Logistiek

Wat kan TEKDAflex voor u betekenen?
Als bewerker van kunststoffen voor de retail, non-retail en displaymarkt zijn wij
een verlengstuk van uw organisatie.

Uw producten kunnen in een door Tekdaflex vervaardigde display perfect gepresenteerd worden,
uw interieurbouwproject is pas compleet met de
door Tekdaflex vervaardigde kunststof onderdelen, van kassavloeren tot betaalplateau’s, van
snoepbakken tot displays voor rookwaren en van
brillenpanelen tot broodbakken, het kan allemaal.

Tekdaflex kan veel maar niet alles, we werken
daarom samen met zorgvuldig geselecteerde
toeleveranciers voor bijvoorbeeld digitaal printen,
vacuümvormen en beletteren. Ook deze bewerkingen nemen we graag voor u mee in uw kunststof
producten, u kunt dus bij één partij terecht voor de
gehele kunststofbewerking: TEKDAflex.

Uw concept maken we graag voor u compleet met
onze kennis van het bewerken van kunststoffen.
Het goed gekwalificeerde personeel van Tekdaflex
denkt en werkt samen met u mee aan oplossingen.

Zodra producten gereed zijn, dienen deze
uiteraard afgeleverd te worden op de door
onze klanten opgegeven leveradressen.
Tekdaflex kan dit op meerdere manieren
voor u verzorgen: met eigen vervoer of via
externe transporteurs. Ook het afhalen van
bestelde goederen is mogelijk. Producten
worden degelijk verpakt zodat het risico op
transportschade zo klein mogelijk wordt. Het
verpakken van uw producten doen we graag
in overleg met u: bulk, per stuk in een zakje
of per stuk in een doos, alles is mogelijk.

opvallend flexibel

Milieu
Bij Tekdaflex staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Zo
worden onze machines in een gesloten circuit
gekoeld en door middel van zonnepanelen
van stroom voorzien. In ons pand gebruiken
wij ledverlichting in combinatie met automatische aan-en-uitschakelaars en dimmers
om stroomverbruik te beperken. Restproducten worden gerecycled en waar mogelijk
hergebruikt.

“TEKDAFLEX 
staat voor flexibiliteit en
kwaliteit!”

Voltastraat 90 7006 RW Doetinchem (NL)
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Zagen

Frezen
Vormen in kunststof plaatmateriaal die niet
rechthoekig zijn kunnen door onze CNC frees
uit het basismateriaal worden gemaakt. De
standaardplaten, tot een afmeting van 3050 x
2050 mm, zijn probleemloos te bewerken. Een
goed aangeleverd freesbestand (DXF, DWG)
is hiervoor uiteraard noodzakelijk. We zijn
prima in staat om verschillende materialen
te frezen, denk hierbij bijvoorbeeld aan
PMMA, PE, Trespa en aluminium sandwichplaat. Elke denkbare vorm is mogelijk. Ook
graveren is een optie die regelmatig toegepast
wordt. Het aanbrengen van gaten kan in de
freescyclus meegenomen worden maar
kan uiteraard ook apart
gerealiseerd worden. De
gefreesde materialen
kunnen naar believen
verder bewerkt worden. Verlijmen, buigen,
bedrukken: het is
allemaal mogelijk.

Onze zaagafdeling zaagt de te bewerken materialen met minimale toleranties naar de gewenste afmeting. Een
optimalisering zorgt
ervoor dat het basismateriaal zo economisch
mogelijk gebruikt wordt
waardoor het percentage
afval gering is. Afvallen
worden per materiaalsoort
gescheiden afgevoerd om te
worden gerecycled. We gaan
dus kostenbewust en milieubewust om met de benodigde
kunststoffen.

Lasersnijden

Buigen
Tekdaflex
heeft een
uitgebreide collectie buigmachines om verschillende
kunststoffen, van folie tot
plaatmateriaal, warm te buigen. Pulsmachines
voor folie van 0.4 t/m 1 mm dikte, gloeidraad
en quarzstralers voor plaatmateriaal tot en
met 10 mm dikte. We produceren klantgericht
de gevraagde aantallen en kiezen hierbij de
best passende werkmethode. Eenvoudige
vormen worden in grotere oplagen al snel op
een buigautomaat gedaan. Ons goed gekwalificeerde personeel beoordeeld in een vroeg
stadium of het vervaardigen van buigmallen
noodzakelijk is, deze worden indien nodig in
eigen beheer vervaardigd. Na een productierun worden de mallen tot een volgende
bestelling opgeborgen. Het aanleveren van
goede werkbestanden (in DXF-DWG) is ook
hier van groot belang.

Naast het frezen van plaatmateriaal is ook
lasersnijden een manier om een gewenste
vorm uit het materiaal te halen. Dit doen
we in de regel alleen met PMMA. Door
middel van lasersnijden is het mogelijk om
zeer nauwkeurig de gewenste vorm met een
minimum aan materiaaluitval uit het basismateriaal te halen. Ook hier is graveren een optie
die regelmatig toegepast wordt. Tijdens het
lasersnijden worden de
randen automatisch
mooi afgewerkt
zodat polijsten niet meer
nodig is.

Verlijmen

Montage en afwerking
De kunststoffen die
Tekdaflex bewerkt zijn vaak
onderdeel van een
groter geheel: een
meubel, een display,
de inrichting van een
ruimte. De materialen worden, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, op
diverse manieren bewerkt. Het uiteindelijke
productresultaat wordt behaald binnen onze
montageafdeling. Hier worden randen afgewerkt (kanten breken, polijsten), onderdelen
samengesteld tot een compleet eindproduct
en worden de producten voor het verpakken
nagelopen en indien nodig voorzien van een
eindreiniging.

Het verlijmen van kunststoffen is een specialisme dat Tekdaflex goed beheerst. Op basis
van de klantvraag en op basis van de gekozen
materialen wordt een lijmtechniek bepaald.
U kunt hierbij denken aan het verlijmen met
PVC lijm, secondenlijm, methyleen of aan het
verlijmen met UV lijm. Deze laatste vorm van
verlijming is de afgelopen tijd verder doorontwikkeld. Er is geïnvesteerd in nieuwe lijmen,
nieuwe UV lampen en in scholing van het
personeel. Dit alles om vooral helder PMMA
ook perfect helder te kunnen verlijmen. Ook
het verbinden van materialen door middel van
ultrasoon lassen (bij PS), tape of pop/klinknagels wordt toegepast.

