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22 | 23Over de printtechniek wil

directeur Gert-Jan van Dij-

ken, behalve dat er druk en hitte

bij komt kijken, weinig kwijt. Hij

heeft het liever over de mogelijk-

heden van Sublistyle. ‘De flinter-

dunne print zit op het glas, tus-

sen twee lagen glas of achter het

glas; het werk is dus niet gegra-

veerd. Het resultaat: een afbeel-

ding met hoge kleurechtheid,

waarvan de duurzaamheid vol-

doende is voor gebruik in in- of

exterieurs. We kunnen er echt

grote afbeeldingen mee maken.’

De breedte van de printer is afge-

stemd op die van de oven en dat

resulteert in maximale maten van 1,60

x 3 meter. De achtergrond kan wit wor-

den gemaakt, maar kan ook geheel

doorzichtig blijven, hetgeen een aparte

dimensie geeft aan de afbeelding, zoals

de kunst van Brood.

Vijf types

De Sublistyle-lijn bestaat uit vijf types.

Allereerst is er Sublicoat: met behulp

van een coating maakt Van Dijken kras-

vaste prints voor binnentoepassingen.

Tafelbladen, deuren, kastwanden of

aanrechtbladen worden voorzien van

(eigen) beeldmateriaal. Sublicoat is niet

transparant, wel lichtdoorlatend. De

tweede is Sublicoat Backpainted, speci-

aal bestemd voor wandbekleding. Het

glas is hierbij niet langer lichtdoorla-

tend, maar doordat de afbeelding direct

achter het glas zit, blijft de maximale

glansgraad behouden. Sublilam is de

derde: bij deze techniek wordt de afbeel-

ding tussen twee of meerdere glaslagen

gelamineerd, waardoor de afbeelding

aan twee kanten dezelfde kwaliteit

heeft. ‘Ideaal voor bijvoorbeeld schei-

dingswanden en (buiten)deuren’, aldus

Van Dijken. 

Ook bij Subliclear wordt gebruik

gemaakt van een folie, in dit geval een

hoogwaardige glasheldere film die ach-

ter of voor het glas aangebracht wordt.

Van Dijken Glas uit Waddinxveen introduceert onder de naam

Sublistyle een nieuwe techniek voor krasvast printen op en,

met behulp van folies, tussen en achter glas. Afhankelijk van

de bewerking en de soort folie is het resultaat lichtversprei-

dend of glashelder, maar altijd met een kleurecht resultaat. De

testen lopen sinds vorig najaar; de techniek is nu klaar voor

lancering. Ter ondersteuning van de marktintroductie heeft Van

Dijken van de erven Herman Brood het gebruiksrecht van enke-

le kunstwerken van deze in 2001 overleden artiest weten te

bemachtigen. Geprint op glas geven ze een prachtig effect.

Sublistyle glazen wand met aan achter-

zijde verlichting, bar in Hotel de Zand-

horst te Heerhugowaard. 
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Een techniek die het mogelijk maakt om

prints op glas ook te gebruiken voor bui-

tentoepassingen. Van Dijken: ‘Door de

tweezijdige UV-filters garanderen we de

kleurechtheid tot wel zeven jaar.’ Het

vijfde type uit de nieuwe lijn van Van

Dijken is Sublibacklit. ‘Dit is een hoog-

waardige witte lichtdoorlatende film die

achter het glas aangebracht wordt. Deze

over te brengen. Vooral kleuren als

felrood en kobalt. Dat is nu geen

probleem meer. Het verschil met

gangbare technieken is dat die veel-

al van emaille gebruik maken. Daar-

van zijn niet alleen de ‘dots’ groter,

om de afbeelding goed te krijgen

moeten ook meerdere lagen en

kleuren op elkaar worden geprint of

gezeefdrukt. Die mix, vergelijkbaar

met full colour drukwerk, maakt de

afbeelding minder kleurecht en hel-

der. Met die transparantie wil je

juist het verschil maken wanneer je

een afbeelding op glas print.’

Naast glas experimenteert Van Dij-

ken ook met het printen van andere

materialen, zoals composietsteen.

Ook hier is het resultaat positief.

Vooruitlopend op de nieuwe ont-

wikkelingen heeft het bedrijf reeds

een jaar terug een nieuwe hal in

gebruik genomen, enkele honder-

den meters van het bestaande pand.

Naast de coater, printer en de oven

is hier ook een verpakkingslijn voor

onder meer aanrechtbladen geïn-

stalleerd. <

Marco Groothoff

extra laag zorgt voor verspreiding van

een lichtbron achter het glas. De afbeel-

ding wordt egaal verlicht en komt nog

beter tot zijn recht. De mogelijkheden

zijn echt ongekend. Wij printen CMYK

en RGB. Dit laatste wil zeggen dat de

kleuren het meest detail behouden en

krachtig en diep blijven. Vroeger was

het moeilijk sommige kleuren op glas

Sublistyle glazen schuifdeuren met een werk van Herman Brood, in samenwer-

king met Koos van Dijk (manager Herman Brood).

Sublistyle panelen ten behoeve van Speedgate BRS Moerkapelle. Sublistyle glazen bar met werk van Herman Brood,

van binnenuit verlicht. 

Receptiebalie in Hotel de Zandhorst, afmetingen: 5,6 x 2,65 meter, opgebouwd uit Optiwhite 19 milli-

meter en het bovenblad in vrije vorm uit één deel, gesatineerd 10 millimeter gehard. Het totale gewicht

van de balie is ongeveer 7000 kilo.
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