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Omco Air Treatment N.V.
Omco Air Treatment N.V. biedt u een uitgebreid gamma afzuigsystemen en filtergroepen, om hinderlijke dampen, schadelijke rooken stofdeeltjes in alle veiligheid aan de bron weg te zuigen. Onze
afzuigarmpjes (Alsident System) en filtergroepen (TBH GmbH)
kunnen overal ingezet worden zoals in laboratoria, scholen, restauratieateliers, werkplaatsen en industrie. Dient u chemische producten, fijn stof of soldeerrook weg te zuigen? U zoekt een zuigarm,
een werktafel met ingebouwd luchtafzuigsysteem of een kleine filtergroep?
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Als BENELUX distributeur van de firma TBH filtergroepen kunnen
wij u zeker verder helpen.
Wij heten u alvast welkom op onze stand Hall 10.A 051
Op onze website www.omco.be vindt u een overzicht van alle mogelijkheden die wij u bieden.

Heemskerk Fijnmechanica: allround toeleverancier
middelgrote of grote series, evenals voor
het laten vervaardigen van vacuümvormmatrijzen.

Heemskerk Fijnmechanica BV is sinds
1970 actief in de metaalbewerking
en met name op het gebied van fijnmechanische verspaning.

Om flexibel en optimaal in te kunnen spelen op de specifieke wensen en behoeften
van de opdrachtgevers, uit vele verschillende branches, staat er een uitgebreid
machinepark, 47 CNC machines, waarvan
11 met robotbelading. Om continuïteit en
efficiency op de lange termijn te waarborgen, wordt er voortdurend geïnvesteerd in
innovatieve technieken en in de vakkennis
van de werknemers.
De klant kan er met name terecht voor fijnmechanisch draai- en of freeswerk, kleine,
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Heemskerk Fijnmechanica BV
Coenecoop 645
2741 PV Waddinxveen
Tel.: 0182 - 647010
www.hfmbv.nl

HFM product gemaakt op 5-assige OKK

Labrujere Machining BV
Sinds april 2012 hebben wij de afdeling machinale-verspaningen van
Labrujere Staalbouw ondergebracht
in een nieuw bedrijf ‘Labrujere Machining BV’.

Edwin Klap (Commercieel Directeur), voor
al uw vragen over het bedrijf en werk kunt
u bij Edwin terecht.
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Het bedrijf is ontstaan door kennis en vakmanschap samen te voegen van 2 compagnons, Edwin Klap en Labrujere StaalbouwBV .
De dagelijkse leiding is in handen van Dhr.

Wij hebben een nieuwe hal ingericht waar
wij 1000m2 oppervlakte hebben om u kunnen helpen op het gebied van machinale
bewerkingen.
Heeft u interesse ?
Kijk op : www.Labrujeremachining.nl
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