Allimex is een maakbedrijf dat oplossingen biedt
om de rentabiliteit van producten en processen te
verbeteren.
Dat kan gaan van een bestaand product of ontwerp
tot een volledig nieuw functioneel product.
Op maat van uw behoefte uiteraard, net daarin ligt
onze sterkte.

WIJ GELOVEN DAT ALLES BETER
KAN. ALTIJD.
Een frisse blik doet vaak wonderen. Of
u nu op zoek bent naar een alternatief
voor een bestaand product/component,
of u zit met een sourcing probleem , of u
wil bekijken hoe de rentabiliteit van een
bestaande oplossing nog kan worden
verbeterd…

“Out of the box” of iets dichter bij
huis, het zit ’m soms in de kleine
aanpassingen die u op het eerste
gezicht niet verwacht.

MAATWERKELIJK
BETER.

WE ZOEKEN GRAAG SAMEN MET U NAAR
DE BESTE OPLOSSING.
Reverse engineering
U heeft een probleem met de kwaliteit of
aankoopprijs van bestaande producten.
Productoptimalisatie
Verbetering van de technische eigenschappen
van een product.
Productontwikkeling
Verbetering van de customer experience of
ontwikkeling van een nieuw product.
Specialisaties
Ontwikkelingen in kunststof injectie, metaalbewerking, geassembleerde producten of
specials.

4 STAPPEN, SAMEN MET U.

SPECIALISATIES.

Kunststof injectie
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Bij elk project bekijken we de ontwikkeling
en het meest rendabele matrijsontwerp
voor molding, 1K en 2K spuitgieten, extrusie
en meer.
Metaalbewerking
Las-, plooi- en freeswerk, gietstukken, galvanisatie, assemblage, en sectorgebonden
materialen aan gevraagde eisen en kwaliteit.

Product- en behoefteanalyse
Kennismaking en analyse
van de vraag, haalbaarheid,
technisch dossier, onderzoek
naar verbetering.

Pre-productie
Prototyping (3D), tooling, first
of tool, testen, optimalisatie,
voorbereiding productie,
opstart productie.

Geassembleerde eindproducten
& specials

3

Voor deze projecten gaan we een stap
verder dan enkel de productie van één
product: ontwerp, engineering, R&D,
material improvement.

Productie en levering
Follow-up en kwaliteitscontrole
massaproductie, afstemming
logistieke behoefte en
logistieke ontzorging, levering.
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Kwaliteit
Nauwkeurige selectie van
leveranciers, interne quality
engineers, controle met
respect voor functionaliteit
en kwaliteit.
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BIJ ONS KIEST U VOOR
Ontzorging.
Omdat u zich op uw
core business moet
focussen, en wij alles
uitvoeren met de
nodige transparantie
en betrokkenheid.

Performance.
We bieden oplossingen
om de rentabiliteit van
producten en processen te verbeteren, altijd
met respect voor hoogwaardige kwaliteit.

Tailor made.
We geloven in een persoonlijke aanpak, alleen
zo kunnen we ‘Maatwerkelijk Beter.’ onze
belofte garanderen.

Human touch.
Wij zijn een bedrijf
door en voor mensen.
Internationaal, maar
toch met een menselijk
karakter.
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MAATWERKELIJK
BETER.

