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Inventaris grafische werkplaats te koop

Te koop aangeboden in Haren, Groningen, inventaris van margedrukkerij, bestaande uit vijf bokken met verschillende 
lettertypes, verschillende complete en incomplete houten lettertypes, drukpersen en diverse andere benodigheden. 
Alles bevindt zich op de begane grond. Het is mogelijk het hele inventaris in één keer over te nemen, maar losse 
verkoop is ook prima. Geïnteresseerden kunnen op afspraak komen bezichtigen. Alleen op zoek naar serieuze reacties.
Alle prijzen zijn richtprijzen, er valt altijd te onderhandelen.

Persen
- J.G.A. Eickhoff 50x70 proefpers, richtprijs: 1200 euro

Machines en apparaten
- Belichter Fotoclark Printaphot 4050 / Océ 20 met vacuumoppervlak, richtprijs: 250 euro
- Krause snijmachine + extra mes, snijbreedte 70cm, richtprijs: 350 euro

Bokken met metalen letters 
Vijf standaard formaat bokken met inhoud, plus losse kasten met inhoud. Twee bokken met schuine bovenkant, twee 
met vlakke bovenkant. Eentje met verstelbare bovenkant. Lettertypen zie verderop in dit document. Richtprijs 20,- per 
kast (400,- per bok) voor gevulde kasten. Meeste kasten zijn goed gevuld, sommige minder. De koper mag de kasten 
controleren op gevuldheid/compleetheid. Bokken zijn van verschillende kwaliteit, kasten allemaal in orde.

Verkoop is per bok, liever geen losse kasten. Het liefste per lettertype, zodat die niet worden 
opgesplitst. Of een combinatie als één lettertype de bok niet vult. Kan in overleg.

Losse kasten met vulling die niet in een bok zitten worden het liefste per lettertype verkocht.

Voor de opzetstukken is er allerlei interlinie e.d. aanwezig, mag de koper zelf aanvullen zodat 
ze vol zitten. Ook kistjes vol spaties en vulwit van verschillende puntgroottes aanwezig; 
koper mag daarvan zonder extra kosten meenemen wat hij/zij nodig heeft.

Houten lettertypes
Verschillende houten lettertypen, sommige compleet, sommige niet. Koper mag uiteraard alles controleren en 
eventueel uitzoeken.

Gevarieerde gereedschappen en benodigheden
- Dresseerplanken & hamers
- Metalen galeien
- Houten galeien
- Inktroller voor lithografie
- Kasten met interlinie
- Vele galeien met interlinie/opvulwit

Regelen en kosten voor vervoer voor koper. Veel spullen zitten niet in kratten of dozen, neem deze dus mee. Persen 
en machines staan niet op pallets. Neem til-hulp mee; wij willen wel wat meehelpen, maar neem voor het zware 
werk hulp mee. We hebben wel karretjes hier om spullen te verplaatsen.

Contact voorkeur via e-mail: drukkerij@typehigh.nl
Of via advertentie op Drukwerk in de Marge
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Bokken / metalen letters
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Bembo
14 pts romein – ca. 16 kasten
14 pts cursief – ca. 2 kasten
14 pts kleinkapitaal – 1 kast
18 pts romein – ca. 7 kasten
18 pts cursief – ca. 3 kasten
24, 36, 48 pts romein – ca. 1 kast elk

Fournier
12 pts romein – ca. 5 kasten
12 pts cursief – ca. 2 kasten
12 pts kleinkapitaal – 1 kast
14 pts romein – ca. 14 kasten
14 pts cursief – ca. 4 kasten
18 pts cursief – 1 kast
18 pts romein – ca. 9 kasten
36 pts romein – 2 kasten

Helvetica
16 pts mager – 1 kast
16 pts romein – 1 kast
16 pts vet – 1 kast
24 pts mager – 1 kast
24 pts romein – 1 kast
24 pts vet – 1 kast
24 pts extra vet – 1 kast

Erasmus
60 pts. – 1 kast

Garamond
36 pts – 1 kast
48 pts – 1 kast

Mercator
12, 14, 16, 48, 36 pts – ca. 1 kast elk
60 pts. smal vet cursief – 1 kast

Aigrette
48 pts. 1 kast

Candida (?) 
1 kast



5

Akzidenz Grotesk
4 kasten grotere punten
1 kast smal halfvet 5 augustijn

Nobel
28 pts halfvet – 1 kast
28 pts halfvet – 1 kast
36 pts vet – 1 kast
36 pts halfvet – 1 kast
36 pts romein – 1 kast
48 pts romein – 1 kast

Antiek
28, 48, 60 pts vet cursief – 1 kast elk
36 pts. smalvet – 1 kast
36 pts. smal – 1 kast

Studio
48 en 60 pts. – 1 kast elk

Rondo
48 pts romein – 1 kast
48 pts vet – 2 kasten

Flambart
36 pts. – 1 kast

Legende
28 pts – 1 halve kast

Regelwit / interlinies
Veel aanwezig

Richtprijs: 600,- per bok (30 per kast)
Bij volle bok, is bok inbegrepen

Richtprijs
20,- / kast
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VERKOCHT
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Regletten

Drie kasten aanwezig, staal en aluminium.

