
De maritieme sector paste als één van de eerste op grote 
schaal kunststof toe. Kunststof is immers in tal van variëteiten 
beschikbaar, zodat aan nagenoeg elke toepassingseis kan 
worden voldaan. Zo zijn er meerdere soorten die bestand zijn 
tegen chemicaliën of zout water. Als constructiemateriaal is 
kunststof licht, sterk en doorgaans volledig onderhoudsvrij. 
Mede dankzij de relatief lage materiaal- en productiekosten 
en de nagenoeg onbeperkte ontwerpvrijheden kunnen 
ontwerpers kunnen zich dan ook volledig richten op 
functionaliteit en vormgeving.

Onze expertise, uw zekerheid
KIK heeft de kennis opgebouwd om extreem zware eisen 
te vertalen naar oplossingen, die hun betrouwbaarheid 
ruimschoots hebben bewezen. Ons grote kennispotentieel 
zetten we graag in om een steentje bij te dragen aan uw 
innovatieve ambities. KIK heeft de kennis in huis om vanuit 
de vraagstelling de juiste keuzes te maken, zodat kwaliteit 
en duurzaamheid al in het ontwerp worden verankerd. 

2K: innovatie in kunststof
Door het combineren van twee kunststoffen of kunststof met 
metaal kan een onderdeel beantwoorden aan bijzondere 
visuele of mechanische eisen. Een kunststof boegschroef 
met een metalen lagerbus bijvoorbeeld bleek een uiterst 
succesvolle kunststof-metaaltoepassing. Dankzij een geheel 
eigen aanpak kan KIK ook kleinere series van deze producten 
tegen een interessante kostprijs leveren. 

Duurzaamheid, hoge prestaties en een aantrekkelijke vormgeving van 

producten zijn succesfactoren in de maritieme industrie. Ontwerpers kiezen 

dan ook steeds vaker voor onderdelen van kunststof. KIK helpt met gedegen 

adviezen in het voortraject om innovatief én concurrerend te blijven. 

Maritieme Industrie 
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• 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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