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Just
Ask
Us...



Metaal en techniek spelen een belangrijke rol in de verregaande 

industriële ontwikkeling. Samen kunnen ze een geweldige combinatie 

vormen, waarmee de mens tot grootste dingen in staat wordt gesteld. 

Deze twee krachtige pijlers vormden -meer dan veertig jaar geleden- 

de basis voor de huidige brede dienstverlening van Matecs. 

We
Know
How



Metaal en techniek kennen voor Matecs al lang geen 

geheimen meer. Als producent en leverancier is het bedrijf 

ijzersterk in het leveren van vakkundige totaaloplossin-

gen, van engineering, constructie, bewerking, assemblage, 

reparatie en seravice tot volledige inkoopondersteuning. 

Door deze brede dienstverlening, de aanwezige vakken-

nis en jarenlange ervaring, mag het bedrijf zich met voor-

sprong het meest complete aanspreekpunt binnen de 

metaalverwerkende industrie noemen. Matecs heeft zich 

daarnaast gespecialiseerd in de precisiebewerkingen van 

metaal en laat zich graag uitdagen door de complexiteit 

en/of de grootte van het gewenste eindproduct. Juist 

op dit gebied ligt de onderscheidende kracht en kan het  

bedrijf de aanwezige know-how en capaciteiten optimaal 

aanwenden.

Verschillende sectoren
De uiteenlopende metaaltechnische producten van 

Matecs vinden hun weg naar een breed scala aan (inter-)

nationale opdrachtgevers in diverse sectoren en industrie-

en. Juist deze diversiteit in productie, naast de flexibiliteit 

en beschikbare vakkennis maken van Matecs een 

vast aanspreekpunt. Matecs richt zich op  

de behoefte van de klant en denkt 

mee over technische vraagstuk-

ken. Vaste opdrachtgevers ver-

trouwen volkomen op het  

probleemoplossend vermo-

gen van Matecs en geven 

daarom vaak het gehele  

traject uit handen. Niet 

alleen vanwege de know-

how, maar juist ook door 

de aanwezigheid van alle 

metaaltechnische disciplines 

die het Matecs mogelijk maken 

om deze oplossingen volledig in 

huis te produceren.

Complexe materie

We
Know
How



Kunnen en willen zijn twee verschillende begrippen, toch werken ze bij 

Matecs perfect samen. Matecs investeert veel in het ‘kunnen’. Het bedrijf 

heeft dan ook het nodige in huis, niet alleen qua know how en vaardig-

heden, maar ook aan menselijke en machinale capaciteit. Daarnaast 

manifesteert zich even sterk de wilskracht in het zoeken naar oplossingen 

voor elk technisch vraagstuk en het leveren van kwaliteit en service.

Yes
We
Can



Natuurlijk kunt u voor alle standaardbewerkingen 

van metaal, als lassen, boren, snijden, frezen en draaien 

bij Matecs terecht. Maar ook constructie-, reparatie- en 

onderhoudwerkzaamheden behoren tot de standaard 

dienstverlening. Van engineering, tekenen, meten,  

produceren, assemblage, voorraadbeheer tot logistiek, 

Matecs kan praktisch elk metaalbewerkingsproces van 

begin tot eind volledig uitvoeren. Hiervoor beschikt 

Matecs over de juiste middelen: niet alleen een goed 

geoutilleerd machinepark dat voldoet aan de laatste 

technische mogelijkheden, maar ook ervaren vakmensen 

die met regelmaat worden bijgeschoold. 

Capaciteit, precisie en 
kwaliteitscontrole

Voor het precisie bewerken van grote en com-

plexe metalen werkstukken beschikt Matecs over circa  

zesduizend vierkante meter werkvloer, diverse kranen  

en een groot aantal precisie werkplekken met de  

meest uiteenlopende metaalbewerkingsmachines en  

-apparatuur. Dit geeft Matecs naast een grote   

bewerkingscapaciteit, de technische moge- 

lijkheden om ook precisiemaatwerk te  

leveren op grote werkstukken en deze 

volledig volgens klantspecificatie  

te produceren. 

Op verzoek van de klant wor-

den de producten onderworpen 

aan extra kwaliteitscontroles en 

afgeleverd met een meetrapport. 

De kwaliteit wordt daarnaast  

continu bewaakt en onderstreept 

door diverse controle-instanties 

als Bureau Veritas, DNV, ABS en 

Lloyd’s Register.

Experts in 
metaalbewerking



Dienstverlening gaat verder dan het produceren en leveren van een 

eindproduct. Bij Matecs blijft de dienstverlening bovenal mensenwerk, 

onze medewerkers staan garant voor het nakomen van afspraken, de 

kwaliteit van de producten en de betrouwbare service. Hun gedrevenheid, 

flexibiliteit en inzet maken Matecs tot een geoliede machine.

Sure
We
Do



Matecs staat voor een professionele dienstverlen-

ing. Deze innovatieve organisatie staat volledig voor 

haar opdrachtgevers klaar en kenmerkt zich door ver 

mee te denken en een hoge servicebereidheid. Veel 

opdrachtgevers zien Matecs dan ook als een ervaren 

en waardevolle partner in het ontwikkelen en produce-

ren van maatoplossingen. Zij maken ten volle gebruik 

van het gedegen advies, de dienstverlening in meten, 

tekenen en engineering en de service op het gebied van 

reparatie en renovatie. 

Zo ontwikkelde Matecs bijvoorbeeld diverse slijtvaste 

oplossingen, in de combinatie metaal met polyuretheen, 

die door verlenging van levensduur en/of verkorting 

van machine downtime in veel branches reeds flinke  

kostenbesparingen opleverden. 

Toekomstgericht 
Matecs kent het belang van continuïteit in haar  

bedrijfsvoering. De laatste jaren is er daarom flink 

geïnvesteerd in uitbreiding en vernieuwing van het  

machinepark en ERP systemen die opdrachtgevers   

diverse voordelen bieden. Maar ook de menselijke  

factor wordt niet vergeten. Zo worden de vakkundige  

productiemedewerkers met grote regelmaat bijge-

schoold en biedt Matecs opleidingsmogelijk-

heden voor jonge vakmensen door hen  

wegwijs te maken in de praktijk.

Maar Matecs denkt verder.   

Zo staat de organisatie altijd 

open voor nieuwe manieren van  

werken en toepassing van inno-

vatieve technologiën. Het bedrijf 

geeft eveneens al jaren invul-

ling aan de term maatschappelijk  

verantwoord ondernemen.

Meer dan productie

Sure
We
Do



Schotsbossenstraat 16

4705 AG  Roosendaal  

The Netherlands

T +31 (0)165 581 840

F +31 (0)165 581 849

E info@matecs.nl

www.matecs.nl

Vragen staat vrij...
Zit u met een technisch vraagstuk in de metaaltechniek? 

Matecs denkt mee, levert oplossingen en gaat bovendien 

nieuwe uitdagingen zeker niet uit de weg. Leg daarom uw 

vraag gewoon eens voor. Bel, mail of maak een afspraak.