Doe
een bod
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Koperen lijnen

Twee kasten aanwezig.

VERKOCHT
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Metalen grotesk

Compleet alfabet. 3,2 cm.

VERKOCHT
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Metalen hoekige schreefloze

Compleet, minus Q. Hebben we er nooit bij 
gehad.

VERKOCHT
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Galeien met interlinie / opvulwit

Niet geheel uitgezocht, in overleg, kan deels in 
de bokken worden aangevuld.

Doe
een bod
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Houten letters
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Art deco biljetletter

Spijtig genoeg ontbreken de K en de Q, 
zijn nooit in ons bezit geweest.
27 cm.

VERKOCHT
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Egyptienne biljetletter #1

H ontbreekt. 18 cm.

VERKOCHT
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Egyptienne biljetletter #2

Alfabet compleet, van veel letters meerdere 
aanwezig. Strepen, ampersand, punten, 
uitroeptekens en puntkomma’s.
12,5 cm.

VERKOCHT
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Egyptienne biljetletter #3

Alfabet compleet, van veel letters meerdere 
aanwezig. Komma’s, uitroeptekens, streepje, 
punten. 18 cm.

VERKOCHT
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Schreefloze biljetletter groot korps

Onderkast compleet, sommige letters meerdere 
aanwezig. Twee accenten, ampersand, komma’s 
en streepje.

Van de kapitalen ontbreekt de D.
Cijfers niet compleet.

14,4 cm

VERKOCHT



27

Schreefloze biljetletter klein korps

Onderkast compleet, sommige letters meerdere 
aanwezig. Accent ü. Ampersand, vraagteken, 
punten en strepen.

Kapitalen helaas niet compleet.
Cijfers ontbreekt de 3.

10,7 cm

VERKOCHT
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Schreefloze biljetletter smal

Onderkast compleet, sommige letters meerdere 
aanwezig. Accent ü en ä. Fi en fl ligaturen, kom-
ma’s, punten, streepjes.

Bij de kapitalen ontbreekt de K. Bij de cijfers 
ontbreekt de 9. De 6 kan natuurlijk dubbel 
dienst doen. Formaat 18 cm.

VERKOCHT
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Egyptienne biljetletter #4

Alfabet compleet, van veel letters meerdere aanwezig. 
Enkele leestekens, vraagteken, ampersand. 11,2 cm.

Cijfers compleet en dubbel. Ook kleiner korps cijfers, 
compleet. 

VERKOCHT
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Varia 

Incomplete collectie vierkante letters

Formaat 10,8cm

VERKOCHT
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Varia 

Alfabet in donker houten kast is compleet.
Formaat 5,8cm en 7,8cm.

Formaat 10,8cm

VERKOCHT
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Houten letter

Waarschijnlijk compleet alfabet, uitzoeken met de 
koper.

VERKOCHT
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VERKOCHT
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Kleine ronde houten letter

Compleet alfabet, zowel onder- als bovenkast. Cijfers en 
enkele leestekens. 2,3 cm.

VERKOCHT
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Grote houten letters

Collectie enorme letters, 111 stuks. Geen complete alfabetten. 
Waarschuwing: mogelijk actieve houtworm, is te behandelen.
Formaat verschillend, van 29,5 tot 36,5 cm.

VERKOCHT
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Drukpersen
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Korrex Frankfurt Kraft 

Is ooit gebruikt door De Arbeiderspers. Bouwjaar: 1960
Drukformaat: 80x60 cm (max. papierformaat 61x86 cm).

Elektrisch aangedreven drukpers (3-fase stroom). Inktsysteem en 
drukken gaat dus elektrisch. Handmatige in- en uitleg van het papier.

Pers in goede staat en werkend. Rubberollen in goede staat.
Alle toebehoren aanwezig; zie drukbed op de foto.
Formaat: 2,5 x 1,27 m

VERKOCHT
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J.G.A. Eickhoff proefpers

Uit Kopenhagen, halverwege vorige eeuw. Afdrukformaat 50x70 cm. Volledig 
handmatig, zowel de inktgeving als het drukken zelf. De pers heeft een vaste 
cilinder en een bewegend fundament. De pers verkeert in goede conditie. Inktsys-
teem is compleet. Rubberollen in redelijke staat. Handvat van slinger beschadigd, 
beïnvloedt functie niet. Formaat 1,70 x 1,20 m (met fundament uitgedraaid 2,15m)

Richtprijs
1200,-
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Adana 8x5 tafeldegelpers

De ‘eight-five’, de meest populaire amateurpers in de UK. Dit betreft voor zover we 
weten de Mk. 3, de meest recente vanaf 1970. Afdrukformaat 20,3 x 12,7 cm. Pers 
zelf is in hele goede conditie. Rubberollen moeten vervangen worden (zie foto), die 
zijn betaalbaar te bestellen bij Adana, evenals andere onderdelen.

