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      Met meer dan 75 jaar ervaring
mogen we rustig stellen dat onze  
             specialisaties en kennis een 
       extra meerwaarde geven 
                     aan uw realisaties...
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Dat Aurora al meer dan 75 jaar ervaring heeft in de productie en verkoop van papierwaren 

voor schrijven en opbergen is echt geen staatsgeheim. Veel minder geweten is dat we, 

door deze kennis en knowhow, ideaal geplaatst zijn om uw specifieke wensen te vertalen 

in een perfect afgewerkt eindproduct. In dit presentatieboek nemen we u graag mee op een  

kennismakingstocht van onze specialiteiten.

Ecologie en duurzaamheid zijn voor Aurora bijkomende troeven. We kiezen niet enkel voor 

hoogwaardig kwaliteitsmateriaal maar onze produkten zijn ook FSC en PEFC gecertifieerd.

En natuurlijk wordt uw werk goed opgevolgd door ervaren, gemotiveerde medewerkers en 

hebt u één persoonlijk aanspreekpunt binnen Aurora.

We hopen dat u door deze presentatie - u hebt een staaltje van ons kunnen nu in handen - 

overtuigd bent van de meerwaarde die Aurora u kan bieden bij uw realisaties.
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PEFC/07-31-235

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.org
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   Dat drukwerk een vak apart is 
waar meer bij komt kijken dan een paar 
   internetbeelden en tekst in Word pleuren 
     is voor veel mensen een mysterie...

Drukwerk
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Drukwerk
Niet iedereen heeft zomaar een rotatiepers of een groot formaat vellenpers rondslingeren, 

maar u krijgt wel regelmatig vragen van klanten die drukwerk op groot formaat nodig hebben.

Dan moet u op zoek naar een een oplossing met alle mogelijke risico’s van dien... Is de 

kwaliteit wel volgens uw eisen? Wordt het werk wel op tijd geleverd?  Of erger nog, wat als 

uw ‘concollega’ rechtstreeks of onrechtstreeks uw klant benadert?

Aurora is voor uw drukwerk onder alle omstandigheden dé ideale partner. We garanderen 

niet alleen een hoogstaande kwaliteit en een stipte  levering maar, omdat Aurora niet op 

de commerciële markt actief is, bent u ook verzekerd dat uw werk ook steeds in uw handen 

blijft. En die gemoedsrust is natuurlijk van een niet te onderschatten waarde...
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Drukwerk
KBA142
Groot formaat 102 x 142 cm
Ideaal voor affiches
Zowel voor grote als kleine oplages
Snelle omsteltijden
Stockvoorraad papier
In één drukgang 
	 •	druk	recto/verso	in	2	kleuren	
	 •	4	kleurendruk	in	quadri	of	PMS

KBA74
Formaat 52 x 74 cm
In één drukgang
	 •	5	kleuren	of
	 •	4	kleuren	met	offsetvernis
Druk	op	Polypropyleen	vellen	tot	800u	
Mogelijk	met	of	zonder	dekwit

GOEBEL
Offset	rotatiedruk	in	2	kleuren	recto/verso
Bijbeldruk vanaf 36g papier 
Uitleg van gevouwen katernen 
Micro	scheurperforatie	op	drukpers
Ideaal voor boekdruk
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Hardcover
   Hardcover omslagen maken een 
essentieel deel uit van een hoogwaardig 
eindproduct. Aurora levert u steeds 
   onberispelijke kwaliteit in een 
                  veelvoud van materialen. 
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Hardcover
Er was eens...  Deze typische aanhef voor sprookjes mag  vandaag ook gebruikt worden voor 

hardcover boekomslagen. Een steeds kleiner aantal gespecialiseerde bedrijven hebben nog 

de kennis en ervaring om ze, volgens de regels van de kunst, te produceren.

En toch... blijkt er nog heel veel vraag te zijn naar hardcover boeken. Niet alleen stralen ze 

een meerwaarde uit, pas als je ze vastneemt ervaar je ten volle het gevoel van kwaliteit en 

luxe dat iedereen bewust of onbewust associeert bij een hardcover.

