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DUURZAAM VERBINDEN MET KUNSTSTOFSPUITGIETEN
Injection Point is een duurzaam, betrouwbaar en technisch
kunststofspuitgiet bedrijf dat middel-grote series produceert.

Onze kracht
•
•
•
•
•

We zetten het product centraal
We verduurzamen waar we kunnen
We leveren "On demand" productie
Transparante en eerlijke communicatie
Snelheid van schakelen

Onze diensten
Adviesdiensten
•
Kunststofspuitgieten advies
•
Materiaaladvies
•
Duurzaamheidsadvies
•
Circulair plastic solutions

•
•
•
•

Engineering support
Voor de volledige product life cycle
Maakbaarheid & technisch ontwerp
Materiaal & ontwerpregels
Duurzaamheid & engineering
Optimalisatie bestaande producten

•
•
•
•
•
•
•

Matrijs service
Matrijsinkoop
Matrijsontwerp
Matrijs productie
Matrijs testen & finetunen
Matrijs oplevering
Matrijs revisie & onderhoud
Matrijs opslag

•
•
•
•
•
•
•

Kunststofspuitgieten
Hoge druk spuitgieten
Overmoulding
TSG lage druk schuimgieten
Prototyping
Proefspuiten
Van 1 tot 850 gram shotgewicht
Kwaliteitsmanagement

•
•
•
•
•

Assembly & shipping
Assemblage
Verpakking
Nabewerking
Bedrukken/stickeren/labelen
Just-in-time-productie
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Onze doelstellingen
1. De beste kunststofspuitgietproducten produceren en
leveren met de hoogst haalbare service en kwaliteit.
2. De CO2 – footprint proactief verlagen.
Samen aan de slag met en voor onze klanten om de
CO2 -footprint te verlagen met als einddoel CO2 neutrale
kunststofspuitgietproducten aan te kunnen bieden.
3. Duurzaamheid vergroten door engineering support
Door het bieden van engineering support tijdens de hele product
life cycle wil Injection Point niet alleen klanten praktisch helpen
met de ontwikkeling van het product maar ook direct meedenken
en mogelijke oplossingen aanbieden om de
duurzaamheidsimpact te vergroten.
4. Eerste stappen zetten met circulaire oplossingen
De weg naar de circulaire economie lijkt nog lang. Toch zien we nu
al veel mogelijkheden om stappen te zetten. Bij sommige
innovaties betekent dit het aangaan van een circulair partnership
en bij andere het bieden van circulaire inzichten.
Onze afnemers komen oa uit:
• Elektrotechnische industrie
• Utiliteits -en woningbouw
• B2B dienstverlening
• Consumer lifestyle
• Health Care
• Agrarische industrie
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