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PERFORMANCE IN PLASTICS!
APPKUNS; RUIM 40 JAAR GESPECIALISEERD IN SPUITGIETEN!
Al ruim 40 jaar kiezen verschillende gerenommeerde partijen
ervoor om langdurig met ons samen te werken. Waarom? We
zetten graag dat extra stapje. Denken continue mee hoe het beter
kan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld niet enkel produceren,
maar ook adviseren over wat cruciaal is in uw proces. Want onze
ervaring leert: Zo kom je tot een uniek, maar betaalbaar product dat
voldoet aan alle specificaties.

SPECIALISMEN APPKUNS
Appkuns produceert niet alleen kunststof producten in
haar volautomatische machinepark , maar Appkuns biedt meer
dan kunststofproductie alleen, ook bieden wij u advies, ontwerp
en product- matrijsontwikkeling, personaliseren/assembleren van
uw producten en/of (langdurige) logistieke opslag.
Samen met onze klanten de beste 'fit for purpose' kunststof
producten ontwerpen en produceren, voor medische-,
verpakkings- en industriële toepassingen, op een zo
kostenefficiënt en duurzaam mogelijke manier.
COMPLETE DIENSTVERLENING
• 24/7 geautomatiseerde machinepark
• Spuitgieten 1K & 2K (2 komponenten)
• Spuitgietblazen (flessen / bollen)
• Gereedschapsmakerij/Engineering
• Assemblagelijn / Nabewerkingen
• Bedrukking / Laseren van artikelen
• CNC nabewerkingen
• Ultrasoonlassen
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MEDICAL
Appkuns is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van
kunststof producten voor medische toepassingen. Appkuns
produceert voor o.a. de tandheelkundige/chirurgische branche en
onderdelen voor medische apparaten. Wij zijn ISO 9001 en
ISO 13485 gecertificeerd, beschikken over een cleanroom en een
ERP systeem voor de track en tracing.
PACKAGING
Appkuns weet dat geen verpakking hetzelfde is. De ene keer moet
deze met name uw product beschermen, de andere keer tevens
de gebruiker aanspreken, het gebruiksgemak verhogen of de
veiligheid waarborgen. Veelal is de verpakking een
informatiedrager. Het zijn deze verpakkingsvraagstukken waar wij
onze ervaring en kennis met kunststof en combi-technologieën
optimaal kunnen inzetten en het hele proces van ontwerp tot
printing en assembleren kunnen verzorgen.
INDUSTRY
Industriële toepassingen hebben vaak technisch specifieke eisen
die sterk uiteen lopen. Dit vraagt om een brede kennis en
inzetbaarheid van materiaal en een hoge mate van flexibiliteit. In
de afgelopen 40 jaar realiseerde Appkuns honderden
verschillende soorten producten voor onder andere
voedingsmiddelen, waterconditionering en design- en
transportproducten.

VAN METAAL NAAR KUNSTSTOF
De trend om metaal te vervangen door kunststof is al enige tijd
aan de gang. Voordelen zijn onder andere designvrijheid,
eenvoudig te verwerken, geen nabewerking, lage soortelijke
massa, lage kostprijs, corrosiebestendig, temperatuurbestendig,
veel kleuren, recyclebaar, veel eigenschappen toe te voegen en
een isolerende werking.

Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2022

