en 

consumables voor offsetdrukpersen. We denken  

daarbij evenzeer aan machines, software, supplies  

en consumables die gebruikt worden tijdens het  

prepress traject van een drukwerk.

Igepa is een totaalleverancier, een one-stop-shop  

voor de grafische industrie.

• Gestreken

• Ongestreken

• Text & Cover

• Karton

Soorten grafisch papier
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Etiketten / Labels
Etiketten benadrukken het professioneel karakter van  
uw drukwerk. Gestandaardiseerd of op maat.  
Uw persoonlijke stempel op de magie van uw creatie:  
landkaart, plan, patroon… 

• Igepa labels 
Een compleet assortiment standaard witte etiketten 
voor office-toepassingen, geschikt voor inkjet, laser 
en copier. Keuze uit verschillende etiketformaten met 
rechte of afgeronde hoeken. 100 A4-vellen per doos. 

• Specialiteiten 
Naast het standaard gamma beschikken we ook  
over heel wat specialiteiten in verschillende formaten 
en kleuren. 

Planafdruk
Planafdruk op ware grootte of schaal voor een correcte 
weergave van uw verhaal.  

• Ongestreken ppc rollen planafdruk 
Een ruim assortiment rollen voor de meest diverse 
toepassingen, geschikt voor laser, copier of inkjet.   

• Gestreken rollen 
Premium posterpapier, fotopapier, proofingpapier. 

• Synthetische rollen 
Canvas, films.
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Enveloppen op maat 
U kiest het papier, wij maken de enveloppen

Naast de enveloppen assortimenten die wij  

stockeren, bieden we ook de mogelijkheid om  

enveloppen op maat te bestellen via onze dienst 

Speciale Verwerking. 

Meestal worden enveloppen gemaakt in wit of ge-

kleurd offsetpapier, van 80 g/m² tot en met 120 g/m². 

Bij Igepa kan u enveloppen bestellen op basis van  

om het even welk door u gekozen basispapier,  

bedrukt of onbedrukt.

Wenst u meer informatie?  

Neem contact met ons op via spv@igepa.be

Enveloppen
Een envelop is het eerste visitekaartje van uw onderne-
ming, hij brengt uw communicatie veilig en netjes bij uw 
correspondenten en geeft een eerste indicatie van de 
belangrijkheid van uw boodschap en van de waarde die u 
aan communicatie hecht. 

Igepa biedt u een uitgebreid assortiment enveloppen aan 
in verschillende uitvoeringen en formaten, wit en gekleurd, 
offset bedrukbaar en/of digitaal bedrukbaar. 

U vindt bij ons ook het ruimste assortiment kwaliteits- en 
luxe enveloppen, in combinatie met print- en huisstijl-
papier. Tenslotte hebben wij een breed gamma enveloppen  
met diverse milieulabels.

De beste standaard enveloppenreeks op de markt: 

• We maken gebruik van de hoogste kwaliteit envelop-
penpapier van “Clairefontaine”.

• Het enveloppenpapier heeft het FSC® keurmerk en het 
venster is bio afbreekbaar.

• Barcode op de doos voor eenvoudig scannen.
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• Enveloppen zonder venster 
Enveloppen die volledig gesloten zijn en waarbij het 
adres op de envelop moet aangebracht worden.

• Enveloppen met venster 
Enveloppen waar een uitsparing in gemaakt is zodat 
men bepaalde informatie uit de inhoud van de zending, 
bijvoorbeeld het adres, door de envelop kan zien. 

• Enveloppen met binnendruk 
De binnenkant van de envelop is bedrukt. Ofwel met 
een patroon, ofwel met een volvlak kleur. Doel van deze 
bedrukking is ervoor te zorgen dat de inhoud van de 
envelop niet leesbaar is zonder de envelop te openen.

• Zakenveloppen 
De sluiting van de envelop is aan de korte zijde.

• Bubble-enveloppen 
De envelop is aan de binnenkant gevoerd met bubble-
plastic om de zending te beschermen.  
 
Naast bubble-enveloppen bestaan er ook enveloppen 
die met andere materialen dan plastic gevoerd zijn maar 
die hetzelfde effect, nl. het beschermen van de zending, 
beogen.

Soorten enveloppen



Hygiëne & Schoonmaak
Een uitgebreid aanbod professionele schoonmaak- en hygiëneproducten. 

Sanitaire ruimte
wash & wipe
Reinigen en desinfecteren zijn niet meer weg te denken 
in onze huidige samenleving. Bovendien draagt ook een 
goede handhygiëne bij tot een veilige werkplek voor uw 
medewerkers, klanten of contacten.

We bieden u een compleet assortiment van hygiëne 
artikelen en sanitaire benodigdheden: stijlvolle papier- 
en zeepdispensers en handdoekrollen, handdoekjes en 
toiletpapier, afvalbakken, luchtverfrissers, etc. 

Papierwaren
Toiletpapier, keukenrol, servetten, … 
producten die u relatief dagelijks gebruikt. 

Met onze geselecteerde papierwaren kan u 
vertrouwen op onberispelijke kwaliteit.
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Poetsdoeken
Sterke absorberende poetsdoeken voor binnen- en buitentoepassingen. 
Duurzaam, absorberend en vormvast. 