Klassiek genaaide of garenloos gebonden boeken. Zachte, gekartonneerde of gewatteerde 

omslag, gepersonaliseerde goudstempeling, blinddruk of zeefdruk op leder, kunstleder, PVC 

of PP voor industrieel bindwerk en kleine oplagen behoren tot onze dagelijkse activiteiten. 
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Hardcover

Omgeboekte 
omslagen 

in kunstleder 
bandmateriaal 

of papier 

Laminaatpapier in 
blinkende, matte of  

nerffolie met mogelijkheid 
tot UV vernis

Zonder of met soepel 
of stevig rugkarton

Ideaal voor 
boekomslagen, 
stripverhaalcovers 
of agendaomslagen

Ééndelige 
muurkalenders 
of driedelige 
omslagen

van	280g	karton
tot gewatteerde
uitvoeringen

Harde kaften 
voor wire-o boeken  
en ringbanden met 

tegenspiegel 

rechte 
hoeken
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Bindwerk
   Zodra er geen nietjes gebruikt mogen 
worden lijkt het wel of het de meeste 
   mensen geen idee hebben wat er 
        nog allemaal mogelijk is. 
            Gelukkig weten wij beter...
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Bindwerk
Je zou het haast vergeten tegenwoordig, maar er bestaan inderdaad wel wat meer manieren 

dan nietjes om een boek, brochure, kalender,... te verzamelen.

Klassiek genaaid of garenloos gebonden, enkel of dubbel spiraal, perl of wir-o binding zijn 

een greep uit de ‘speciallekes’ die we kunnen voorstellen. 

Maar daar houdt het niet op, Aurora kan u, naast papier, ook PVC en PP als cover voorstellen  

bij het binden. Opaque of transpartant, rigide of flexibel en in een waaier van kleuren geeft 

dit soort materiaal soms net dàt beetje meer wat uw klant zoekt.

Oh ja, wist u trouwens dat we niet gelimiteerd zijn tot de ‘standaardformaten’?
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Bindwerk
Een greep uit ons aanbod:

	 •	 Dubbel	formaat	binding	in	two-up	of	coming/going	drukschema

	 •	 Rechte	of	afgeronde	hoeken

	 •	 Gebrocheerde	uitvoering	met	soft	cover	omslagen	of	uitvoering	

  met schutbladen voor latere inhang in hard covers

	 •	 Boorgaten	mogelijk

	 •	 Twinflex,	hotmelt,	genaaid	met	garen,	dubbel	of		plastiekspiraal	(Perl	binding)

	 •	 Hoekperforatie

	 •	 automatische	katerncontrole	en	regelmatige	pull	testen

	 •	 Beperkte	doorlooptijd	door	in-line	koppeling	met	

  inhangstraat voor hardcover boeken
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Uitkap
    Ondertussen lijkt het wel of “plakkerkes”
 de alleenheerschappij hebben verworven als 
het om pagina-aanduidingen gaat...
   Vergelijk dat met een mooie uitkap 
                            en je weet wel beter.
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Uitkap
Denkt u bij uitkapwerk niet aan gaten in de muur, maar aan onder andere register- en 

duimuitkap, dan bent u bij ons zeker aan het juiste adres.

Door onze jarenlange ervaring en een speciaal op deze taak gebouwd machinepark is met 

recht en reden één van de specialiteiten waar we absoluut in uitblinken.

Onder rechte hoek of 110°, van 6 tot 18 mm, in enkele of dubbele reeks, duimuitkap van  

15, 18, 20, 22 en 25 mm... je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen het u voorstellen. 
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Uitkap
Alfabetuitkap schuine of rechte verdeling, 

letteropdruk in 1 of 2 kleuren, 

mogelijkheid tot aanbrengen verstevigende laklaag

Agenda’s met register U-uitkap in 1 of meerdere reeksen 

Catalogusverdeling met rechte stansing of duimuitkap

Soft of  hardcover uitvoering

Traditioneel of spiraal gebonden versies

ook voor kleine oplagen




