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ALLES OM UW PRODUCTIE TE OPTIMALISEREN

Al meer dan 35 jaar is Poelmann Technics uw totaalleverancier van
technische gereedschappen, metaalbewerkingsmachines en
allerhande toebehoren. Dankzij onze innovatieve producten,
meestal op maat verkrijgbaar, verhoogt u probleemloos uw
productiviteit en efficiëntie.
ONS VERKOOPPROGRAMMA
Ons verkoopprogramma bestaat uit 4 hoofdcategorieën:
normelementen voor matrijzen- en machinebouw,
snijgereedschappen voor metaal- en kunststofbewerkingen,
machinetoebehoren & opspangereedschappen en werkplaats- &
magazijnuitrusting. De combinatie van deze 4 categorieën maakt
ons uniek en maakt van ons een totaalleverancier. Bent u op zoek
naar een key-supplier? Dan staan wij voor u klaar met een
professionele service en adviesverlening.
NORMELEMENTEN
Wij leveren precisie-normelementen voor matrijzen-, apparatenen machinebouw. Standaard evenals tekeninggebonden
producten vervaardigd uit hoogwaardige materialen met uiterste
nauwkeurigheden. Daarbij zien we elk klantenprobleem als een
innovatieve uitdaging, waarvoor wij met onze eigen knowhow of
samen met deze van onze partner-fabrikanten oplossingen naar
uw wens aanreiken.
SNIJGEREEDSCHAPPEN
Bij Poelmann Technics vindt u allerhande snijgereedschappen
voor metaalbewerkingen.
We zijn gespecialiseerd in speciaal precisiegereedschap, waarmee
we u steeds een gepaste oplossing bieden voor diverse
verspaningstoepassingen.
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TOEBEHOREN EN MACHINES
Dit omvangrijke programma, waaronder afzuigingen en kleine
machines zoals kolomboormachines, draaibanken en
freesmachines van de hoogste precisie, wordt u aangeboden met
een ongekend gunstige kwaliteit/prijs verhouding, en met korte
levertijden.
Onze specialisten adviseren u graag vrijblijvend over de nieuwste
ontwikkelingen en technieken.
WERKPLAATSUITRUSTING
Ons aanbod omvat o.a. werkbanken, ladekasten, kasten met
schuifdeuren of vleugeldeuren, gereedschapskasten,
magazijnrekken en nog veel meer. U kan uw werkplaatsuitrusting
ofwel vast monteren ofwel mobiel gebruiken op verplaatsing.
Kortom, alles om meteen aan de slag te gaan.

WAAROM KIEZEN VOOR POELMANN TECHNICS?
• Innovatieve en betrouwbare producten
• Meer dan 45 jaar ervaring
• Verzekerde kwaliteitsstandaard
• Specialist voor metaalbewerking
• Alles onder 1 dak
Heeft u vragen? Stel ze gerust, we helpen u met veel plezier
verder.
Wij leveren merken zoals:
EBERHARD, SANDVIK Coromant, DORMER, BORDIGNON, OEST,
FAMEPLA, BIAX, GREBER, TAMA, IEM-DANLY, STEINEL, ...
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