ANODISEER BENODIGDHEDEN
ALLROUND METAALBEWERKING

Opspanklemmen, rekken en staven; Jeldi B.V. heeft een breed assortiment
aan anodiseer benodigdheden. Bovendien zijn wij zeer kundig in het ontwerpen
én maken van sterke en efficiënt vormgegeven anodiseerrekken.
Door de ervaring van Jeldi B.V. kunnen deze speciaal
naar uw wensen worden ontworpen en gebouwd.
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Voor al uw anodiseer- en titaanrekken of anodekorven maken wij slimme ontwerpen. Wij produceren
deze zowel van aluminium als titanium.
Door onze ruime ervaring in het maken van anodiseerrekjes is Jeldi B.V. in staat snel in te spelen op
uw specifieke wensen. Hierbij worden de wensen
van de klant vertaald naar een product op maat.
Onze kennis op dit gebied zetten wij ook in om gezamenlijk tot betere producten en snellere processen
te komen. Dankzij onze ontwerpen passen er meer
te anodiseren producten op het rekje en is deze efficiënter te vullen. Dit kan een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren, waarmee de capaciteit van uw
anodiseerproces wordt vergroot.

Klemprofiel dik open:
bestemd voor basisstaaf
15x15mm

Klemprofiel dun:
bestemd voor basisstaaf
15x15mm

Tevens kunnen wij uw bestaande titanium anodiseerrekken repareren en voorzien van nieuwe tips,
waardoor de rekjes vele malen langer meegaan. Dit
levert voor u een grote kostenbesparing op.
Assortiment opklemprofielen
Jeldi B.V. heeft een groot assortiment aan opklemprofielen, die wij uit eigen extrusiemallen laten extruderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
De onderstaande afgebeelde klemmen zijn in diverse uitsparingen leverbaar. De meest voorkomende
voorbeelden zijn op onze website te vinden en hebben wij standaard op voorraad. Uiteraard zijn afwijkende uitsparingen ook mogelijk.

Klemprofiel enkel:
bestemd voor basisstaaf
15x15mm

Klemprofiel groot enkel:
bestemd voor basisstaaf
25x25mm

BENODIGDHEDEN

•S
 LIMME ONTWERPEN
EN SNELLE PROCESSEN

Klemprofiel groot dubbel:
bestemd voor basisstaaf
25x25mm

VOORDELEN

• Producten op maat
• Uiterst efficiënte anodiseerrekken
• Groot assortiment opklemprofielen op voorraad
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