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Als Nederlands familiebedrijf werken wij vanuit de Brainport-regio
voor bedrijven die (onderdelen van) elektronica / mechatronica
ontwikkelen, produceren of leveren. Wij verkopen materialen voor
printed electronics en hoogwaardige basis- en isolatiematerialen
voor printplaten en elektronicatoepassingen. Ook bieden wij
fulfilmentoplossingen voor bedrijven die (onderdelen van)
elektronica/ mechatronica produceren of leveren.
Heeft u behoefte aan een partner die al in het ontwerpstadium
met u meedenkt? Die regelt dat het juiste component op het
juiste moment aanwezig is? Of die u alle logistieke taken uit
handen neemt, zodat u zich kunt focussen op uw core business?
Al ruim 20 jaar werken wij samen met onder andere start-ups,
designclubs, assemblagebedrijven, producenten en
onderzoeksinstituten. U kunt bij ons terecht voor:
1. Materialen voor printed electronics
Geen bedrading meer, minder componenten, minder ruimte,
lichter, nieuwe ontwerpvrijheid door in-mold technologie. Met
deze voordelen en de vele nieuwe toepassingsmogelijkheden zijn
printed electronics sterk in opkomst. Wij zijn de exclusieve
verkooppartner voor de Benelux van ELANTAS printed
electronics. Dit Duitse bedrijf dat onderdeel is van de
gerenommeerde ALTANA GROUP, heeft innovatieve materialen
ontwikkeld voor printed electronics. Meer weten over de
toepassingsmogelijkheden voor uw product? Neem dan contact
op.
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2. Materialen voor printplaten en elektronicatoepassingen
Elektronica of specifiek printplaten ontwerpen, assembleren of
produceren? Dan zijn kwalitatieve basisonderdelen en
bescherming cruciaal. Met de basismaterialen van HITACHI en de
ingiet- en coatingmaterialen van ELANTAS voldoet u niet alleen
aan steeds strengere eisen. U voorziet uw printplaten en
elektronica hiermee van hoogwaardige onderdelen/
basismaterialen en optimale bescherming.
3. Fulfilmentoplossingen: logistieke taken in goede handen
Ervaart u logistieke taken als ballast of weet u nog niet hoe u deze
efficiënt kunt inrichten? Samen zorgen wij voor een vliegende
start. Wij ontzorgen een deel van of de volledige back-end. Van
slimmer inkoop van onderdelen, regelen van inklaring,
controlling, labelling, barcodering, samenvoegen van producten,
verpakking, orderpicking, opslag, verzenden, logistiek,
administratie, technische support, service tot reparatie en after
sales. Zo kunt u zich richten op uw core business.
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