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Oplossingen in verbindingstechniek

VIBA Fasteners & Bonding is expert in verbindingstechniek
Wij zijn een technische groothandel met jarenlange ervaring op
het gebied van mechanische en chemische verbindingen. Dankzij
onze technische expertise en klantgerichtheid kunnen we onze
industriële klanten de allerbeste verbindingsoplossingen bieden.
Wij vertegenwoordigen internationale producenten van A-merken
en leveren een breed assortiment kwaliteitsproducten direct uit
voorraad in de Benelux.
Verbindingsoplossingen
Mechanische en chemische verbindingen zijn onze specialiteit.
Onze technisch specialisten ontwikkelen samen met jou en onze
leveranciers (producenten van A-merken) de best mogelijke
oplossingen voor verbindingsuitdagingen. Kwaliteit, levensduur
en sneller en goedkoper produceren staan daarbij voorop.
Fasteners
’Fasteners’ zijn onze mechanische verbindingselementen. Deze
bevestigers zijn meestal eenvoudig – met en zonder gereedschap
– aan te brengen. Het aanbod van mechanische
verbindingsoplossingen is zeer gevarieerd. Zo kan een verbinding
permanent of losneembaar zijn, bestand tegen hoge afschuif- of
trekkrachten of vooral bedoeld als scharnierpunt. De kwaliteit van
de verbinding en de benodigde plaatsingsgereedschappen
vinden we belangrijk en daarom betrekken we onze producten
uitsluitend van A-leveranciers.
Bonding
Met ‘bonding’ bedoelen we ons uitgebreide assortiment van
kitten, lijmen en tapes. Of het nu gaat om structurele of nietstructurele lijmen, flexibele kitten, de sterkste dubbelzijdige of
hersluitbare tapes, deze producten zorgen voor een sterke
chemische verbinding tussen de te verbinden materialen. Met
onze bonding-producten bieden we oplossingen voor
verschillende toepassingen in industrieën waar verbindingen met
kit, lijm of tape worden gebruikt. Voor een optimale verwerking en
nauwkeurige dosering van deze producten leveren we ook de
juiste verwerkingsgereedschappen.
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Automatisering
Slimmer produceren zorgt dat je anderen altijd een stap vóór
bent. Wij denken graag met je mee over hoe je efficiënter kunt
assembleren. Wij beschikken over de juiste
automatiseringsproducten, of je nu blindklinknagels of
blindklinkmoeren geautomatiseerd wilt kunnen plaatsen of lijmen
of tapes gedoseerd wilt kunnen aanbrengen. Onze specialisten
gaan graag met je in gesprek, zodat ze hun kennis en ervaringen
kunnen delen en je de optimale oplossing voor ieder
verbindingsvraagstuk kunnen bieden.
Service en onderhoud
Uiteraard moet je volledig kunnen vertrouwen op het door ons
geleverde plaatsings-, doseer- of verwerkingsgereedschap. Mocht
er toch iets kapotgaan, dan is het prettig te weten dat we alle
gereedschappen in eigen huis kunnen repareren.
Ondersteuning met kennis en producten
We vinden het belangrijk dat initiatieven die bijdragen aan
innovatie en milieu ontplooid blijven worden. Daarom
ondersteunen we de projecten van aanstormende ingenieurs van
de diverse hogescholen en universiteiten, zoals het bekendste
studententeam van Nederland: het Vattenfall Solar Team uit Delft.
We wisselen kennis uit om voorop te blijven lopen en bieden
ondersteuning met eigen knowhow, oplossingen en producten.
Kwaliteit en betrouwbaarheid
VIBA is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Het kwaliteitsbeleid
van VIBA is gericht op het garanderen en verbeteren van de
kwaliteit van de levering van goederen en diensten door
verbetering van onze processen. Dat beleid is van toepassing op al
onze activiteiten en in het bijzonder op de levering van technische
handelsproducten, diensten en nazorg aan onze relaties.
www.viba.nl
Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht van ruim 30.000
artikelen, veelal inclusief instructievideo’s. Meld je aan voor onze
nieuwsbrief of bestel direct op www.viba.nl.
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