Op rol of in doos, voor ruw of delicaat werk en kwetsbare oppervlakken.

Professionele onderhoudsproducten
Efficiënte schoonmaakmiddelen voor interieur, sanitair en vloer, desinfectiemiddelen, allesreinigers, keukenreinigers, 
wasmiddelen, ontvetters,... Met de grootste zorg ontwikkeld en strikt gecontroleerd op hun werking en kwaliteit voor 
industrieel of particulier gebruik. 

Beschermingsmaterialen
Handgel, mondmaskers, beschermingsschermen,…  
om zowel uzelf als uw klanten en collega‘s optimaal  
te beschermen.
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Verpakking
Alles wat u nodig hebt om uw producten goed te beschermen zodat ze in onberispelijke staat op hun bestemming aankomen. 

Kartonnen dozen
Om de juiste kartonnen doos te kiezen, bepaalt u 
eerst of uw producten al dan niet zelfdragend zijn, 
hun gewicht, hoe lang ze worden opgeslagen en 
verzonden én bepaalt u het golftype.

Contacteer ons zodat u de kartonnen doos kan 
kiezen die het beste voor u geschikt is.

Verzendverpakkingen
Om uw pakketten met de post of met een koerier-
bedrijf te versturen.

• Postdozen 
Beschikbaar in verschillende formaten waarbij 
alle afmetingen conform de postnormen zijn. 

• Kokers 
Rond, vierkant of trapeziumvormig. Ideaal voor 
het verzenden of opbergen van posters, platte-
gronden, portretten, diploma’s,... 

• Webshop dozen 
Met zelfklevende sluiting voor verzending én  
zelfklevende sluiting voor retour, trekstrook 
voor eenvoudige opening, automatische bodem. 

• Luchtkussenenveloppen en schuimomslagen 
Schokbestendig, licht en stevig.



Papier & karton
Papier en karton zijn recycleerbaar en dus milieu-
vriendelijk. Het zijn beide materialen die doel-
treffend zijn om uw goederen te beschermen aan 
budgetvriendelijke prijzen.

• Opvulpapier  
Om uw producten te beschermen en vast  
te zetten. 

• Zijdepapier 
Voor de verpakking van breekbare producten. 

• Kraft 
In vellen of op rol. 

• Golfkarton op rol 
Te gebruiken als tussenlaag om schokken op te 
vangen, zelfs bij gebruik van zware en omvang-
rijke producten. 100 % recycleerbaar.

Tapes & etiketten
Tape onderscheidt zicht door de drager en de 
kleefstof. Het is belangrijk om de juiste tape te 
kiezen. Igepa helpt u daarbij!

• Papieren tape  
Met de hand afscheurbaar, beschrijfbaar.  
Een ecologische oplossing voor het sluiten  
van uw dozen. 

• Verpakkingstape 
Een uitgebreid assortiment om uw kartonnen 
dozen te sluiten.  

• Verzendetiketten 
Extra wit, permanent, gegarandeerd voor laser, 
inkjet en copier.
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Igepa Connects

Toegevoegde waarde op uw maat

Dagelijks streven we ernaar onze klantenservice naar een hoger niveau te tillen. We zetten alles in het werk om naar uw 
vragen en behoeften te luisteren om zo samen een structureel partnership te ontwikkelen en de toegevoegde waarde die 
Igepa kan leveren optimaal in te zetten:

• Steeds evoluerende webshop om te voldoen aan uw noden.

• Een geïntegreerd en gepersonaliseerd online aankoopplatform waar uw medewerkers op een gemakkelijke manier  
de voor uw bedrijf geselecteerde producten kunnen aankopen aan de vooraf overeengekomen prijs. Eventueel kunnen 
daarbij ook goedkeuringsflows (voor managers, aankoopverantwoordelijken,...) gedefinieerd worden.

• Papieradvies: welk papier wordt het best gebruikt voor welke behoeften.

• Optimale logistiek.
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• Gebruiksvriendelijk 
Overzichtelijke interface 
Eenvoudig bestelproces

• Gepersonaliseerd 
Uw voorgedefinieerd gamma producten 
Uw prijzen 
Mogelijkheid tot incorporatie van uw huisstijl 

• Online  
Productinfo, technische informatie en veiligheidsfiches  
24/7 online beschikbaar

• Aankoopplatform 
Snel 
Specifieke rechten toekennen 
Opvolging voor managers en aankoopverantwoordelijken 
dankzij de diverse rapportagemogelijkheden

• Technisch 
Integratie met Igepa’s core systems en ERP 
Technische en commerciële kennis in-house bij Igepa 
Multi-language supported

• Info   
Interesse, vragen of een demo?  
Uw Igepa vertegenwoordiger helpt u graag verder!

Gebruiksvriendelijk gepersonaliseerd online aankoopplatform



Onze merken
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Notes
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Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
B-9880 Aalter
T + 32 9 325 45 45
info@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Ans
Rue de Bruxelles 174
B-4340 Awans
T + 32 4 263 89 60
ansventes@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Belux s.à.r.l.
50, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
T + 352 48 63 76
info@igepa.lu
www.igepa.lu
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PEFC-07-32-61

Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org

Uw bestellingen in slechts enkele muisklikken

webshop.igepabenelux.com


