
Kunststof heeft ook in de automotive een explosieve 
groei doorgemaakt. KIK was daar actief bij betrokken door 
een breed scala aan kunststof, 2K en metaal-kunststof 
onderdelen te leveren aan onder meer Nederlandse 
en Duitse toeleveranciers van de automobielindustrie. 
Kwaliteitsborging speelt daarbij een overheersende rol, een 
factor die wij tot in de kleinste details beheersen. 

Branchespecifieke eisen
Mechanische stabiliteit, chemische resistentie en bestandheid 
tegen hoge temperaturen zijn nog maar enkele voorbeelden 
van de zware toepassingseisen waarmee ontwerpers van 
automotive-onderdelen worden geconfronteerd. Goed 
advies is - juist in de ontwerpfase - onontbeerlijk om te 
komen tot een technisch én financieel passend eindproduct. 
KIK beschikt over echte expertise en stelt die graag ter 
beschikking, zodat de ontwerper de juiste keuzes kan 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 maakt past daarbij methodieken toe, die 
de zogenoemde 2K- of kunststof-metaalproducten ook in 
kleinere series betaalbaar maken.

Kunststof onderdelen in de automotive zijn - al naargelang hun 

toepassing - onderhevig aan grote temperatuurverschillen, agressieve 

chemische stoffen en een hoge mechanische belasting. Een goed ontwerp en de 

juiste materiaalkeuze zijn onontbeerlijk voor een betrouwbaar product. 

Automobielindustrie

‘Fraai, functioneel 
 en veilig’
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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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