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Uw innovatieve partner voor zelfklevende oplossingen op maat.
Met meer dan 60 jaar ervaring in de tape industrie heeft Stokvis
Tapes een sterke reputatie opgebouwd. Het is onze uitdaging om u
te helpen uw producten te ontwikkelen, uw productiviteit te
verhogen en daarmee uw omzet te vergroten. Stokvis Tapes is uw
oplossingsgerichte, innovatieve partner voor zelfklevende
oplossingen en precisie maatwerk.
WAT KAN STOKVIS TAPES VOOR U BETEKENEN?
Toepassingen
• Afdichten; isoleren; splicen; verbinden
• Afschermen; beschermen; maskeren
• Bundelen; geleiden; markeren; verpakken
Onafhankelijk leverancier
Wij leveren de beste materialen van alle grote fabrikanten zoals
enkelzijdige- en dubbelzijdige tapes, foams (PE, PUR, EPDM), vilt,
fleece en non-woven.
Wereldwijd, lokaal handelen
Met 1200 specialisten verspreid over 20 landen is Stokvis Tapes
een globale speler. Echter door lokale vestigingen in Nederland en
België zijn we in staat om snel te schakelen op de lokale markt.
Klantgerichte innovatie
Van concept, materiaalkeuze, design en prototyping, tot productie
en wereldwijde logistieke ondersteuning denken wij graag met u
mee in oplossingen met tape. Niet alleen om uw producten te
verbeteren maar ook om u te helpen kosten te besparen.

ONZE SERVICE
Stansen - Nieuwe vormen en nieuwe materiaalcombinaties
helpen u de applicatietijd te verkorten of een creatieve oplossing
te vinden voor nieuwe zelfklevende producten.
Lamineren - Uw eigen producten zelfklevend of verschillende
tapes en dragers combineren tot unieke zelfklevende producten
Snijden - Stokvis Tapes kan tapes in de breedte snijden die u
nodig heeft. Op deze manier is uw tape gemakkelijker te
gebruiken met minder afval en bespaart u tijd en geld.
Sampling - Met onze lasersnijder maken wij proefmodellen in
kleine oplage waarmee uitgebreide testen uitgevoerd worden
voordat het definitieve ontwerp wordt bepaald.
Laboratorium - In ons laboratorium testen wij tapes volgens de
internationale standaarden op onder andere: tack, pel, splijt,
statische en dynamische afschuiving, veroudering, wrijving en
kleefkracht op diverse ondergronden waaronder die van u.
Cleanroom - In technische industrieën is er een toenemend
belang voor een gecontroleerde productie omgeving. In onze
cleanroom produceren we volgens ISO klasse 7. De ruimte is zo
ontworpen dat verontreinigingen in deze productieruimte tot het
minimum beperkt worden.

Duurzaam op lange termijn
Meer dan 60 jaar ervaring in geselecteerde marktsegmenten zoals:
• Luchtvaart & Aerospace
• Auto-industrie & eMobility
• Bouw & Constructie
• Elektronica
• Gezondheidszorg
• Papier grafisch
• Duurzame Energie
• Wholesale
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Welke ontwerp uitdagingen kunnen we samen met succes
oplossen? Onze technische experts staan voor u klaar!
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