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Industriële drukkerij Verstraete te Maldegem
Foto's: Studio C/aerhout

De drukkerij Verstraete bezit
een dominante positie in de markt van het
drukken van etiketten op verpakkingen in
polypropyleen. Ter gelegenheid van de uit
breiding van haar productie-activiteiten,
wenste de onderneming zich uit te rusten
met nieuwe installaties die de hoogstaan
de technologie, de nauwgezetheid en de
ernst weerspiegelen die haar kenmerken.
In zekere zin moest dit complex, bestaan
de uit de productie-eenheid en de bedrijfs
administratie, een etalage vormen voor de
klanten en de leveranciers.
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