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Marktsegmenten
Apparaten- & tankbouw

Chemische procesindustrie

Installatietechniek & infra

Galvanische industrie

Machinebouw

Scheepsbouw

Semicon & life science

Voedingsindustrie

Waterbehandeling

Visuele communicatie

Bouwmaterialen

Sport & spel
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Leveringsprogramma
Constructie kunststoffen-plaat

Technische kunststoffen-plaat

Slijtvaste kunststoffen

Leverbaar in PE-HD, PE100, PP,
PVC, PPs, PVC-C & PVDF

Leverbaar in PA, POM & PET-P

Plaat & staf leverbaar in PE500,
PE1000 & PE8000

Constructie kunststoffen-staf

Technische kunststoffen-staf

High performance kunststoffen

Leverbaar in PE-HD, PP, PVC &
PVDF

Leverbaar in PA, POM & PET-P

Plaat & staf leverbaar in PVDF,
PTFE, PEEK, PFA, PSU & PES

Transparante kunststoffen

Food grade kunststoffen

Medical grade kunststoffen

Plaat, staf & buis leverbaar in
PC, PMMA & PET-G

Leverbaar in plaat, staf & buis

Leverbaar in plaat & staf

Kunststof zwembad platen

Kunststof profielen

Kunststof lasdraden

Plaat & lasdraad leverbaar in
PP-C en PE-HD

Diverse modellen leverbaar in
PE, PP & PVC

Diverse diameters en vormen in
PE, PP, PPs, PVC & PVDF
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Leveringsprogramma
Play-Tec ®

Foamlite ®

Cubx ® constructiepanelen

PE-HD plaat leverbaar in diverse
diktes en kleurcombinaties

PP-C plaat leverbaar in diverse
diktes en kleuren

Dubbelwandige constructieplaat
leverbaar in PP-H, PPs & PE

PVC geschuimde kunststoffen

Aluminium sandwichplaten

HPL platen

PVC geschuimde plaat in diverse
diktes en kleuren

Aluminium sandwichplaat in
diverse diktes en kleuren

HPL plaat leverbaar in diverse
diktes en kleuren

Kunststofbewerking

Kunststofbewerking

Kunststofbewerking

Zagen

Laseren

Frezen

Kunststofbewerking

Kunststofbewerking

Kunststofbewerking

Draaien

Lassen

Lijmen
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Leveringsprogramma
Drukleidingsysteem lijmbaar

Drukleidingsysteem lasbaar

Lijmen & reinigers

Buizen en fittingen in PVC, PVC-C
& ABS:

Buizen en fittingen in PE, PP-H
(CDB), PP-N, PVDF (HP) & PB

T.b.v. verlijmbare en lasbare
kunststof leidingsystemen

Afsluiters

Aandrijvingen

Drukregel ventielen

Kogel- en membraanafsluiters,
vlinder- en terugslagkleppen

Elektrische en pneumatische
aandrijvingen

Drukreduceerventielen en
drukhoudventielen

Dubbelwandige systemen

Voorgeïsoleerde systemen

Lasmachines

In diverse diameters en kunststof
soorten.

In diverse diameters en kunststof
soorten

Voor diverse lastechnieken zoals
mof- stomp- & elektrolas

Ventilatie / dunwandige buis

Ventilatie fittingen

Ventilatie regelkleppen

Buizen in PVC, PE, PP-H, PPs,
PP-EL-s & PVDF

Fittingen in PVC, PE, PP-H, PPs,
PP-EL-s & PVDF

Regelkleppen in PVC, PE, PP-H,
PPs, PP-EL-s & PVDF
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thyssenkrupp Plastics Nederland
Uw partner in kunststoffen, levert aan zijn klanten een
ruim assortiment kunststof halffabrikaten en toebehoren
voor diverse toepassingen in de industrie-, reclame- en
bouwsector.
thyssenkrupp Plastics Nederland is een officiële verdeler
van sterke merken en producten. Wij bieden u een
totaal oplossing voor elk project in de bouw, reclame of
industrie.

Leveringsprogramma:

Industriële toepassingen:
Bij ons kunt u terecht voor alle denkbare kunststoffen
voor industriële, technische, constructieve en
hoogwaardige toepassingen.

√ Ventilatie leidingsystemen

Ons leveringsprogramma omvat o.a.: platen, staven,
profielen, buizen, fittingen, armaturen (handbediend,
elektrisch en pneumatisch), meet- en regelsystemen,
ventilatiekanalen en toebehoren voor de ventilatie- en
afzuigtechniek.
Door onze breed assortiment en ruime voorraad van
gerenommeerde internationale A-merken zoals o.a.
Georg Fischer, Röchling, Simona, Gehr, Sustaplast en
Hoka, leveren wij u snel de gewenste producten.

√ Kunststoffen voor technische toepassingen
√ Kunststoffen voor hoogwaardige toepassingen
√ Kunststoffen voor constructie toepassingen
√ Transparante kunststoffen
√ Druk leidingsystemen
√ Lijmen & reinigers
√ Kunststof lasdraden
√ Lasmachines
√ Kunststoffen voor visuele communicatie
√ Kunststoffen voor toepassingen in de bouw
√ Kunststoffen voor sport & speltoestellen
√ Diverse bewerkingsmogelijkheden voor kunststoffen
Maatwerk:
Ook voor het bewerken van kunststoffen waaronder
zagen, laseren, frezen en lijmen kunt u bij ons terecht.
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Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
De vermelde informatie en gegevens waaronder omschrijvingen,
kenmerken, bewerkingen, toepassingen, gewichten, afmetingen,
kleuren, foto’s en tekeningen, etc, zijn gebaseerd op opgave van onze
fabrikanten en gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en dienen
als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Nadruk, ook gedeelte, van dit document is uitsluitend toegestaan na
toestemming van thyssenkrupp Plastics Nederland.

engineering. tomorrow. together.

