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thyssenkrupp Plastics Nederland

Met meer dan 60 jaar kennis en ervaring is thyssenkrupp Plastics 
Nederland een van de meest toonaangevende leveranciers van 
diverse kunststof platen, blokken, buizen, folie en 
leidingsystemen in Nederland.  

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is ons 
verkoopteam verdeeld in 3 marktgroepen, namelijk:

 Viscom
 Bouw
 Industrie

Jaar
60

Onze medewerkers zijn specialisten in hun vakgebied. Naast uit-
stekende kennis van de materialen, beschikken wij ook over een 
zeer goede marktkennis. 

Als onderdeel van de Duitse multinational thyssenkrupp AG 
beschikken wij over een wereldwijd netwerk van kennis, ervaring 
en een zeer breed leveringsprogramma.

Ons productgamma bestaat uit ruim 40.000 verschillende arti-
kelen, van 100 verschillende A-merken. Wereldwijd zijn wij 
leverancier van ruim 50 soorten kunststoffen.

thyssenkrupp Plastics Nederland is werkzaam in 3 verschillende marktgroepen: 
Viscom (1), Bouw (2) en Industrie (3).
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Voorraad

Vanuit ons magazijn in Roosendaal leveren wij onze
materialen rechtstreeks bij u aan.

Vanuit onze fabrikanten ontvangen we meerdere keren per 
maand materiaal, zodat er altijd ruim voldoende voorraad ligt.

Mocht het onverhoopt toch niet op voorraad liggen, kunnen wij 
altijd putten uit de voorraden van onze Europese zusterbedrijven.
Wij leveren meerdere dagen per week in heel Nederland aan,  
hierdoor hoeft u nooit lang te wachten op uw materiaal.

Kwaliteit

thyssenkrupp Plastics Nederland streeft ernaar om de hoogste 
kwaliteit te waarborgen.

Niet alleen de materialen voldoen aan de hoogste eisen, maar  
ook onze organisatie.

thyssenkrupp Plastics Nederland is sinds 2016
ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Cut to size

Uw bestelling kunnen wij ook voor u op maat zagen. Met onze 
state of the art zaagmachine kunnen wij elke opdracht, groot of 
klein, perfect voor u verzorgen.

Overige bewerkingen zijn natuurlijk ook mogelijk.

In samenwerking met ons dochterbedrijf ISPA Plastics bieden wij 
een heel scala aan bewerkingsmogelijkheden, zoals lasersnijden, 
CNC frezen, verlijmen, buigen en nog veel meer.
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PLEXIGLAS® (GS)

Het origineel van Evonik. Hoogwaardige acrylaat platen verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen:

 PLEXIGLAS® (GS): Helder, wit, kleur
 PLEXIGLAS® (GS): Helder blok
 PLEXIGLAS® Satinice (GS): Acrylaatplaat met een mat oppervlak
 PLEXIGLAS® LED (GS): Acrylaatplaat voor LED toepassingen
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PLEXIGLAS®(XT)
Het origineel van Evonik. Extrusie acrylaat platen verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:

 PLEXIGLAS® (XT): Helder, wit, kleur
 PLEXIGLAS® (XT): Buis & staf
 PLEXIGLAS® Optical (HC): plaat met kraswerende coating
 PLEXIGLAS® LED (XT): specifiek voor LED toepassingen
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Acrysign

 Door en door gekleurde acrylaatplaten
 Acrysign is perfect voor het maken van gevelletters, logo’s en dergelijke
 Perfect te frezen en te laseren
 Verkrijgbaar in 21 verschillende kleuren (1 zijde mat/1 zijde glans)
 Standaard leverbaar in 8mm dikte (overige diktes op aanvraag)
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Lijmen en toebehoren

 ACRIFIX® voor het verlijmen van PLEXIGLAS®

 technicol® voor het verlijmen van Makrolon®

 BURNUS kunststofreiniger en polijstpasta
 Tangit PVC lijm
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Makrolon®

 Polycarbonaat platen van Covestro®

 Nagenoeg onbreekbare platen, ruim 250 x sterker dan verglijkbaar glas
 Verkrijgbaar in Helder / Opaal en enkele kleuren
 Speciale versies, zoals FR (brandwerend), AR (kraswerend) of met een  

 structuurtje zijn ook leverbaar (vraag naar de voorwaarden bij uw  
 contactpersoon)
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PET-A en PET-G
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Polyesther platen met unieke bewerkingseigenschappen.

 Hoge slagvastheid
 Voedselcontact goedgekeurd (FDA)
 Warm en koud te vormen (PET-G is ook te vacuumvormen)
 Brandklasse B1
 Eenvoudig te bedrukken
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FOREX®

Officiële verdeler van de hoogwaardige PVC Schuimplaten van 3A Composites: 
FOREX®classic, FOREX®color, FOREX®print.

 SMART-X®: ................
 KAPA® en GATORFOAM®: PU Hardschuim platen
 KÖMACEL®: integraal geschuimde platen met gladde toplaag
 Ispacel: co-extrusie pvc platen met harde gladde toplaag
 Isparex®: huismerk pvc schuimplaten



DIBOND®
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Officiële verdeler van de hoogwaardige aluminium composiet platen van 3A Composites: 
DIBOND® en DILITE®.

Verder leveren wij nog diverse andere ACM platen, zoals:

 SIGNICOLOR®: massieve aluminium platen met gekleurd oppervlak
 Steelbond WB : sandwichplaten met een stalen toplaag, en 1-zijdige whiteboard finish
 Ispabond: huismerk budget ACM platen.



Meer producten
thyssenkrupp Plastics Nederland

thyssenkrupp Plastics Nederland heeft nog veel meer in het programma, zoals:

 KAPA   Extreem efficiënte lichtgewicht schuimplaat    ®  
 HPL Ispaprint®: volkern laminaat platen
 Polystyreen: verkrijgbaar in helder, wit, zwart en spiegel
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           Bouw                                    Industrie
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Naast onze afdeling Viscom kent thyssenkrupp Plastics nog 2 afdelingen:

Kanaalplaten & profielen
Folies
Golfplaten
Volkern laminaat platen

Leidingsystemen
Industriële kunststoffen (o.a. PE, PVC, PP)
Platen, stafmateriaal & profielen
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thyssenkrupp Plastics Nederland 
www.thyssenkrupp-plastics.nl

Borchwerf 10 
4707 RG Roosendaal 
Nederland 
T: 0165 585 620 
F: 0165 562 900 
Mail: reclame.plastics.mx.nl@thyssenkrupp.com


