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Razendsnel, ijzersterk en niet-chemisch

kunststof verbinden  
in loonopdracht

Flexibiliteit en continuïteit  
voor het assemblageproces



Aeson Assemblage onderscheidt zich door integrale kwali-
teitszorg, procesbeheersing en klantgerichtheid. Door het 
uitbesteden van uw productie bij Aeson Assemblage kunt u 
produceren zonder te investeren. Wij kunnen voor u in één 
proces meerdere kunststof lastechnieken voor u inzetten.

maatwerk van hoge kwaliteit  
voor het assemblageproces

Juist daarom is contact opnemen met onze specialisten 
een slimme zet. Wij hebben ons als geen ander bedrijf 
in de Benelux gespecialiseerd in het verbinden van 
kunststoffen in loonopdracht.

uitbesteden 
ontzorgt, biedt 
flexibiliteit en 
maakt snelle 
marktintroductie 
mogelijk



U krijgt advies op maat, toegespitst op uw product. Omdat wij vertrouwd zijn 
met elk kunststof lasproces kunt u rekenen op de beste service van specialisten 
in kunststof lastechnieken in de Benelux.

Ultrasoonlassen

Wij verbinden kleine tot middelgrote series 

kunststof halffabricaten razendsnel voor u. 

Ultrasoonlassen is daar uitermate geschikt 

voor. De door u gewenste kwaliteit staat daar-

bij voorop. Onze kennis van kunststof, het 

lasproces èn onze procescontrole, uitgevoerd 

door gekwalificeerde medewerkers, garande-

ren u kwaliteit. Aeson Assemblage biedt u een 

unieke service met controle op de kwaliteit 

van iedere ultrasoonlas met Weld-Life Logging 

(WLL). Hierdoor zijn we in staat een kwali-

teitsgarantie af te geven.

• Inzicht in kwaliteit van iedere  

 productie-batch gedurende het  

 productieproces van het product

• Kwaliteitsbewaking op basis van  

 proceswindow

• Realtime controle op de las en  

 signalering bij afwijkingen

Laserlassen

Voor speciale projecten wordt laserlassen 

ingezet, met name bij het lassen van door-

zichtige kunststof halffabricaten. En wanneer 

er geen dynamisch-mechanische belasting 

op het product mag worden uitgeoefend. Het 

resultaat van laserlassen geeft een mooie en 

schone las en is bij uitstek geschikt om toe 

te passen bij (semi-)medische producten.

Spiegelassen

Onze spiegellasmachines zijn speciaal ont-

worpen om ze snel en efficiënt in te richten. 

Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om kleine 

en middelgrote series kunststof halffabricaten 

met een constante kwaliteit, halfautomatisch 

perfect aan elkaar te lassen.

Terwijl u zich bezighoudt met analyseren, cal-

culeren en bouwen van uw eigen faciliteit voor 

de grotere series op lange termijn, is Aeson 

Assemblage al voor u bezig met het assem-

bleren en lassen voor de marktintroductie.

Is bij nader inzien een eigen faciliteit niet 

kosteneffectief, dan blijft Aeson Assemblage 

graag uw partner voor het uitbesteden van de 

totale productie.
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loonwerk in elke 
kunststof lastechniek

• Gegarandeerde kwaliteit

• Schoon 

  (lasnaad en halffabricaat zijn schoon)

• Snelle oplevering 

• Flexibele planning

• Reproduceerbaar



kleine en grote series 
professioneel en snel 
uitbesteed 

Wij helpen u graag verder. Ga voor meer  
informatie naar www.aeson-assemblage.nl.

specialisten in 
het verbinden 
van uw series 
kunststof
halffabricaten

Aeson Assemblage bv

Havenstraat 52 | 1271 AG Huizen 

Nederland | T +31 35 523 19 64 

info@aeson-assemblage.nl

www.aeson-assemblage.nl

Onze werkzaamheden dragen bij aan een hoogwaar-

dig en schoon eindresultaat. U kunt uw productie van 

kleine en grote series snel en professioneel aan ons 

uitbesteden. Wij nemen dit voor u uit handen, zonder 

dat u de investeringen hoeft te doen. De loonop-

drachten voeren wij conform uw wensen ten aanzien 

van de kwaliteit en de benodigde kwaliteitscontroles 

uit. U maakt bovendien gebruik van onze specia-

listische kennis en ruime ervaring in het kunststof 

verbinden. Hiermee garanderen wij u de gewenste 

kunststoflas.
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