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01 | KWALITEIT 
Europese normen
Made in China 



1 | KWALITEIT 

Onze klanten verwachten producten van perfecte kwaliteit -

zonder mitsen en maren. Om aan de hoge eisen van de

verwerkende sector en productie-industrie te kunnen voldoen,

hebben wij het kwaliteitsmanagementsysteem conform

EN ISO 9001:2015 geïmplementeerd.

Met een milieubeheersysteem conform EN ISO 14001:2015

laten wij zien dat we onze ecologische verantwoordelijkheid

nemen. Onze fabriek in China produceert snel, efficiënt en

volgens Europese kwaliteitsnormen. Alle producten worden

tijdens het hele productieproces onderworpen aan de strikte

kwaliteitscontrole van onze Europese vestigingen. In ons eigen

testlaboratorium voeren wij regelmatig stresstests uit in

overeenstemming met de geldende DIN-normen.

Voor metallurgisch onderzoek werkt de productie samen met

erkende en gecertificeerde laboratoria.



02 | ONDER ÉÉN DAK 

Stansen, buigen,
vormen …



2 | PROCEDURE

Ongeacht of het gaat om buigen, stansen, omvormen, coaten

of slijpen: onze hightech productieprocessen zorgen ervoor

dat uw te bewerken stukken met de grootste zorg en

voorzichtigheid worden behandeld. Dankzij onze veelzijdige

mogelijkheden kunnen wij u een complete oplossing bieden:

van de ontwikkeling en de productie tot aan de afwerking is

alles onder één dak te vinden.

Op verzoek kunnen we u een nauwkeurige impactanalyse

(FMEA) aanbieden: met onze systeem- en risicoanalyse voor

ontwikkeling en planning identificeren wij de potentiële risico's

van uw producten en processen en dragen zo bij aan een

significant verhoogde betrouwbaarheid.



03 | KNOW-HOW

Gaat niet?
Bestaat niet! 



3 | ONTWIKKELING 

»Wat wij nog niet aanbieden, ontwikkelen we voor u«

Door deze richtlijn te volgen, begeleiden wij u tijdens de

ontwikkeling en constructie van het door u gewenste product

of onderdeel, beginnend met de eerste ideeën en schetsen

tot aan de productie en assemblage ervan. Dankzij onze

uitgebreide productieactiviteiten kunnen wij tevens complexe

componenten produceren - vaak al in kleine hoeveelheden en

tegen een verrassend scherpe prijs.

Onze specialiteiten omvatten de ontwikkeling van individuele

verkoop- en transportverpakkingen met EAN-codes en

labelafdrukken.



04 | VEELZIJDIG 

Van lashaak
tot sjoroog 



4 | VEELZIJDIG 

Onze productdiversiteit is legendarisch en omvat alle takken

van de industrie – van eenvoudige haken, eindfittingen en

DIN-onderdelen tot aan complete assemblages die uit

verschillende afzonderlijke onderdelen bestaan. Hierbij

verwerken wij kunststof, staal, gietaluminium en precisiegietwerk.

Wij ontwerpen en produceren stans- en vormgereedschap en

gietwerktuigen voor de zink- en kunststofsector en voeren

daarop de strengste kwaliteitscontroles uit. Door gebruik te

maken van werktuigen voor serievervaardiging kunnen zelfs

grote series onder uitstekende omstandigheden worden

aangeboden. 



05 | SERVICE
Allround-service-pakket



5 | SERVICE

Wij combineren de kosten- en efficiëntievoordelen van een

producent in China met de degelijkheid en servicegerichtheid

van een Duits bedrijf – u kunt te allen tijde een deskundige

contactpersoon bereiken. Dankzij onze efficiënte logistiek

leveren wij 90% van de producten binnen 24 uur. Als sterke

logistieke dienstverlener voor uw supply chain staan wij ook

bij buitenlandse producten voor u klaar: van China naar Europa.

Wij bieden u een zorgeloze allround service: van zeewaardige

verpakkingen in China via douane-inklaring tot opslag en

verzending. Dankzij gedigitaliseerd voorraadbeheer leveren

                                                                                  wij de goederen van onze

                                                                                         klanten altijd op het

                                                                                       juiste moment op de

                                                                                     juiste plaats en in de

                                                                                             juiste hoeveelheid.




