
Naast een hoge elektrische weerstand spelen veelal 
ook factoren als stijfheid, nauwkeurige maatvoering, 
vlamdovendheid en milieuvriendelijkheid een grote rol bij 
het ontwerp van kunststof onderdelen voor elektronische 
componenten. Tegelijk zijn de duurzaamheidseisen hoog. 
Moderne kunststoffen zijn in tientallen soorten en honderden 
varianten leverbaar, terwijl een zeer nauwe toleranties 
realiseerbaar zijn. Zo leveren wij een onderdeel voor een 
inductief ontstekingsmechanisme met een wanddikte van 
0,3 mm en een tolerantie van 0,02 mm. 

Bundeling van know-how
Producenten in de elektrotechnische branche zijn gebonden 
aan internationale normeringen op het gebied van veiligheid, 
kwaliteit en duurzaamheid. Als uitvloeisel daarvan is er door 
productontwikkelaars een bovengemiddelde deskundigheid 
op het gebied van kunststoffen opgebouwd. De ontwerper 
weet bijvoorbeeld de mechanische sterkte of de vereiste 
doorslagspanning feilloos naar een bepaald ontwerp en 
materiaal te vertalen. KIK voegt daar recente kennis en 
productie-ervaring aan toe: een verrassend succesvolle 
combinatie! 

Materiaalcombinaties
Door het combineren van twee kunststoffen of kunststof en 
metaal in één onderdeel, kan de ontwerpen beantwoorden 
aan bijzondere visuele of mechanische eisen. Talrijke 
variaties zijn mogelijk om componenten een eigen look & 
feel mee te geven. KIK gebruikt daarbij methodieken, die 
de zogenoemde 2K- of kunststof-metaalproducten ook in 
kleinere series betaalbaar maken.

Kunststof is bijzonder geschikt voor toepassing in elektrische apparatuur. 

Of het nu gaat om een veilige afscherming voor hoge voltages of de juiste 

eigenschappen voor hoogfrequenttoepassingen, er is altijd wel een passend 

materiaal beschikbaar. KIK staat voor u klaar met het juiste advies. 

Elektronica & Elektrotechniek

‘Sterk en veilig 
  met kunststof’

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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