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We ontwerpen, fabriceren en installeren zowel componenten als complete productie- 

lijnen voor deze branches. Ook kunt u bij Indufinish terecht voor advies over opper- 

vlaktebehandelingstechnieken, het bestellen van nieuwe en gebruikte onderdelen 

voor uw productielijn en kunt u het onderhoud van uw bestaande installatie door 

ons laten uitvoeren.

is een leverancier van oppervlakte- 
behandelingsinstallaties. Al meer dan 
25 jaar zijn wij een toonaangevende 
speler in onze branche. Zowel nationaal 
als internationaal. Daarbij richten wij 
ons vooral op poedercoaten, KTL- en 
galvanotechniek. 

Wij ontwerpen, leveren en installeren zowel componenten als complete 

coatinglijnen voor onze klanten. Ook kunt u bij onze deskundige medewerkers 

terecht voor advies over oppervlaktebehandelingstechnieken of het bestellen van 

nieuwe onderdelen voor uw coatinglijn. Daarnaast kunt u het onderhoud van uw 

bestaande installatie door ons laten uitvoeren.



Innovatie, duurzaamheid en betaalbare kwaliteit
Duurzaamheid zit in ons dna. We hebben al jaren een duide-

lijke focus op energiebesparing. Zo min mogelijk verspillen, 

dat is altijd ons uitgangspunt. Onze R&D is continue bezig 

met de ontwikkeling van nieuwe en energiezuinige concep-

ten. Zo dragen wij een steentje bij aan de verdere verduurza-

ming van de industrie. 

Bent u geïnteresseerd in installaties waarbij geen gas meer 

wordt gebruikt? Wij hebben daar volledig uitgewerkte con-

cepten voor ontwikkeld. Gecombineerd met onze verregaan-

de warmteterugwinning en nieuwe chemie- en poedersyste-

men, die op een lagere temperatuur werken dan de gangbare 

systemen, zorgt dat voor een steeds lagere energiebehoefte. 

We laten u graag wat rekenvoorbeelden uit de praktijk zien. 

De resultaten zullen u aangenaam verrassen.

Practice what you preach
Duurzaamheid staat ook binnen ons bedrijf zelf hoog op 

de agenda. Zo zijn ons kantoor en onze werkplaats volledig 

voorzien van LED-verlichting, hebben we 300 zonnepanelen 

op het dak geïnstalleerd en hebben we geïnvesteerd in een 

energieneutraal kantoor. Om uw en onze doelstellingen te 

bereiken, werken wij zoveel mogelijk samen met toeleveran-

ciers die onze visie delen.

Indufinish staat voor kwaliteit. Betaalbare kwaliteit. Dat ziet 

u terug in de kwaliteit en vormgeving onze ontwerpen, de 

componenten die we kiezen en de montage en afwerking. 

Ook merkt u dat bij de oplevering van uw project en de in-

tensieve begeleiding die u van ons krijgt bij het in gebruik 

nemen van uw installatie. Bij ons moet het gewoon net even 

beter.

Partnership en service
Naast het leveren van een goed product, vinden we part-

nership en service belangrijk. We denken graag met u mee. 

Proactief. Om uw bedrijfsprocessen steeds verder te optima-

liseren. Of om de kostprijs van uw producten te reduceren. 

Samen verhogen we uw return on investment. We gaan 

graag een partnership met u aan voor een langere periode. 

Zo kunt u gedurende de gehele levensduur van uw installatie 

profiteren van onze uitstekende service. 
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Indufinish

  Specialist op het  
gebied van oppervlakte- 
behandelingsinstallaties

  Innovatief

  Duurzaamheid

  Betaalbare kwaliteit

  Synergie door kennis op 
gebied van verschillende 
disciplines

  Eigen engineering 
van A tot Z

  Eigen productie

Kwaliteit en R&D

  ISO 9001

  Ovens met 
geoptimaliseerd 
energieverbruik

  Alternatieve energie- 
bronnen

  Warmteterugwinning

  Zeer doelmatige actieve 
luchtsluizen

  Automatische deuren in 
de productopeningen 

Service

  Preventief onderhoud

  Efficiency metingen

  Partnership gedurende 
gehele levensduur

  Montagebegeleiding door 
eigen monteurs

  Dedicated 
projectmanager

Poedercoaten

  Altijd op de hoogte van  
de laatste ontwikkelingen

  Een innovatieve 
partner als het gaat om 
automatiseren van uw 
poedercoatstraat

  Marktleider op het 
gebied van ontwerp en 
fabricage van (kunststof) 
poederspuitcabines

  Ervaring met het coaten 
van niet-geleidende 
substraten als MDF en 
keramiek

KTL

  Verzekerd van de laatste 
stand van zaken in KTL-
techniek

  Optimale 
vloeistofbeweging

  Juist gedimensioneerde 
stroomoverbrengingen 

  Uitgekiend overall 
ontwerp in onze baden

  Badenbouw in eigen 
beheer

Galvaniseren

  Proceskennis 
gecombineerd met 
25 jaar ervaring

  Voorzien van de 
noodzakelijke 
randapparatuur

  Gebruik van interne en 
externe warmtewisselaars, 
afhankelijk van toepassing

  Innovatieve 
leidingsystemen

  Lange levensduur van 
spoel- en procesbaden


