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Cleanroom en Vacuümtoepassingen
Jeveka heeft een uitgebreid assortiment aan bevestigingsartikelen
voor cleanroom- en vacuümtoepassingen op voorraad. Deze
artikelen kenmerken zich door een standaard kwaliteit van A4-80.

Welkom bij Jeveka
Sinds 1937 is Jeveka een vooraanstaand specialist op het gebied
van bevestigingsartikelen en gereedschappen. Wij leveren een
kwalitatief hoogwaardig programma, met meer dan 60.000
artikelen, afgestemd op de wensen van onze klanten. Vandaag
vóór 16:00 uur besteld, is dezelfde dag nog verstuurd.
Ontzorgen 4.0
Logistieke ontzorging begint bij het bijhouden van de voorraad
en het instellen van de hoeveelheden en frequenties van bestellen
die ervoor zorgen dat de voorraad laag is maar nooit op raakt.
Jeveka kan hier bij helpen.
Een compleet programma
Het aanbod van bevestigingsartikelen bestaat uit
gerenommeerde merken die exclusief door Jeveka worden
vertegenwoordigd. Daarnaast treft u in ons productassortiment
veel merkproducten aan van toonaangevende leveranciers.
Specials en Maatwerk
Bent u op zoek naar een specifiek artikel, dan kan
onze productieafdeling een oplossing bieden. Aan de hand van
uw eigen tekening of monsterstuk kunnen de engineers van
Jeveka een standaardartikel aanpassen of een nieuw product
voor u ontwikkelen.

Merken die staan voor kwaliteit
• UNBRAKO schroeven met binnenzeskant, Durlok bouten
• KATO inzetschroefdraden, Tangless
• SCHUMACHER tappen en snijplaten
• NORD-LOCK borgringen
• JECLIN bevestigingsartikelen voor cleanroom en vacuüm
• JEXTAR RVS bevestigingsartikelen
• BÄCKER machine bediendelen en kunststof
bevestigingsartikelen
• MAGNA permanente magneten
• FIBRO normdelen voor de stempelmakerij, Fibroflex
• H. BILZ verzink-, boor- en opboorgereedschappen
• H+S precisie folieband en vulbladen
Onze afdeling productie
Heb je een probleem met je huidige bevestigingsartikelen? Wij
denken graag mee en ontwikkelen een heel nieuw product of
passen een standaard bevestigingsartikel aan op basis van jouw
wensen of tekening. En dat alles met een korte doorlooptijd.

Engineering
De kerntaak van onze engineers is het om klanten te adviseren op
het gebied van constructie (co-engineering), zoals het op zoek
gaan naar slimme technische oplossingen in de hightechindustrie.
Ook adviseren ze welke materialen en/of oppervlaktebehandeling
je het beste kunt gebruiken. Ze voeren krachtberekeningen uit en
analyseren deze. Ze houden zich bezig met de optimalisatie van
verschillende tooling en bekijken hoe je efficiënter omgaat met
bevestigingsmaterialen.
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