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Moulds and More levert matrijzen met garantie. Afhankelijk van
het product en het type matrijs kunnen we tot 3 miljoen shots
garantie geven op de matrijs.
Ondanks onze zorgvuldigheid en kwaliteit van werken bestaat er
altijd een mogelijkheid dat er onvoorziene zaken aan het licht
komen bij het in gebruik nemen van de matrijzen. Indien er
garantie dient te worden uitgevoerd, beschikt Moulds and More
over een gespecialiseerd machinepark. Alle voorkomende
werkzaamheden kunnen we in eigen werkplaats uitvoeren.

Moulds and More is een jonge en dynamische onderneming waar
kennis en ervaring de basis vormen voor het realiseren van matrijs
gerelateerde projecten. Marco de Bruin heeft ruim 33 jaar ervaring
in de nationale en internationale branche van de
spuitgietmatrijzen. Met deze know-how is Moulds and More in
staat ook uw project uit te voeren met een juiste prijs-kwaliteit
verhouding.
Door onze focus op kwalitatief hoogwaardige spuitgietmatrijzen
zijn wij in staat om de matrijzen binnen de gestelde termijnen te
leveren. Dit is de basis voor Moulds and More om u als
opdrachtgever te ondersteunen bij uw project, van optimalisatie
van de productfile, de aanmaak van de matrijs, het proefspuiten,
levering en aftersales van de matrijzen.
Spuitgietmatrijzen
• Enkel tot hoogvoudige matrijzen
• Hoogwaardige verpakkings matrijzen
• Caps & Closures
• 2K-3K technologie
• Complete projecten
• Wijzigingen, reparatie, revisie en onderhoud
• Productvormende onderdelen

Moulds and More heeft de beschikking over een eigen werkplaats
waar onderhoud, reparatie en schoonmaak werkzaamheden
worden uitgevoerd. Door onze 33 jaar ervaring zijn we in staat alle
werkzaamheden op een kundige en zorgvuldige manier uit te
voeren met het belang van de opdrachtgever voorop. Matrijzen
tot een gewicht van 5.000 kg kunnen we in eigen beheer
bewerken.
Laserlassen / matrijslassen
Vanaf 2019 hebben wij de beschikking over een CNC
laserlasmachine. Bereik 1000 x 700 x 500 mm. De machine heeft
een draagvermogen van 2.000 kg. De CNC laserlasmachine is
voorzien van een CNC gestuurde vierde as t.b.v. ronde
onderdelen. Voor grotere volume maken we ook gebruikt van TIG
lassen.
Reining koelkanalen
Vanaf januari 2022 zijn wij in staat de koelkanalen van
spuitgietmatrijzen te reiningen. Neem contact op voor uitleg en
een voorstel waarmee het rendement van de matrijzen tot 20%
wordt verbeterd.
Met meer dan 30 jaar ervaring en know-how in de nationale en
internationale spuitgietmatrijzen-industrie kan Moulds and More
ook voor u passende oplossingen bieden. Meer weten? Vraag
vrijblijvend meer informatie.

Projectmanagement
• Made in Holland
• Made in China
• Productontwikkeling
• Projectmanagement ondersteuning
Moulds and More levert en produceerd matrijzen en projecten.
Dit kan zijn in eigen werkplaats of bij partners in China.
Onderhoud, reparaties, wijzigingen en schoonmaken van
matrijzen kunnen we in eigen werkplaats uitvoeren.
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