MAATWERK - PLAATSTAAL, RVS EN ALUMINIUM

PLAATSTAAL, RVS EN ALUMINIUM
Veel van onze relaties besteden al hun energie aan
datgene waar ze goed in zijn. Meestal hoort het ontwerpen en bewerken van kasten daar niet bij. Dit is
een zodanig gespecialiseerd vakgebied, dat men dit
graag uitbesteed. In die gevallen willen wij graag wij
uw partner zijn.
ViFa Enclosures heeft ruime ervaring in het op klantwens fabriceren van plaatstalen behuizingen. Door
ViFa Enclosures in het ontwikkelstadium van uw
product te betrekken kunt u de ‘time-to-market’ sterk
reduceren en is produceerbaarheid voor de beste
kwaliteit / prijs gewaarborgd. Wij werken alleen met
A-klasse fabrikanten.
Kasten van ViFa Enclosures passen zich aan uw
besturing of installatie aan, niet andersom!

• Hoogste kwaliteit PE coating
• Gegalvaniseerde montageplaat
• Ingeschuimde PU dichting
• Maatvoering naar wens
• Uitsparingen middels laser of pons
• Draadstiften, -bussen
• Compartimenteerbare kasten
• Betrouwbare levertijden
• Beschermklasse tot IP69K
• Alle RAL kleuren
Bel voor advies en een offerte op maat
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MAATWERK - KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

MAATWERK INDUSTRIEKASTJES
Vocht, vuil, hoge relatieve vochtigheid en agressieve
omgevingen stellen hoge eisen aan besturingskasten. ViFa Enclosures weet dat en levert al jaren
industriekasten waarin uw printplaat of besturing
beschermd wordt tegen invloeden van buiten.

BEWERKTE KUNSTSTOF
EN ALUMINIUM KASTEN
ViFa Enclosures levert u graag kunststof of aluminium industriekasten waar de uitsparingen al in zijn
aangebracht. U plaatst uw print of installatie en uw
product is klaar om aangesloten te worden.

SPECIFICATIES INDUSTRIEKASTEN

ALUMINIUM GEEXOLEERDE FRONTPLATEN

• Beschermklasse tot IP69K

• Uitsparingen in elke gewenste vorm

• PVC / ABS / Polyester / PC / Aluminium

• Gefreesde uitsparingen, geen vervorming

• Kleur RAL 7035, andere kleuren op aanvraag

• PVC, PC, Polyester, ABS leverbaar
• Leverbaar in alle RAL kleuren
• Gegalvaniseerde montageplaat
• Ingeschuimde PU dichting
• Snel te bedraden
• Makkelijk te plaatsen
• Betrouwbare levertijden

Bel voor advies en een offerte op maat

Vitus Beringstraat 6
Vitus AJ
Beringstraat
7825
Emmen 6
7825 AJ Emmen

T. +31(0)591-729002
T. +31(0)591-729003
+31(0)591-729002
F.
F. +31(0)591-729003

info@vifa-enclosures.nl
info@vifa-enclosures.nl
www.vifa-enclosures.nl
www.vifa-enclosures.nl

