
PERSBERICHT 

Mechelese Drukkerij Coloma neemt 

Papiercentrale uit Zemst over. 

Mechelen, 1 december 2019 - Het familiebedrijf Papiercentrale uit Zemst, dat al sinds 1983 

papieren verpakkingen voor de voedingsindustrie vervaardigt, is overgenomen door de Mechelse 

Drukkerij Coloma. Met deze overname is ook voor deze gevestigde waarde de toekomst verzekerd, 

zij het onder een nieuwe naam: Verpackt. 

“Verpackt brengt Drukkerij Coloma van 2D naar 3D.” 

“De geboorte van Verpackt brengt Drukkerij Coloma van 2D- naar 3D-drukwerk”, zegt Steven 

Verlinden, general manager van Drukkerij Coloma. “Drukkerij Coloma drukt al decennia kistkaarten, 

label en bedrukkingen voor de groenten- en fruitsector, maar dankzij de overname van Papiercentrale 

kunnen we nu aan alle verpakkingsbehoeften voldoen.” 

Voeding en horeca 

Met Verpackt kan Drukkerij Coloma voor iedereen die met voeding werkt interessante en unieke 

productcombinaties aanbieden. “Klanten uit de horeca hebben nu één aanspreekpunt voor al hun 

drukwerk: van voedingsgeschikte bakjes, schalen en zakken tot menu’s, placemats en 

promotiedrukwerk. Drukkerij Coloma is, dankzij deze overname, hun one-stop-shop.” 

Doorstart 2020 

Met de overname van het noodlijdende Papiercentrale was een grondige reorganisatie gemoeid. Toch 

is het Drukkerij Coloma gelukt om het vaste personeel in dienst te houden. “We hopen een goede 

doorstart te kunnen maken in 2020 zodat we weer kunnen groeien.”, zegt Steven Verlinden. Voor de 

hele Coloma Groep betekent de overname van Papiercentrale dat het aantal medewerkers stijgt naar 

20.  

Groei in de grafische sector 

Hoewel de traditionele drukkerijen het vaak moeilijk hebben om te overleven, groeit Drukkerij 

Coloma al enkele jaren gestaag. “In de grafische sector komt het erop aan om je diensten af te 

stemmen op de behoeften van de markt. Met de opstart van Verpackt willen we nog méér in huis 

hebben om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.” 

 

  

Drukkerij Coloma is een familiebedrijf waar de inkt al drie generaties door de aderen stroomt. 

De drukkerij kijkt met een allround aanpak verder dan het traditionele drukwerk en zet volop 

in op digitalisering en cross-media. Ook in innovatie en werkplekleren loopt Drukkerij Coloma 

voorop. www.drukkerijcoloma.be 
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