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Dé partner op het gebied van het nabehandelen van RVS-producten
Continu de best mogelijke productkwaliteit leveren. Dat is onze
focus. In middelen, bewerkingen en mensen. We willen de wereld
van RVS nabehandeling elke dag een beetje beter maken. Daarom
investeren we vooral in het automatiseren en standaardiseren van
processen zodat we tijd en kennis kunnen investeren in onze
klanten en onze mensen.
Iedere organisatie die behoefte heeft aan de beste nabehandeling
van hun producten is van harte welkom. Van eenvoudig straal- en
slijpwerk en hightech geautomatiseerde projecten tot cleanroom
werkzaamheden en assemblage.

RVS Clean
Al jarenlang is het behandelen van metalen oppervlaktes de rode
draad die door ons bedrijf loopt. Het verbeteren en optimaliseren
van diensten rondom deze producten zit in ons DNA. Vanuit deze
filosofie zorgen we bij RVS Clean voor het hightech cleaning,
verpakken en assemblage van producten van onze klanten. In
onze ISO klasse 5 cleanroom werken we met onze EcoCcore
reinigingsmachine (EcoClean). Hiermee is het mogelijk Grade 2 en
Grade 4 te reinigen. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze
transportdienst om doorlooptijden van 24 uur te kunnen behalen.

Innovatie
Onlangs hebben we onze werkvloer uitgebreid met een
volautomatische slijprobot. Hierdoor kunnen we 24 uur per dag
en 7 dagen per week produceren. Deze machine ondersteund ons
team met slijp en finish werkzaamheden om doorlooptijden
korter te maken met een continue kwaliteit.
Daarnaast is het mogelijk om grotere volumes automatisch te
stralen. Deze volumes kunnen we met een tal van straalmiddelen
volledig automatisch laten stralen. Geheel volgens uw norm.
Naast het slijpen en stralen van producten verzorgen we ook het
ontbramen van een groot scala aan producten. Met onze
automatisch ontbraammachines kunnen we plaatmateriaal tot
1500 mm ontbramen, zelfs tot een radius van R=2 in één
doorgang.
Mocht u op zoek zijn naar een premium partner voor uw
nabehandeling werkzaamheden? Dan nodigen we u van harte uit
om meer te weten komen over de mogelijkheden.
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