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CF KUNSTSTOFPROFIELEN
IN VOGELVLUCHT
• 35 moderne extrusielijnen
• 140 medewerkers
• extrusie hard en zacht kunststof alsmede
co-extrusie en tri-extrusie
• materialen: PVC, ABS, PP, PC
• productie 45 miljoen meter per jaar
• kwalitatief hoogwaardige eindproducten
• snelle en betrouwbare levertijden
• technisch geavanceerde
gereedschapsmakerij
• voorraadprogramma van
meer dan 1.500 profielen
• breed kleurengamma

Klantspecifieke kunststof profielen
CF kunststofprofielen is een moderne
en flexibele onderneming met meer
dan 50 jaar ervaring in de kunststof
profielen branche. De ontwikkeling van
klantspecifieke kunststof profielen is een
belangrijke activiteit voor onze organisatie.
Samenwerking is de sleutel als
het gaat om het ontwikkelen van
nieuwe producten. Immers, u weet
het beste wat de toepassing en de
functie van het profiel zal zijn.
Wij bieden u een jarenlange ervaring in het
vervaardigen van matrijzen voor technische
profieltoepassingen, zowel in hard en zacht
kunststof, maar ook als co- en tri-extrusie.

Ons ultra moderne
machinepark in
combinatie met
kundige medewerkers,
staat garant voor
kwaliteitsproducten.

ONZE ERVARING EN VAKMANSCHAP
GARANTIE VOOR KWALITEIT
Eigen gereedschapmakerij
In het constructiebureau wordt
met behulp van de nieuwste CADCAM systemen werktekeningen
en programmatuur gemaakt voor
de eigen gereedschapmakerij.
In deze uitstekend geoutilleerde
gereedschapmakerij worden door
specialisten met behulp van moderne
CNC-gestuurde machines hoogwaardige
matrijzen en kalibers vervaardigd.
Ervaring en vakmanschap bepalen in hoge
mate de kwaliteit van uw kunststof profiel.

UW SPECIALIST
IN KLANTSPECIFIEKE
PROFIELEN

Optimaal passend product
De wereld staat niet stil en
de ontwikkelingen om u heen
stellen steeds hogere eisen
aan uw geleverd eindproduct.
Deze continue vooruitgang
resulteert veelal in nieuwe
productvormen of verbeterde
inzetbare materialen.
U bent daarvoor bij ons
aan het juiste adres; Want
hoewel wij een ruim aanbod
standaard profielen hebben,
ligt onze echte kracht in
de ontwikkeling van klant
specifieke kunststof profielen.

Samenwerking is hierbij de
sleutel als het gaat om nieuwe,
succesvolle producten.
Wij bieden u een ruime ervaring
in de productie van technische
profielen, zowel in harde als
zachte polymeren, maar ook
co- en tri-extrusie behoort
tot onze mogelijkheden.

Meer weten?
Wij gaan graag vrijblijvend
met u om tafel betreffende
uw profielwens.

CF kunststofprofielen is
een voorraadhoudende
producent en heeft
een divers en breed
scala van standaard
kunststof profielen
voor kunststof raam- en
deurkozijnen, de bouw
en winkelinrichting.
Meer dan 1.500
verschillende kunststof
profielen kunnen
snel uit voorraad
worden geleverd.

STANDAARD KUNSTSTOF PROFIELEN
UIT VOORRAAD
Complete eindproducten
De huidige markt vraagt steeds meer om een compleet product dat
direct inzetbaar is voor montage en/of afwerking. Wij beschikken
daarom over diverse mogelijkheden om een basis kunststof profiel
op te waarderen door middel van een specifieke nabewerking.
Wij kunnen diverse profielbewerkingen
voor u uitvoeren, waaronder:
• op maat zagen
•
of knippen;
• aanbrengen van diverse
zelfklevende tape;
•
• aanbrengen
barcodestickers;
•
• maken van boorgaten;
• stansen;

ommantelen met
renolitfolie of
hotstampfolie;
aanbrengen
beschermfolie;
opdrukken van tekst
of bedrijfslogo.

Maar we doen meer. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

CF KUNSTSTOFPROFIELEN
& RESYSTA POLYMEER

Resysta voldoet nu al aan de
technische en ecologische eisen
van morgen. Dankzij uitstekende
duurzaamheid zijn volledig
nieuwe ontwerpen mogelijk.

Resysta tuinschermsysteem

Het met vezels versterkte
hybride materiaal is bestand
tegen uiteenlopende
weersomstandigheden zoals zon,
regen, sneeuw en zout water.

CF kunststofprofielen lanceerde met trots
medio 2014 het innovatieve Resysta
tuinschermsysteem.

Resysta vereist bovendien
slechts minimaal onderhoud.

Het basis materiaal voor deze nieuwe
productlijn binnen CF is een polymeer
gecombineerd met rijstvlieshulsjes. Hierdoor
ontstaat er een milieuvriendelijke product
met de uitstraling van echt hout, zonder dat
er een boom gekapt hoeft te worden.
Dit materiaal van de toekomst leent zich
uitstekend voor nieuwe toepassingen in
de bouwnijverheid en utiliteitbouw.
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