
De fl exibele partner voor 
al uw projecten in kunststof.



70 jaar knowhow en familiale toewijding

Projecten in kunststof vragen om specifieke expertise. Al sinds Raphaël Coosemans in de vroege jaren ’50 startte met de productie 
van acrylaat toebehoren voor de voedingssector staan innovatie en flexibiliteit centraal in onze aanpak. Doorheen de jaren werd 
verder geïnvesteerd en groeiden de activiteiten sterk. 

Vandaag is Imatex nog steeds een familiale onderneming. We denken met u mee als een echte partner en werken graag à la 
carte projecten uit. Met een vijftigtal medewerkers en een modern machinepark kunnen we elke uitdaging aan, van stukwerk 
tot middelgrote en grote series. Kwaliteit en flexibiliteit zijn kernwoorden. Imatex werkt samen met de belangrijkste Europese 
fabrikanten en houdt steeds grote voorraden aan. En doordat we alles in België produceren, is maximale flexibiliteit en kwaliteit 
gegarandeerd.

Met zeventig jaar ervaring kan Imatex u optimaal adviseren in alle stappen van het ontwerp en het productieproces. We staan u 
graag bij in de keuze van het meest geschikte materiaal en de verwerkingstechnieken.

Naast onze focus op kwaliteit en flexibiliteit hechten we bij Imatex veel belang aan duurzaamheid. We voeren een actief 
milieubeleid en zetten volop in op energiebesparing, optimalisatie en efficiëntie. Er werd onder meer geïnvesteerd in 4.000 m2 
aan zonnepanelen en naast onze doorgedreven recyclage van de restafvalstromen bieden we ook platen met gerecycleerde 
grondstoffen aan.

Meer dan ooit is Imatex klaar voor de toekomst. Ook de komende jaren zal de focus op expertise, kwaliteit, flexibiliteit en 
duurzaamheid liggen.

Intro



Kunststofplaten 

Imatex biedt een brede waaier aan kunststoff en aan. Onze uitgebreide voorraad 
van minimaal 300 ton bevat de meest courante soorten, kleuren en diktes om 
korte leveringstermijnen te kunnen garanderen.  

De gepaste kunststofplaat wordt aangeboden in functi e van uw project. 
Hierbij zal onder meer rekening gehouden worden met de eisen die aan het 
eindproduct worden gesteld en de verschillende soorten bewerkingen die het 
materiaal moet ondergaan.

De kunststoff en die Imatex bewerkt kunnen gerecycleerd worden. Indien het 
product het toelaat zett en we graag gerecycleerde kunststoff en in.
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Waarom Imatex kiezen voor vacuümvormen?

 Van matrijs tot eindafwerking: volledige productie binnen 1 bedrijf

 Lage matrijskosten

 Korte leveringstermijnen

 Zowel kleine als grote series

 Ook monteren, verlijmen, ultrasoon lassen, labelen, lasergraveren  
       en -markeren

Vacuümvormen

Meer dan 35 jaar 

ervaring

We staan bekend als een 
specialist in vacuümvormen. 
Daarbij worden vlakke 
kunststofplaten opgewarmd 
via warmte-elementen en 
vervolgens onder vacuüm tot 
een matrijs gevormd. 

Met 6 vacuümmachines en 
5-assige laser- en frees-machines 
voor de nabewerking kunt u 
zowel voor kleine als grote series 
bij ons terecht. U kunt zelf uw 
matrijs aanleveren of ze door 
ons laten ontwikkelen.



Plaatbewerking

Bewerking van  

Z tot A

Dankzij ons uitgebreide en 
moderne machinepark kunnen 
we heel precies en efficiënt 
de meest uiteenlopende 
stukken creëren. Van Zagen tot 
Afwerken: Imatex heeft alle 
expertise in huis.

Voor het bedrukken van platen 
werken we samen met partners 
die even kwaliteitsgericht zijn als 
wijzelf. De mogelijkheden zijn 
heel uitgebreid, van zeefdruk 
en digitaal drukwerk tot 
tampondruk.

Welke bewerkingen doet Imatex?

 Zagen van grote kunststofplaten en kleine stukken

 Polijsten via diamant-polijstmachines, voor een premium uitstraling

 Frezen van vlakke, 3D-gevormde onderdelen en vacuümmatrijzen

 Lasersnijden en graveren, zowel vlakke bewerkingen als 3D-snijwerk

 Buigen, plooien en draperen, ook van complexe vormen

 Verlijmen en monteren gebeurt met veel zorg en oog voor detail

 Afwerken tot mooi ingepakte en beschermde stukken

 



IMATEX N.V.
Sluizenstraat 83
B-2900 Schoten (België)

TEL.: +32 (0)3 658 39 44
e-mail: info@imatex.be

U wil met ons van gedachten wisselen over een project? Wij houden van 
uitdagingen en vertellen graag alle mogelijkheden. 
Kom langs in Schoten of stel uw vraag via info@imatex.be. Onze 
projectmanagers werken samen met u uw idee verder uit.

Welkom bij Imatex

 70 jaar knowhow en familiale toewijding

 Inventief, flexibel en oplossingsgericht:  
       we denken met u mee

 Stukwerk of grote series – altijd op maat  
       van uw wensen

 

 

 Ervaren en hooggekwalificeerd team

 Uitgebreid en modern machinepark

 Ruime voorraad aan diverse kunststoffen

 Grote focus op duurzaamheid


