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Design - Concepten - Engineering - Prototyping - Project Management

ITEQ Engineering richt zich op mechanical engineering, industrial
design, ontwikkeling, re-engineering, prototyping en
productiegereed maken van machines of onderdelen.
ITEQ Engineering is het verlengstuk van uw organisatie als het
gaat om nieuwe producten en de doorontwikkeling van
bestaande producten. Zowel voor projectmatig als voor
seriematige producten.

Doordat wij meer doen dan alleen ontwerpen is ITEQ Engineering
de perfecte partner voor u.

Wij ontwikkelen en produceren alle producten in-house wat een
groot voordeel oplevert in flexibiliteit, kwaliteit en gemak voor
onze klant.

ITEQ Engineering staat voor toewijding en creativiteit in innovatief
ontworpen monodelen en complete modules. Wij begeleiden
onze klant van idee tot Plug and Play.
Met dit concept staan maatwerk, betrouwbaarheid, denken in
processen en oplossingen, gelijkwaardigheid in de relatie en
resultaat centraal.
MVO is voor ons vanzelfsprekend.
Uw probleem is onze uitdaging!
• Industrieel design
• Concepten
• Re-engineering
• Cost-engineering
• Prototyping
• CE markering
• 3D printing
• Rapid manufacturing
• Project management

Onze specialisten van ITEQ Engineering staan voor u klaar om u bij
te staan tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Al in het
ontwerpstadium kunnen wij u van dienst zijn. Zo kunnen wij met
onze kennis en ervaring al in een vroeg stadium rekening houden
met de mogelijkheden in de productiefase.
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ITEQ Engineering doet meer dan alleen ontwerpen. Door de jaren
heen hebben wij een schat aan ervaring opgedaan in het
coördineren van projecten.
Dat betekent dat we complete producten kunnen ontwerpen en
leveren. Het gaat daarbij om het vormgeven en dimensioneren
van mechanische componenten en constructieve delen. En tevens
het verzorgen van een compleet geproduceerd en geassembleerd
product of prototype.
Zo ondersteunen wij de klant bij de volledige uitwerking van een
idee. Bij ITEQ Engineering bent u daarom aan het juiste adres voor
een betrouwbare en efficiënte project-organisatie.
Voor meer informatie:
Menno Bos:
033-453 40 25
Martijn Lammers: 033-453 40 17
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