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Rompa Group heet je welkom in Nederland
Zoals je weet heeft Rompa Group haar oorsprong in Nederland.
Dit is waar het allemaal vele jaren geleden begon. We hebben
momenteel drie locaties in Nederland; ons hoofdkantoor, een
productielocatie en een ontwerpbureau allemaal dicht bij elkaar.
Waar vind je ons in Nederland?
Je vindt ons hoofdkantoor en productielocatie in Boxtel en ons
ontwerpbureau in Keldonk. Onze productielocatie biedt
productieprocessen zoals spuitgieten, stamping, MIM (metal
injection moulding) en we beschikken over een cleanroom.
Hieronder leggen we je wat meer uit over deze technologieën bij
Rompa NL.
Spuitgieten
Dit is al jaren onze core business. We zijn specialisten geworden in
veel verschillende spuitgiettechnieken +. Wij bieden thin-walled
spuitgieten, high-precision spuitgieten, 2k overmoulding en inmould labelling.
Stamping
Onze belangrijkste stempeltool staat in Boxtel. Op deze locatie
worden de follow-cut-bend stempels geproduceerd. Dit is een
volledig geautomatiseerd proces en zoals de naam al doet
vermoeden buigt en snijdt deze machine de gewenste vorm uit
de gekozen coils. Wist je dat we tot 250 stempelcycli per minuut
kunnen verwerken, afhankelijk van het stempelontwerp?!
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MIM (Metal Injection Moulding)
Metal Injection Molding combineert twee gevestigde
technologieën in één. We hebben het traditionele kunststof
spuitgieten in combinatie met poedermetallurgie. Het grootste
voordeel van MIM is dat het de mogelijkheid biedt om complexe
ontwerpen in een hoog volume te produceren.
Cleanroom
We zien een toenemende vraag naar fabricage in een
cleanroominstallatie. Onze klanten de mogelijkheid bieden om in
een cleanroom te produceren, is gunstig voor industrieën zoals
medisch. Vooral sinds de Covid-19 situatie merken we een
toename van de hygiënische vraag.
Rompa Design
Productie begint altijd met een idee en in ons ontwerpbureau in
Keldonk werken we dit idee uit tot een goed ontwerp, klaar voor
productie. Geweldige ideeën en ontwerpen komen hier tot leven
en we kijken uit naar veel innovatieve ontwerpen die we in de
toekomst van hen zullen zien. Dankzij Rompa Design kunnen we
onze klanten het volledige pakket aanbieden, van A tot Z, van idee
tot oplevering!
Kom bij ons op bezoek!
Enthousiast om ons in Nederland te bezoeken? Zorg ervoor dat je
ons belt of een e-mail stuurt. De koffie staat klaar!
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