
Afhankelijk van de toepassing spelen aspecten als 
maatvoering, sterkte, oppervlaktestructuur, resistentie tegen 
chemicaliën en levensduur een belangrijke rol. Per saldo 
draagt elk onderdeel bij aan de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van een medisch apparaat of instrument. KIK levert graag 
een bijdrage aan het totale traject, met inbegrip van de 
ontwerpfase. Immers, onze inbreng van decennialange 
expertise kan resulteren in tijdwinst in de ontwerpfase, een 
hogere productkwaliteit en kostenbesparing.  

High-end kwaliteit
In medische apparatuur en instrumenten eist kunststof 
als basismateriaal een steeds sterkere positie op, zowel 

in de constructie als in de technisch-functionele delen. 
Qua stabiliteit, chemische resistentie, zuiverheid en 
betrouwbaarheid is kunststof dan ook vaak de voor de 
hand liggende keus. Deze trend stelt echter hoge eisen 
aan de toeleveranciers van kunststof onderdelen. Een zwak 
onderdeel, hoe onbeduidend ook, kan immers desastreuze 
gevolgen hebben. KIK heeft de theoretische en praktische 
kennis in huis om uit de veelheid aan potentieel geschikte 
materialen de juiste keuze te maken. 

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

Onderdelen voor medische apparatuur moeten doorgaans aan zeer hoge 

specificaties voldoen. Goed advies in het ontwikkelingstraject is daarbij 

onontbeerlijk. 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.

Medische toepassingen

‘High-end kwaliteit 
    als basis’
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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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