
Wie is Authentic ? Een stuje geschiedenis…en vandaag. 

Authentic  werd opgericht in 1979 door Maurice Van Rossem – nog steeds zaakvoerder . 

Sint Bernardusstraat 9 
1060 Brussel 
Tel: 00 32 2 542 87 91 
Email: commercial@authentic.be 
http://www.authentic.be 
 
 
Startende als bedrijf gespecialiseerd in Cibachrome kleurcopy en later geëvolueerd naar analoog 

fotolabo met filmontwikkeling en foto afdrukken. Dit steeds in combinatie met een opkleef- en 

afwerkatelier. 

De uitvinder van het Diasec procedé was een persoonlijke kennis van Maurice Van Rossem en 

zodoende bekwam  Authentic  in 1990 een Diasec Licentie. Dat is het stofvrij verkleven van foto’s 

achter plexi met een onzichtbare lijm die niet verkleurd. Een product dat zeer geliefd is bij visuele 

kunstenaars en waarvan sommige producten tot meer dan 100 jaar kleurgarantie oplevveren.  In 

2.000 werden al het analoge vervangen door digitale fotoproducties. 

De Durst Lambda (Digitaal belichten van traditioneel fotopapier met laserstralen ) en de Epson 

Printers (Inkjet) deden hun intrede. Nadien aangevuld met Arizona UV printers op platen, textiel en 

andere materialen. Deze visuals worden ook verwerkt in stand- en presentatiematerialen. Recent 

zullen nieuwe technieken zoals Dye Sublimation op Chromalux platen aan het gamma toegevoegd 

worden. (Start 03/2016) Momenteel wordt het inkader atelier uitgebreid met een volwaardig gamma 

producten. 

70 % van ons cliënteel bevindt zich in een artistieke omgeving, waaronder enkele “grote binnen en 

buitenlandse namen” Ongeveer 1/3 de van dit clienteel is buitenlands. Authentic verpakt en 

verstuurd wereldwijd onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De andere 30 % van ons cliënteel zijn 

lokaal gevestigde bedrijven met kwaliteitseisen. 

In 2009 werd de eerste versie van onze online verkoop website in gebruik genomen. 

(http://www.authentic.be/OnlineBestellen/)  Het was niet de bedoeling  – en dit is het nog steeds 

niet  – de goedkoopste op de marktplaats te zijn.  Het is onze bedoeling artistieke beeldkwaliteit 

Online bereikbaar te maken door fotobestanden – vooraleer ze te printen - door een volwaardige 

foto technieker te laten nakijken. En deze af te werken in een kwalitatieve keuze van producten 

waaronder Diasec. 

Anno 2016 is de 3de Online versie in gebruik en worden de aangeboden producten aanzienlijk 

uitgebreid.  Momenteel werken we met externe medewerkers aan Online versie 4.0. We hopen deze 

in maart of april 2016 te kunnen voorstellen. Maar websites leven soms hun eigen deadline… 

In ieder geval willen we starten met meer communicatie naar de buitenwereld toe. Noblesse Oblige… 
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Een overzicht van het huidige productieaanbod : 

Lambda afdrukken: op fotopapier tot 125 cm. breedte. Al deze kunnen in Diasec Verwerkt worden. 

Fuji DPII Glanzend en Mat. 

 FujiFlex (Tot 100 jaar kleurgarantie met Diasec) 

 Kodak Metallic 

 Duratrans Clear en Opaal 

 

Epson afdrukken: tot 160 cm. breedte: Al deze kunnen in Diasec Verwerkt worden. 

Allen tot meer dan 100 jaar kleurgarantie met Diasec 

 Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth.  

 Canson Platine Fiber Rag. 

 Canson  Rag Photographique 

 Zwart/ Wit afdrukken. 

 

Arizona UV drukken: tot 250 cm; breedte zowel op plaat als rol materiaal. 

 Verschillende soorten Ecologische producten, Dibond, Forex, Banners, Vinyle enz… 

 

Canvas afdrukken: tot 250 x 300 cm 

 Verschillende oppervlaktes en diktes van houten opspankaders. 

 

Chromalux Metallic Prints tot 124 x 215 cm. 

 White Gloss Aluminium 

 White Matte Aluminium 

 White Semi-Gloss Aluminium 

 

Diasec 21 verschillende versies:  tot 160 x 300 cm. 

 Diasec Classic – een prijsbewuste oplossing. 

 Diasec “A La Carte” – Je kan je Diasec samenstellen in verschillende diktes en afwerkniveau’s. 

   Versies: Plexi / Dibond   -   Plexi/Plexi met gepolijste boorden. 

   Glanzende versies – Satijnen versies 

   Met zwarte rug enz… 

Ophangsystemen: 

 5 Versies onzichtbare Alu ophangsystemen. (Achteraan bevestigd) 

 Verschillende soorten Alu Kaders (Begin 2016 in uitbreiding) 

 Verschillende soorten Houten kaders  (Begin 2016 in uitbreiding) 

 

Opkleef- en afwerkatelier: 

 Computer gestuurde Frees en snijtafel  

 Kleven op allerlei materialen zoals Dibond, Forex enz.. 

 Verschillende transportverpakkingen tot en met houten kisten. 

 Plaatsingsdienst 
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