
Solutions Centre

Phoenix Mecano
Maatwerk in stappen



Wereldwijde kwaliteit

Phoenix Mecano B.V. is een dochter van 
Phoenix Mecano AG, een aan de Zwitserse beurs 
genoteerde onderneming. Phoenix Mecano AG 
bestaat uit een aantal productiemaatschappijen en 
verkooporganisaties met vestigingen wereldwijd.

Phoenix Mecano B.V. is een zelfstandig opererende 
verkooporganisatie voor behuizingen van 
zusterorganisaties ROSE en BOPLA, HMI-oplossingen 
van KUNDISCH, aandrijfsystemen van DEWERT en 
OKIN en verstelbare zuilen van RK ROSE+KRIEGER. 
De vestiging in Doetinchem beschikt over een lokaal 
magazijn en een eigen bewerkingscentrum. Hierdoor 
kunnen zowel standaard als bewerkte producten snel 
worden geleverd.
In het gecertificeerde bewerkingscentrum worden 
de hoogwaardige producten van ROSE, BOPLA 
en KUNDISCH op klantspecificatie bewerkt en/of 
geassembleerd. 
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Doordachte maatwerk oplossingen

Advisering

• co-engineering bij projecten

• calculatie van bewerkingen en assemblage

Oppervlaktebehandeling

• poedercoaten

• lakken

• HF-afscherming aanbrengen

• passiveren

• beschermen tegen invloeden van zeewater

Mechanische bewerkingen

• frezen

• boren

• schroefdraad snijden

• bodem vlakken

• teksten graveren

Een gat boren kan iedereen. Met de juiste precisie en aandacht behuizingen zodanig bewerken dat ze perfect 
aansluiten bij uw technische wensen, al dan niet in grotere series, vergt vakmanschap, inzicht en ervaring. Het (mede) 
ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor behuizingen behoort tot onze kernkwaliteiten. Phoenix Mecano kan 
bogen op vele jaren kennis en ervaring met zeer uiteenlopende toepassingen, uitgevoerd in RVS, aluminium en 
diverse hoogwaardige industriële kunststoffen. We beschikken over uiterst geavanceerde apparatuur en niet te 
vergeten een team van gespecialiseerde, vakbekwame medewerkers. Naast complexe mechanische bewerkingen 
verzorgen wij verschillende oppervlaktebehandelingen en montagewerkzaamheden. Met de lasergraveermachine 
voorzien we behuizingen en frontplaten van teksten en bijvoorbeeld een logo. 



Specialist in frontfolies en membraantoetsenborden

Samen met KUNDISCH leveren we op maat gesneden frontfolies en membraantoetsenborden in polyester of polycarbonaat.  
Membraantoetsenborden leveren we, afhankelijk van de toepassing, in zilvertechnologie of de hoogwaardige, robuuste 
kopertechnologie. Variërend van extreem robuuste uitvoeringen tot producten die gebruikt worden in omgevingen waar hoge 
eisen gesteld worden aan hygiëne. Innovatief maatwerk is hierbij altijd het uitgangspunt van Phoenix Mecano.

Advies en ondersteuning

Voor advies en ondersteuning bij projecten is Phoenix Mecano een uitstekende, technisch onderlegde partner. In 
nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers realiseren we regelmatig klantspecifieke oplossingen op maat. Van 
constructietekening en prototype tot definitief serieproduct. Hierdoor kunt u te allen tijde hoogwaardige componenten en 
eindproducten aan uw klant aanbieden.

Vormgeving en design

• digitaaldruk

• tampondruk

• lasergraveren

• zeefdruk

• frontfolie maken en aanbrengen

• membraantoetsenborden maken en aanbrengen

• touch-integratie

Assemblage

• kabelwartels monteren

• klemmenstroken samenstellen

• schakelmateriaal monteren

• bedrading aanbrengen

• gegraveerde tekstplaten aanbrengen

Logistiek

• verpakken

 - standaard

 - klantspecifiek

• opslag voor afroep

• inkoop vreemd-materiaal

• verwerken toegeleverde materialen



Gecertificeerd bewerkingscentrum

Het bewerkingscentrum van Phoenix Mecano is door 
Bureau Veritas gecertificeerd  voor mechanische bewerkingen 
en assemblage van behuizingen voor  explosiegevaarlijke 
ruimten.

Al jarenlang levert Phoenix Mecano klemmenkasten met 
kabelwartels en aansluitklemmen in elke gewenste configuratie. 
Dankzij de certificering kan Phoenix Mecano ook complexere 
samenstellingen van control-stations en drukknopkasten 
realiseren. 
De EXe, EXi en EXd producten kunnen worden voorzien van 
diverse certificaten, zoals ATEX, Inmetro, EAC en IECEx.



In alle markten thuis

Omdat Phoenix Mecano B.V. deel uitmaakt van een internationaal netwerk, hoeven we nooit nee te verkopen. In Doetinchem beschikken 
we over een uitstekend geoutilleerd bewerkings centrum, maar we maken ook regelmatig gebruik van de faciliteiten van ROSE en 
BOPLA. Dankzij de onderlinge samenwerking is er duidelijk sprake van synergie. Uw waarborg voor kwaliteit, nauwkeurigheid en 
leverbetrouwbaarheid. Naast de uitgebreide productiefaciliteiten bieden we tevens een zeer breed assortiment voorraadartikelen. 
Waardoor u profiteert van snelle levering, binnen 24 uur.

Stap voor stap naar complete  oplossingen

Als u kiest voor Phoenix Mecano heeft dit als grote voordeel dat u met één leverancier werkt. Dit betekent minder risico op 
uitval, klantvriende lijke service en besparing op verzend- en administratiekosten.
Omdat we een ISO gecertificeerde organisatie zijn, bent u verzekerd van betrouwbare eindproducten die voldoen aan de 
hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. 



Phoenix Mecano B.V. 
Postbus 297 

7000 AG  DOETINCHEM
T. +31 314 368 368

E. verkoop@pmnl.eu
I. www.phoenixmecano.nl

Alle verkooptrajecten en assemblagewerkzaamheden voldoen aan het 

in het kwaliteitshandboek genoemde kwaliteitsmanagementsysteem 

volgens de norm NEN-EN 9001:2015

De bezieling van Phoenix Mecano
Phoenix Mecano biedt innovatieve maatwerkoplossingen van een constant hoge 
kwaliteit. Dat is onze kracht, onze drijfveer. En dit gevoel wordt gedeeld door 
iedereen die een rol heeft in de engineering van uw behuizingen. Samen werken 
we dan ook iedere dag met veel kennis, vakmanschap en bezieling aan slimmere 
en betere oplossingen.

Phoenix Mecano is een verkooporganisatie van ROSE, BOPLA en KUNDISCH, 
Duitse fabrikanten van industriële behuizingen en HMI-oplossingen. Samen 
met deze zusterbedrijven maakt Phoenix Mecano deel uit van het Zwitserse, 
beursgenoteerde en wereldwijd actieve Phoenix Mecano AG.


