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Een mooi product verdient een oogstrelende verpakking. Dat vraagt om technische perfectie.
En daarin gaan wij net een stap verder. Zodat uw producten gegarandeerd in het oog springen.

Wij investeren in vernieuwing, in efficiëntere bedrijfsprocessen en doorgedreven automatisering.
Zo staan we sterk voor de toekomst. En daar wordt ú beter van.

Uw klanten verwachten steeds meer flexibiliteit van u. Dat u die ook van ons verlangt, vinden wij niet 
meer dan logisch. U bepaalt de koers, wij sturen bij.

Uw klant heeft een spoedorder geplaatst? U zit te springen om een prijs of een levering? Wij 
reageren razendsnel. Met de vertrouwde service en kwaliteit. Zo komt u als eerste over de meet.
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Een innoverende en toonaangevende speler in de verpakkingssector, 
dat word je niet zomaar. Klanttevredenheid vraagt constante aandacht 
voor kwaliteit. Van ontwerp tot afwerking hebben wij maar één doel voor 
ogen: u helpen de optimale verpakking te ontwikkelen. En dat tegen een 
concurrentiële prijs. 

Vouwdozen, pancartes, displays, wikkels: welk verpakkingsproduct u ook 
nodig heeft, onze kennis en ervaring én onze state-of-the-art apparatuur 
staan garant voor een technisch perfect resultaat.   

Dat onze verpakkingen Europese prijzen en nominaties in de wacht slepen 
is natuurlijk prachtig. Maar wij gaan niet op onze lauweren rusten. Blijvende 
innovatie en creativiteit vragen om voortdurende vernieuwing. U als klant 
verdient dit.
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Natuurlijk rekent u erop dat wij de grootste zorg besteden aan hygiëne en 
veiligheid. Dat vertrouwen willen wij waard zijn. Voedselveiligheid is daarom 
topprioriteit bij Du Caju Printing. 
Het bewijs? We behaalden zowel het GOLD HACCP-certificaat als het ISO 22000- 
certificaat. 

Daarmee voldoet ons kwaliteitsbeheersingssysteem aan de allerstrengste 
hygiëne- en veiligheidseisen.  
We legden de lat zelfs nog iets hoger en onderschreven ook vrijwillig het 
GMP-label (Good  Manufacturing  Practices), waarmee wij ook voldoen aan de 
wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met levensmiddelen. 

Moeten wij u nog vertellen dat we louter voedingsveilige en -geschikte inkten, 
lakken, lijmen en karton gebruiken? U had beslist niet anders van ons verwacht.
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FUTURE PROOF

De toekomst is aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daar maken we werk van.

Bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken, die we halen uit meer dan 1 200 zonnepanelen.
En door hergebruik van de warmte die onze installaties en drukpersen opwekken.

Het hout en karton voor onze verpakkingen? Dat is afkomstig uit duurzaam en verantwoord beheerde 
bossen. 

Wij geloven namelijk in de innovatieve kracht van duurzaam en verantwoord ondernemen. Want 
duurzaamheid betekent winst voor iedereen.
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Orde, netheid. Dat lijken evidente zaken. Maar: the devil is in the detail. Dus zetten wij ook hier de puntjes 
op de i. 

Grondige persoonlijke hygiëne, haarnetjes, witte jassen...  het zijn maar enkele van de vele maatregelen 
die we nemen om de veiligheid en hygiëne van alle verpakkingsproducten optimaal te waarborgen.  

In onze productieruimtes worden dagelijks honderden paletten met afgewerkte goederen op minutieuze 
wijze verwerkt. Een gecoördineerde werkruimte is noodzakelijk. Orde en stiptheid zijn ook hier de 
codewoorden.

Geautomatiseerd stockbeheer zorgt ervoor dat we altijd weten waar uw afgewerkte goederen zich 
bevinden. Zo kunnen wij gegarandeerd op het gewenste moment aanleveren. 



1729 Jacob-Jan Du Caju start 
een uitgeverij-drukkerij.

1805 De derde generatie  
vertegenwoordigd door
Jean-Jacques Du Caju vestigt 
zich in het centrum van Aalst.  
In 1811 ontvangt hij het brevet 
‘Au Nom de l’Empereur’.

1864 Emery Du Caju, die in 
Engeland de kalligrafie van de 
steendruk leerde, neemt de 
zaak over.

1912 Opvolging door
Valéry Du Caju. Ondanks de 
moeilijke oorlogsjaren bouwt 
hij het bedrijf verder uit.



HET BEGON BIJ JACOB-JAN DU CAJU

1937  Overname door
Jean Du Caju (grote foto 
derde van links). Hij schakelt 
over naar een moderne 
typodrukkerij.

1976 Jacques Du Caju neemt 
het bedrijf over en start op 
een nieuwe locatie in Aalst. 
Drukkerij Du Caju wordt 
herdoopt tot Du Caju Printing.

2001  Tom Du Caju neemt 
het bedrijf over in achtste 
ononderbroken opvolging 
van vader op zoon.

Heden  Du Caju Printing is een 
modern, geautomatiseerd 
bedrijf met focus op 
voedselveilige verpakkingen 
conform de GMP-voorschriften, 
de HACCP-normeringen en 
volgens het ISO - 22000 
managementsysteem.





Wij varen op kwaliteit, innovatie en service. Kernwaarden waar u 
als klant op kunt vertrouwen.

Kwaliteit betekent zorg voor elk detail, elke schakel in de keten. 
Doorheen het hele productieproces hanteren wij maar één 
standaard: de hoogste.

Onze drang naar vernieuwing uit zich in steeds efficiëntere  
bedrijfsprocessen en vergaande automatisering.

Altijd net een stap verder om dat ene doel te bereiken: het beste 
product en de beste service bieden. Dat doel is nooit bereikt.

En u? Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen. Zodat we samen 
met u de koers varen die bij u past.

WIJ VAREN 
SAMEN MET U 
DE KOERS DIE 
BIJ U PAST
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UNIEKE CODE
Wenst u op elk doosje, wedstrijdformulier,  
pochette,  sleeve, ... een unieke code te voorzien ?

Met deze unieke code kan uw klant deelnemen 
aan een promotie of een wedstrijd.

Onze commerciële medewerkers
geven u graag meer info :
sales@ducaju.be – Tel. +32 53 82 50 10


