ART Group
Hermesstraat 8

T: +31 13 572 05 50

5047 TS TILBURG
Nederland
Contact: Jan Pije / Sven Stieger
Aantal medewerkers: 200-500

E: sales@artooling. com
I: www. artooling. com
Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 9001

One-stop-shopping concept

The ART Group, with facilities in the Netherlands and overseas,
provides a one-stop-shopping concept in mould, die and
part technologies. We are your ideal partner for metal-plastic
combinations and automations.
SMS Stamp Tool & Mould Technologies creates, coordinates and
validates tailor-made solutions in tooling. All are validated in
house and tested under mass production circumstances. SMS also
equipped with advanced machinery, guarantees the precise
manufacturing of all die & mould components and offers after
sales service for spare parts.
GVW Mould & Die Services supplies a one-stop-shopping-concept
in mould technologies, from mold flow analyses till turn key
delivery.
CCG Caulil Cylindrical Grinding is specialized in cylindrical
grinding and shape grinding of precise mechanical parts. We offer
both singlepiece products as well as serial grinding production.
We even offer the possibility as “supply chain manager”.
FPT Fine Press Technics is specialized in the mass production of
high-end fine-blanked components. With our experience in the
automotive industry, we control the production process right
down to the last detail. This enables us to produce very large
quantities with minimum variation.
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-----------------------------------------------SMS Stamp Tool & Mould Technologies staat borg voor de
engineering, montage en het productiegereed opleveren van een
uitgebreid scala aan gereedschappen inclusief validatie en test
onder productie omstandigheden. Ook vervaardigt SMS alle
gereedschapsonderdelen en verleent after-sales-service voor
vervangingsonderdelen. Tevens worden in deze vestiging alle
onderdelen voor spuitgietmatrijzen vervaardigd t.b.v.
geïntegreerde oplossingen voor metaalkunststof combinaties.
CCG Caulil Cylindrical Grinding is gespecialiseerd in het
rondslijpen en vormslijpen van fijnmechanische
precisieonderdelen. Dit geldt voor zowel enkele stuks als
seriematige productie. Wij beschikken over de mogelijkheid om
op te treden als “supply chain manager”.
GVW Mould & Die Services levert vanuit een one-stop-shoppingconcept een compleet pakket aan services vanaf mold flow
analyse, productontwikkeling, vervaardiging en turn-key
oplevering van matrijzen voor het spuitgieten van producten in
massa-fabricage, inclusief klein-seriefabricage.
FPT Fine Press Technics is gespecialiseerd in de massaproductie
van hoogwaardige fijnstansdelen. Door onze ervaring in de
automotive industrie, controleren wij het productieproces tot in
detail. Dit stelt ons in staat zeer grote aantallen te produceren met
een minimale spreiding in de maatvoering.
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