
Visie
De visie van de All Print Group is duidelijk: het leveren van een 
totaalpakket. Vanaf concept tot aan het eindproduct, zoals folders, 
banners, T-shirts, grootformaat posters, belettering en digitale 
nieuwsbrieven. Alles vindt plaats in eigen huis. Processen kunnen 
hierdoor optimaal op elkaar afgestemd worden met als resultaat 
een snelle doorlooptijd tot het eindproduct. Doordat de All Print 
Group alle activiteiten in eigen beheer heeft kan er een duidelijke 
begroting met de klant worden afgestemd. Vanaf het ontwerp 
wordt optimaal rekening gehouden met de realisatie wat zich uit in 
fl exibiliteit, kwaliteit van het eindproduct, snelheid van de produc-
tie, maar biedt ook transparantie in de kosten van het eindproduct.

Vestigingen
De All Print Group heeft vestigingen in Zaltbommel en Utrecht 
met Zaltbommel als hoofdvestiging. In februari 2013 zal de ne-
venvestiging in Utrecht verhuizen en is vanaf maart te vinden 
op bedrijventerrein De Wetering (langs de A2).

Design
All Print Design is het reclame- en communicatiebureau bin-
nen de All Print Group. Voordat communicatie-uitingen ge-
maakt kunnen worden, moet er een concept bedacht worden. 
Het concept moet toepasbaar zijn voor alle communicatie-ui-
tingen van de klant; zoals brochures, huisstijlen, websites en / 
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Walter Cleton is 20 jaar actief in de grafi sche sector. Zeven jaar geleden is All Print Digital opgericht en 
inmiddels uitgegroeid tot de All Print Group. All Print Group omvat de volgende onderdelen: Drukkerij 
Grafi druk, All Print Digital, All Print Design, Grafi druk Zeefdruk en All Print Sign.

GRAFISCHE SECTOR

All Print Group: 

Van ontwerp tot drukwerk
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Ontdek de vele mogelijkheden van de All Print Group

of digitale nieuwsbrieven. “Op onze ves-
tiging in Zaltbommel is een fotostudio 
aanwezig, waardoor we nog sneller kun-
nen schakelen voor een ontwerp en niet 
afhankelijk zijn van derden”, aldus Walter 
Cleton.

Zakelijk en particulier
De All Print Group bedient voornamelijk 
de zakelijke markt, maar heeft ook regel-
matig opdrachten voor particuliere klan-
ten, zoals geboortekaartjes of huwelijks-
uitnodigingen. “Door ons brede aanbod in 

mogelijkheden kunnen we iedereen van 
dienst zijn!” 
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