De Kat Tooling & Moulding BV
Kerkallee 8

T: +31 26 364 62 37

6882 AT Velp
Contact: M.L.R. van Huissteden
Aantal medewerkers: 11-50

E: info@dekatbv. nl
I: www. dekatbv. nl

"Alles wat wij maken vereist snel, flexibel en innovatief denken"

De firma De Kat B.V. in Velp is gespecialiseerd in het vervaardigen
van aluminium spuitgietmatrijzen en in het spuitgieten van
kleine- en middelgrote series. Het gebruik van aluminium biedt
verschillende voordelen: de matrijs kan sneller worden
vervaardigd tegen lagere investeringskosten. Bovendien is er
meer flexibiliteit voor productaanpassingen. De Kat B.V. bestaat
reeds 40 jaar, op dit moment telt het zestien medewerkers.
Spuitgietmachine met opgespannen matrijsvormdelen
De Kat B.V. levert matrijzen en spuitgietproducten in Nederland,
Duitsland, België, Frankrijk en Engeland aan opdrachtgevers in de
volgende branches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Farmaceutische industrie
Meubelbouw
Machinebouw
Elektrotechniek / elektronica
Automotive
Verwarming
Drankapparatenbouw
Speelgoedartikelen
Reclame-artikelen

Kenmerkend voor De Kat B.V. is een grote mate van snelheid,
flexibiliteit, kennis en ervaring in het vervaardigen van matrijzen
en spuitgietproducten. De keuze voor aluminium voor het
vervaardigen van de matrijs biedt het bedrijf de mogelijkheid snel
te leveren, zelfs wanneer in het voortraject nog vormaspecten
moeten worden aangepast.
De Kat levert het gereedschap of product in de regel dan ook
binnen enkele weken inclusief kostenberaming, planning en
ontwikkeling. Dit traject wordt mede ondersteund door een
machinepark bestaande uit 10 spuitgietmachines, welke op korte
termijn zal worden uitgebouwd.
Vrijwel alles wat De Kat maakt, vereist flexibel en innovatief
denken, onze bedrijfsvisie sluit hier naadloos op aan en we
kunnen te meer aan die eisen voldoen omdat we vrijwel ieder
onderdeel in eigen huis kunnen vervaardigen. De Kat biedt haar
klant de mogelijkheid tot rapidmanufacturing.
Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden van De Kat
B.V.? Neem dan gerust contact met ons op!
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