VERKOCHT
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SOFADI Showcard tafelcilinderpers

Afdrukformaat 28,5x31 cm. Bijhorend lettersysteem met sleuven onderop 
aanwezig en compleet, mix van houten en metalen letters. Meerdere 
metalen stangetjes om regels te zetten aanwezig. Rubberrol in zeer 
goede staat. Originele flyer aanwezig.

Pers is gemaakt door Vandercook voor Showcard Presses en werd veel 
door grote warenhuizen gebruikt voor dingen als prijskaarten.

VERKOCHT
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Machines, apparaten, etc.
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Snijmachine Krause

In goede, werkende staat. Max. snijbreedte 70cm. Handslingertje aan de voor-
kant voor het verschuiven van de aanleg achter in is gebroken (zie foto), maar zou 
eenvoudig te repareren moeten zijn. Heeft ons in het gebruik nooit belemmerd. 
Er is een extra geslepen mes in houten houder aanwezig. Formaat: 1,80 x 1,30 m, 
1,55 hoog.

Richtprijs
250,-
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Polymeermachine – Polimero - A4 

Gebruikte staat, alles zou naar behoren moeten werken. Volledig 
polymeer systeem, inclusief UV belichter, uitwasser en droogunit. 
Max formaat is 220x320 mm, eigenlijk dus A4. Er is een ongeopend 
lichtdicht pak metalbacked polymeerplaten bij (t.w.v. ca. 100,-, bij prijs 
inbegrepen). Formaat: 52 x 56 cm, 1,20 m hoog.

VERKOCHT
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Richtprijs
250,-

Belichter Fotoclark Printaphot 4050 / Océ 20

Belichter voor polymeerplaten, offsetplaatjes, etc. Met glasplaat en 
rubber oppervlak, vacuumpomp, timer. Werkend en in orde. 
Max belichtingsformaat 40x50cm.

Formaat apparaat: 75 x 70 cm.
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Richtprijs
300,-

Droogrek

Groot formaat droogrek. In gebruikte maar prima conditie.
Formaat: hxbxd 243 x 125 x 106 cm. Papierformaat dat er in past is 
max. 120 x 80 cm.
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VERGEVENNietmachine en ril/perforeermachine

Nietmachine werkend, maar is enigszins ‘eigenzinnig’. Nietjesdraad op 
spindel, nieten gaat met voetpedaal. Met wat liefde vast weer goed te 
krijgen.

Ril/perforeermachine, met elektromotor, inzetstukken voor zowel rillen 
als perforeren aanwezig. Door ons nooit gebruikt, dus onbekend of hij 
werkt.
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Gevarieerde gereedschappen
en benodigheden
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Metalen galeien

Verschillende formaten. Visueel gebruikte staat, maar niet kapot.
De galeien zijn afkomstig van Lettergieterij Amsterdam.

Richtprijs
60,-
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Houten galeien

Eenvoudige maar stevige houten galeien, zo’n 50 stuks aanwezig.

Doe 
een bod
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Inktrollen voor lithografie

Rubberrol met metalen kern, konische handvatten met leren grepen 
(onderstaand). 30 x 10 cm. Rubber in redelijke staat, lichte oppervlakte 
craquelee.

VERKOCHT
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Een klassieke houten kern met rubberdoek in nieuwstaat.
Door ons niet gebruikt, en gezien het feit dat er niet of nauwelijks inkt op 
zit, waarschijnlijk uberhaupt nooit actief gebruikt. Ca. 37 x 10 cm.

Richtprijs
200,-
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VERKOCHTKooien en kooisleutels

Aardige collectie insluitkooien, verschillende formaten.

In het midden zichtbaar ook metalen rechthoeken met veersysteem om 
loodzetsel te binden zonder touw, kan door de veren groter worden en 
op spanning blijven.
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VERKOCHTInsluitwit

Collectie insluitwit, vele verschillende maten. Staal en aluminium.
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VERKOCHTInkten

Grote selectie inkten, vooral offset inkt. Sommige blikken vrijwel vol,
andere minder. Met name pantone kleuren en CMYK. Verkoop is zonder 
stellage.
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VERGEVENRollertjes en plamuurmessen


