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HSV Technical Moulded Parts bv – HSV Packaging & Insulation Nederland
De HSV Group bestaat uit twee zelfstandige ondernemingen:
HSV Packaging & Insulation Nederland nv (P&I), toonaangevend
in de verwerking van expandeerbare kunststoffen en HSV
Technical Moulded Parts nv (TMP), sterk in het spuitgieten van
kunststof vormdelen en/of behuizingen.
HSV P&I en HSV TMP delen hun passie voor kunststoffen en
werken vaak samen bij ontwerp en levering van complexe,
samengestelde kunststof vormdelen.
HSV TMP
HSV TMP produceert hoogwaardige behuizingen en technische en
constructieve vormdelen uit verschillende kunststoffen en maakt
hiervoor gebruik van drie technieken t.w.;
• hoge druk spuitgieten
• thermoplastisch schuimgieten (TSG)
• cascade spuitgieten
Als innovatieve producent van hoogwaardige technische
kunststof vormdelen en behuizingen fungeert HSV Technical
Moulded Parts ook als “een spin in het web” en wordt er intensief
en nauw samengewerkt met innovatieve kennisinstituten en
technisch specialisten als de Universiteit Wageningen en BPO
ingenieursbureau. Een samenwerking die resulteert in
bijvoorbeeld nieuwe toepassingen van bestaande materialen en
grondstoffen, of aan de ontwikkeling van nieuwe grondstoffen die
een toegevoegde waarde bieden aan de productie van
behuizingen en vormstukken door HSV TMP.
HSV P&I
HSV P&I is ruim 50 jaar toonaangevend in de verwerking van
expandeerbare kunststoffen; de zogenaamde partikelschuimen.
HSV P&I heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland en
Polen.
HSV produceert matrijsgevormde producten uit bijvoorbeeld EPS
(airpop® engineered air), EPP, EPE en vele technische varianten.
Tot onze klantenkring behoren zowel vooraanstaande
multinationale ondernemingen uit de witgoed-, de elektronica-,
de automobiel- en de apparatenindustrie alsook vele middelgrote
bedrijven.
Onze relaties vertellen ons dat wij flexibel zijn en dat we ons vak
verstaan, onze wereld draait om U!
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Of u nu een eerste productidee heeft of een reeds gerealiseerde
matrijs, wij zijn in staat om in iedere fase van het producttraject
een onderscheidende bijdrage te leveren die u energie-, tijd- en
kostenbesparingen opleveren. Dit varieert van het opstellen van
adviesrapporten tot en met de productie van het (eind)product.
English
The HSV Group consists of two independent companies: HSV
Packaging & Insulation Nederland nv (P&I) and HSV Technical
Moulded Parts nv (TMP). HSV P&I and HSV TMP share their passion
for plastics and often work together to design and supply complex
composite plastic moulded parts.
For decades HSV TM has been the top specialist in the
development and manufacture of moulded plastic housings in
small- and medium sized series. Our customers, who are generally
active in the development, manufacture and sales of technical
equipment, come to HSV TMP whenever they need plastic
housings.
Our vast experience, know-how and network of specialists ensure
rapid development of high-quality plastic moulded parts that
perfectly meet our customers’ requirements.
In the field of processing expanded plastics, also referred to as
particle foams, HSV Packaging & Insulation (P&I) has been an
industry-leader for over 50 years. HSVP&I has subsidiaries in The
Netherlands, Germany and Poland. We produce mould-formed
products from material such as EPS (airpop® engineered air), EPP,
EPE as well as many technical variants.
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