
Hoe uitgebreid het eisenpakket ook is, KIK ziet elke 
opdracht als een sportieve uitdaging. Onze ‘prijzenkast’ is 
dan ook rijkelijk gevuld met een lange reeks succesvolle 
spuitgietproducten. Wij leveren onder meer aan producenten 
van rijwielen en hun toeleveranciers. Honderdduizenden 
consumenten komen zo - direct of indirect - in aanraking met 
onze producten. Meer dan 50 jaar ervaring in spuitgieten, 
een efficiënte organisatie en een ultramodern machinepark 
staan garant voor kwaliteitsproducten, ongeacht de 
seriegrootte of orderomvang. 

Branchespecifieke eisen
Hogere prestaties, praktische gebruiksfuncties en 
betrouwbaarheid maken het onderscheid, juist bij de 
doorgaans functionele producten die de welnessbranche 
voortbrengt. Kunststof onderdelen voor deze sector 
moeten niet alleen sterk en duurzaam zijn, maar veelal 
ook weers- en zonlichtbestendig en bestand tegen hoge 
en lage temperaturen. Ook veiligheid, functionaliteit en 
gebruiksgemak zijn factoren die zwaar wegen. KIK helpt met 
de realisatie van nieuwe ideeën met deskundige adviezen 
tijdens de ontwikkeling tot en met de feitelijke productie 
van de onderdelen. 

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 maakt hierbij gebruik van methodieken, die 
de zogenoemde 2K- of kunststof-metaalproducten ook in 
kleinere series betaalbaar maken.

Kwaliteitsbeleving is een primaire succesfactor van producten die een 

relatie met sport en ontspanning hebben. Dat vraagt om een aansprekend 

ontwerp, gebruiksgemak en duurzaamheid. Om deze perceptie te realiseren 

moet elk onderdeel, hoe klein ook, aan hoge eisen voldoen. 

Sport & Ontspanning

 ‘Kwaliteit 
 als basis 
voor welzijn’

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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