


VEELZIJDIG, UNIEK, SNEL EN MILIEUBEWUST; 
DAT IS ALLROUND METAALBEWERKINGS-
BEDRIJF JELDI B.V.
Het familiebedrijf heeft ruim 40 jaar ervaring op gebied van metaalbewer-

king. Dit maakt ons tot een betrouwbare partner als het gaat om metaal-

bewerking van met name roestvrij staal (RVS), staal, aluminium en titaan. 

Jeldi B.V. regelt voor haar klanten het hele traject: van A tot Z. Al onze me-

dewerkers hebben vakmanschap en kennis in huis van de basis, maar ook 

van specialistische technieken. De producten en diensten worden vanaf 

onze locatie in Veldhoven geleverd.

METAALBEWERKING
Lasersnijden, draaien, frezen, zet-
ten, zagen, ponsen, knippen en las-
sen zijn de voornaamste technieken 
die Jeldi B.V. biedt. Of het nu gaat 
om protobouw of serieproductie; wij 
zijn dé partner voor uw eindproduct 
op maat. Heeft u bijvoorbeeld bui-
tengewone maten zaagwerk, of een 
grote serie, dan kunt u prima bij ons 
terecht. Jeldi B.V. heeft een breed  

  
scala aan CNC gestuurde zaag- en 
freesmachines om verschillende 
metaalsoorten te zagen en te fre-
zen. Daarnaast zijn wij zeer deskun-
dig op het gebied van lassen. Wij 
kunnen vele metaalsoorten lassen 
en hebben de kennis in huis van di-
verse technieken en typen laswer-
ken, waaronder TIG-, MIG-, CO2- en 
elektrode lassen. 

LASERTECHNIEK
Jeldi B.V. is altijd up-to-date als het 
gaat om de nieuwste technieken. 

Zo zijn wij in het bezit van een ultra 
moderne fiber lasersnijmachine. De 
fiberlaser kan plaatmateriaal nauw-
keurig verwerken en is bij het snij-
den van dun plaatmateriaal sneller 
dan de CO2 laser. 

ROTOFINISHING
Voor al uw scherpe randjes bent u bij 
ons aan het juiste adres. Jeldi B.V. is 
een ervaren specialist in het afbramen 
en/of ontvetten van diverse producten 
door middel van trommelen (rotofinis-
hing of trowaliseren). Wij zijn in het be-
zit van diverse glijslijpmachines, droog-
vibratoren en een doorloopinstallatie. 

Al onze machines beschikken over 
een buitengewoon milieuvriendelijke 
procescentrifuge / waterzuiveringsin-
stallatie. 

PROTOBOUW
Jeldi B.V. is úw partner in productont-
wikkeling. Wij denken graag met u 
mee in het ontwerpen van prototypes 
en werken deze uit in ons 3D teken-
pakket. Het is ook mogelijk om, door de 
klant ontworpen profielen, via ons te 
laten extruderen. Wij bieden de klant 
onze specialistische kennis als ont-
wikkelaar van onderdelen. Ook kunnen 
wij als uitvoerder van door u gemaakte 
ontwerpen, en als bouwer van proto-
types een product gereed maken voor 
een presentatie of productie.

UW VOORDELEN
• Alle bewerkingstechnieken op één adres

• Up-to-date machinepark

• In het bezit van een fiber lasersnijmachine

• Afbraamtechnieken in huis

• Milieubewust

• Protobouw

•  Kwaliteit dankzij vakkundige werknemers 

en CNC gestuurde machines

• Voorraad opspanmiddelen t.b.v. anodiseren

• Korte productie,- en levertijd

• Verzorgen van nabehandeling producten

WWW.JELDI.NL

EXTRA SERVICE
Wij nemen graag het werk voor u uit 
handen. Wij hebben alle kennis en 
kunde in huis en staan voor een uit-
stekende en snelle service. Dankzij 
onze nauwe contacten met nabijge-
legen bedrijven, die gespecialiseerd 
zijn in o.a. verzinken, anodiseren en  
poedercoaten, kunnen wij ook de 
nabehandeling van producten voor 
u verzorgen.

 
Of het nu gaat om lengte,- en/of 
plaatmateriaal, Jeldi B.V. kan me-
taal bewerken en (in overleg) voor 
de klant opslaan. Wij bieden deze 
extra service, zodat de klant op af-
roep kan bestellen en wij het pro-
duct snel kunnen leveren. Tevens 
hebben wij diverse opspanmiddelen 
voor het anodiseren van aluminium 
op voorraad. 


