
KIK beheerst de spuitgiettechniek tot in de puntjes. Een 
belangrijke basis, maar wij voegen er een - voor de klant 
- waardevolle dimensie aan toe. Praktisch meedenken 
bijvoorbeeld, vaak al vroeg in het ontwikkeltraject. We 
brengen echte kennis en praktijkervaring in als het gaat om 
ontwerp- en materiaalkeuzes. Ouderwetse betrokkenheid 
die leidt tot een vaste relatie met onze opdrachtgevers.

KIK maakt het onderscheid
• 25 computergestuurde spuitgietmachines 
• Eigen matrijzenmakerij
• Speciale compounds
• Precisiespuitgieten tot 0,01 mm
• Productgewicht van 0,2 tot 1000 gram 
• 2K kunststof-kunststof, metaal-kunststof
•   Nabewerking, assemblage, foliebedrukken,  

US lassen, inserten
• Solidworks, Mouldflow, Structural FEA
• 3D-metingen
• SPC, Cpk
• ISO 9001, ISO 14001

KIK is gespecialiseerd in ‘custom moulding’, het spuitgieten van 

producten op specificatie van de klant. Daarnaast leveren wij een 

breed pakket standaardonderdelen voor interne transportsystemen direct 

uit voorraad. Onze strategie? Samen met de klant pragmatisch werken aan slimme 

oplossingen zonder de kosten uit het oog te verliezen. 

www.kikplastics.nl

Van advies tot eindproduct

 ‘Springplank 
naar innovatie’



• Intern transport

• Machinebouw 

• HVAC

• Zuivering & Filtratie

• Bouw & Constructie

• Automobielindustrie

www.kikplastics.nl

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. 

Betrokken van advies tot eindproduct

Thuis in talrijke markten

• Elektronica & Elektrotechniek

• Sport & Ontspanning

• Maritieme industrie

• Medische industrie

• Voedingsmiddelenindustrie

• Diversen
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