
Elk land kent eigen eisen op het gebied van (woning)
bouw. Van honderden producten, van montagepluggen 
tot gietstukken voor waterputten, was KIK vanaf het begin 
bij het ontwikkelingsproces betrokken. De opgebouwde 
branchekennis en technische expertise stellen wij graag 
ter beschikking van onze relaties. Dat betekent winst voor 
producenten en toeleveringsbedrijven die op dit brede 
werkterrein actief zijn. Kies ook voor KIK als meedenkende 
leverancier van kunststof onderdelen en montagematerialen! 

Bekend met specifieke eisen
Constructie-onderdelen kunnen onderhevig zijn aan extreme 
stress door hoge of lage temperaturen of mechanische 
belasting. Bovendien moeten ze veelal chemisch resistent 
zijn en bestand tegen langdurig contact met bijvoorbeeld 
water. Tegelijk zijn de duurzaamheidseisen extreem 
hoog. Moderne kunststoffen zijn in tientallen soorten met 
honderden varianten leverbaar, waardoor nagenoeg elke 
gewenste toepassing realiseerbaar is. 

Materiaalcombinaties
Door het combineren van twee kunststofmaterialen of 
kunststof en metaal in één onderdeel kan aan bijzondere 
visuele of mechanische eisen worden voldaan. Talrijke 
variaties zijn mogelijk om de onderdelen uw eigen look & feel 
mee te geven. KIK maakt hierbij gebruik van methodieken, 
die de zogenoemde 2K- of kunststof-metaalproducten ook in 
kleinere series betaalbaar maken.

Steeds vaker kiezen ontwerpers van bouw- en constructiematerialen voor 

de hoge prestaties en betrouwbaarheid van kunststof. KIK helpt met de 

realisatie van nieuwe ideeën. Wij vertalen langjarige expertise naar gerichte 

adviezen voor productontwerp en materiaalkeuze. 

Bouw & Constructie

‘Een lang leven 
 onverwoestbaar’

www.kikplastics.nl



• Intern transport

• Machinebouw 

• HVAC

• Zuivering & Filtratie

• Bouw & Constructie

• Automobielindustrie

Betrokken van advies tot eindproduct

Thuis in talrijke markten

• Elektronica & Elektrotechniek

• Sport & Ontspanning

• Maritieme industrie

• Medische industrie

• Voedingsmiddelenindustrie

• Diversen

KIK Kunststoffen Industrie BV, gevestigd in Waalwijk 

(NB), is opgericht in 1968. Het bedrijf omvat een 

eigen matrijzenmakerij en een productie-unit met  

25 computergestuurde spuitgietmachines. Uitgebreide 

materiaalkennis en vijf decennia ervaring vormen de basis 

voor een hechte relatie met een keur aan opdrachtgevers 

binnen Europa. 

KIK beheerst het spuitgieten van kunststof tot in de finesses. 

Onderscheidend is de inbreng van kennis en praktijkervaring 

als het gaat om productontwerp en materiaalkeuze. Ook 

met sterkteberekeningen en spuitgietsimulaties kan 

een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling worden 

geleverd. Voor het spuitgieten van 2K-producten is een 

kostenbesparende methode ontwikkeld, waarmee ook 

kleinere productseries realiseerbaar zijn. 

Naast ‘custom moulding’ biedt KIK - deels uit voorraad - 

een breed assortiment standaardonderdelen voor intern 

transport zoals rollenbanen en aanvoersystemen. 
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