
Machines en onderdelen daarvan die met voedsel in aanraking 
kunnen komen, moeten aan bijzondere specificaties voldoen. 
Roestvaststaal bijvoorbeeld wordt daarom vaak toegepast, 
maar er komen ook steeds meer geschikte kunststoffen 
beschikbaar. Kunststof biedt de ontwerper meer functionele 
vrijheden, terwijl de productprijs beduidend lager kan 
zijn. Met fundamentele materialenkennis en ruim 40 jaar 
productie-ervaring kan KIK een belangrijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Ontwerpers 
maken in een steeds eerder stadium slim gebruik van onze 
brede expertise.

Branchespecifieke eisen
Hygiënisch werken met voedingsmiddelen vereist materialen 
die goed te reinigen zijn. Dat vereist onder meer een uiterst 
gladde oppervlaktestructuur. Daarnaast speelt extreme 
stress door hoge of lage temperaturen een rol en moeten 
de materialen krasbestendig zijn en bestand tegen een hoge 
mechanische belasting. Tegelijk zijn de duurzaamheidseisen 
hoog. Moderne kunststoffen zijn in tientallen soorten en 
honderden varianten leverbaar. KIK heeft fundamentele 
materiaalkennis in huis om voor elke toepassing het meest 
geschikte materiaal te selecteren. 

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.

Apparatuur voor gebruik in de foodsector is gebonden aan specifieke 

eisen, onder meer op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid. Een 

doordacht ontwerp en een juiste materiaalkeuze voor alle onderdelen is 

daardoor van cruciaal belang. Met KIK verzekert u zich van het beste eindresultaat. 

Voedingsmiddelenindustrie

 ‘Kennis in dienst 
  van veiligheid’

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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