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Technische Verenfabriek

Klantgericht ontwerpen en produceren van producten uit band en draad

De bijzondere kracht van avekhaarlem

Klantgericht ontwerpen en produceren van technische
producten uit band en draad; daar draait het om bij
Avek Haarlem. Al sinds 1966 profiteert een groot aantal
klanten van de high-tech oplossingen die Avek
Haarlem biedt
De klanttevredenheid staat altijd voorop!
Mede door investeringen in kennis en de allernieuwste
technologieën, streeft Avek Haarlem ernaar één van
de beste verenfabrieken van Europa te zijn.
Vanzelfsprekend voldoen onze producten aan de door
de klant gestelde eisen en wensen. Probleemoplossend
meedenken met de klant karakteriseren de werkwijze,
met gunstige gevolgen voor kwaliteit en prijs.
Leverbetrouwbaarheid en hoge kwaliteitseisen zorgen
voor tevreden klanten.
Communicatie
Duidelijkheid in communicatie is een voorwaarde voor
een goede samenwerking. Binnen Avek Haarlem
streven wij ernaar de communicatie open te houden
middels korte communicatielijnen.
Tevens ondersteunen wij communicatiemiddelen als
EDI, klantportalen en ftp.
Een stabiele partner
Bij AVEK Haarlem draait het om u!
Wij denken in oplossingen en nemen graag uw lastige
technische vraagstukken uit handen. Wij luisteren en
vertalen uw vraag naar een product op maat.
Al sinds 1966 profiteren een groot aantal klanten van de
hightech oplossingen die AVEK Haarlem biedt

Productkwaliteit
gewaarborgd

Kwaliteit hoog in het vaandel
De maakbaarheid van het product wordt met de klant
afgestemd in de vorm van heldere specificaties. Mede
doordat wij geïnvesteerd hebben in de meest moderne
vision- , SPC en andere kwaliteitssystemen, zijn wij in
staat “zero defect” processen in te richten.
Avek Haarlem is ISO 9001 gecertificeerd en wanneer
gewenst zijn wij in staat te werken volgens de IATF16949
methodiek.

Zowel kleine als
grote series

Ontwerp en ontwikkeling
Voor het oplossen van technische vraagstukken kunt u gebruik
maken van onze afdeling R&E (Research en Engineering).
Onze specialisten zoeken door middel van theoretische
benadering of proefondervindelijk een oplossing voor uw
specifieke probleem. Deze wordt vervolgens tot een
maatwerk-fabricaat uitgewerkt, klaar voor productie. Het
uitvoeren van levensduurtesten behoort overigens ook tot de
mogelijkheden.
Projecten kunnen overeenkomstig de IATF16949 standaard
worden uitgevoerd. Het doel van de standaard is het systeem
en de kwaliteit te verbeteren om de klanttevredenheid te
verhogen, problemen en risico’s in het productieproces en de
supply chain te identificeren, hun oorzaken te elimineren en
correctieve en preventieve maatregelen te nemen voor hun
effectiviteit.
Onze eigen gereedschapmakerij draagt zorg voor het
vervaardigen, verbeteren en onderhouden van snij- buig-,
volgstempels alsmede het vormgereedschap.

Een modern
machinepark

Productie
Klantbehoeften hebben geleid tot gerichte investeringen,
waardoor Avek Haarlem een modern machinepark heeft.
Goed opgeleide en ervaren vakmensen staan garant voor
producten die voldoen aan de vastgestelde specificaties.
Indien mogelijk worden productielijnen ingericht met
meetapparatuur om op die manier de kwaliteit te
waarborgen. Zelfs automatisering middels robots behoort tot
de mogelijkheden.
Een effectief onderhoudsbeleid en onze eigen gereedschapmakerij minimaliseren machinestilstand.
Voor zowel de draad- als bandproducten verwerken wij alle
soorten staal en verenstaal, alsmede Inconel X750, Isothaan
en RVS 316.
Avek Haarlem kan tevens zorgdragen voor assemblage van
onderdelen.
Producten kunnen van een oppervlaktebehandeling worden
voorzien naar specificaties van onze opdrachtgevers

De perfecte
afwerking

Gewoon goed is niet goed genoeg. Wij leveren alleen het
allerbeste eindproduct. Daarom gaan we verder en
verzorgen wij, samen met onze partners, o.a. de volgende
oppervlaktebehandelingen

o Polijsten
o Verzinken en passiveren (in diverse kleuren)
o Poedercoaten
o Rilsan (nylon) coating
o Beitsen en passiveren
o Kataforese lakken
o Endurion met corrosiewerende finish
o Vernikkelen en verchromen
o Geomet
o Rotofinish
o Kogelstralen

De kracht van
avekhaarlem
Wij zijn een vooruitstrevende onderneming met een heldere
bedrijfsfilosofie: alleen het beste is goed genoeg.
Bij ons staan kennis en kunde voorop, zodat ruimschoots wordt
voldaan aan de meest veelzijdige eisen van onze klanten.
Onze expertise en ervaring helpt u bij het oplossen van al uw
technische vraagstukken. AVEK Haarlem is een bedrijf waar we
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Verder vinden we innovatie erg belangrijk en we zorgen er dan
ook voor dat we altijd op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Daardoor maken we
gebruik van de nieuwste technieken om te kunnen garanderen
dat u het allerbeste product krijg
Wat maakt ons beter:

o Gebruik van sterke en hoogwaardige materialen
o Zero-default systemen en een haarscherpe controle
o Gegarandeerde kwaliteit en duurzaamheid van de
eindproducten

o Complete productielijn; van de ontwerp- en testfase tot de
productie en afwerking

o Uitstekende klantervaring qua service, pro-actief
meedenken en klantvriendelijkheids.
Marketen
U vind onze producten terug in bijna alle marken. Enkele
daarvan zijn:

o Automotive
o Verlichting
o Elektrisch gereedschap
o Kantoor meubilair
o Luchtvaart
o Ruimtevaart
o Spoorwegen
o Huishoudelijke artikelen
o Verwarming- en ventilatie industrie
o Reclame displays
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