SLIMME MAATWERKOPLOSSINGEN
VAN DUURZAME KUNSTSTOFFEN
CREËREN WE SAMEN

SAMEN
VOOR HET BESTE
RESULTAAT
Wat u ook van kunststof wilt laten maken: wij zorgen ervoor. Samen met u
bedenken we de beste oplossing, die we vakkundig voor u fabriceren.
Innovatief, duurzaam en altijd perfect op maat. Bovendien is kunststof de
ideale vervanger van hout, staal of rubber, op plekken waar anders snel
sprake is van veroudering, corrosie, rotting of slijtage. De keuze voor één
van onze duurzame kunststoffen is dus snel gemaakt.

ONZE OPDRACHTGEVERS
We werken voor opdrachtgevers in de volgende branches:
BOUW

MACHINEBOUW

CIVIELE TECHNIEK

BETONINDUSTRIE

KOZIJNINDUSTRIE

TRANSPORT

AGRIFOOD
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INNODEEN SHARED SOLUTIONS

ONTWIKKELING IN PARTNERSHIP
Werken aan slimme oplossingen, dat doen we bij Innodeen shared solutions graag samen met u. Wij
denken actief mee om het gewenste resultaat te bereiken. Hiervoor bieden we duurzame oplossingen en
producten van goede kwaliteit, accuraat en op maat. Of u nu graag een taai of elastisch product wenst,
slijtvast of doorzichtig: wij leveren voor elke vraag de best passende oplossing. Vervaardigd uit HOLLODEEN,
DURODEEN, COMPODEEN of EELODEEN. Waar andere materialen tekortschieten komt onze innovatiekracht tot leven.

KUNSTSTOF: HET ANTWOORD OP IEDERE VRAAG
Flexibel of juist zeer hard, slijtvast of doorzichtig: wij bieden voor elke vraag de best passende kunststof.
Wat uw eisen ook zijn: wij kunnen het maken. Klantspecifiek en uiteraard zeer vakkundig gefabriceerd.

SLIMME TECHNIEKEN VOOR HET BESTE RESULTAAT
Met kunststof kun je alle kanten op. Met INNODEEN ook. Want wij bieden de volgende bewerkings
technieken om het ideale kunststof product voor u te fabriceren of te bewerken:
zagen

lassen

boren

snijden (met water en laser)

draaien (conventioneel en CNC)

zetten en buigen

CNC frezen (3- en 5-assig)

gieten

4-zijdig profileren

assembleren

Wilt u uw product op een andere manier laten maken of bewerken?
Wij denken graag mee over de mogelijkheden

DE VOORDELEN VAN KUNSTSTOF
sterk

licht van gewicht

slijtvast

makkelijk te reinigen

lange levensduur
goede glij- en wrijvingsweerstand
	bestand tegen vet, olie en andere stoffen

	in vrijwel alle afmetingen en vormen leverbaar
eventueel te voorzien van een voedselveiligverklaring

eenvoudig te bewerken
bestand tegen weersinvloeden
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MEER WETEN?
Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.
We laten u graag zien wat we kunnen!

INNODEEN BV

Postbus 11, 7240 AA LOCHEM
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+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl

