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Innomet Specials voor:
Ambitie
Onze belangrijkste ambitie is met u meedenken op een innovatieve manier.
Door goed te luisteren naar wat u wilt en wat u nodig heeft, leveren wij een bijdrage
aan de ontwikkeling, uitvoerbaarheid en kostenbesparing van het eindproduct.
Innomet voor innovatie in metaal met u!

Wij bieden naast State of the Art ambachtelijk vakwerk ook uitgebreid advies aan.
Onze technische krachtbestaat uit een modern machinepark met een breed assortiment
gereedschappen. Hierdoor kunnen wij u snel van dienst zijn. Kwaliteit betekent voor
ons dat u centraal staat. Dus kunnen wij u een uitstekende kwaliteit bieden, voor een
scherpe prijs!

Innovatie
Wij leggen de lat hoog. Innovatie betekent voor ons dat wij in een vroeg stadium
betrokken willen zijn bij uw producten. Door onze innovatieve denkkracht bieden wij u
vele voordelen:
• Lage kosten: door het toepassen van vervormingstechnieken kunnen wij u diverse
laswerkzaamheden besparen. U merkt dat in onze prijsstelling.
• Hoge nauwkeurigheid: het spreekt voor zich dat wij bij complexe producten
gecombineerde pasmallen gebruiken. Wij beschikken over een geavanceerd meetprogramma, dat onze medewerkers in staat stelt uw producten efficiënt te controleren.
• Netwerk: door ons (inter)nationale netwerk, zijn wij in staat zeldzaam basismateriaal
op korte termijn in huis te halen. Wij blijven op de hoogte van de modernste technieken,
die wij met u delen.
• Prototyping: wij zijn gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige protypes, waarmee u kunt testen. Dit voorkomt veel kosten.

Het is voor ons zo vanzelfsprekend

Zagen

Kwaliteit
dat wij kwaliteit hoog in het vaandel

Afkorten L≤1000mm

+/- 1mm

Afkorten L≥1000mm

+/- 1,5mm

Afkorten L≥2000mm

+/- 2mm

Nazagen lengtematen

+/- 1mm

Nazagen hoek

+/- 0,5º

Buighoek

± 1º

Verdraaiing

± 1º

Wanddikte vermindering R/D>1,5

Max. 17%

Ovaliteit

max. 10%

Verjongen

+/- 0,1mm

Optrompen

+/- 0,1mm

Rillen

+ 0,5/-0,2mm

Flairen

+ 0,5/-0,2mm

Boren

+ 0,2/-0mm

Uithalen

+ 0,2/-0mm

externen hebben laten beoordelen
op kwaliteit. Wij zijn er trots op dat
onze kwaliteitsprestaties voldoen

Buigen

hebben staan dat wij ons door

aan internationaal geaccepteerde

Overige
bewerkingen

kwaliteitsnormen.

Partnerschap
Wij verwelkomen u graag als onze partner. Partnerschap is onze invulling van sociale
innovatie: het klinkt eenvoudig en eigenlijk is het dat ook. Wij openen ons hart voor de
wereldburger: onze medewerkers. Zij zijn uit allerlei windstreken bij ons neergestreken.
Door ze een plaats te bieden in ons bedrijf hopen wij dat ze ook een plaats in onze
maatschappij vinden. Net zo openen wij ons hart voor U, een wereldklant.
Wij vertrouwen erop om met u ons werelds bedrijf verder te kunnen ontwikkelen.
Alleen zo kunnen wij onze ambitie waarmaken:

Innomet, voor innovatie in metaal met u!
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