
De Toolmakers
Specialist in ontwikkelen

De Toolmakers is gespecialiseerd in het engineeren en 

produceren van precisieonderdelen in staal en hardmetaal 

voor volg- snij- en buigstempels, matrijzen en speciaal- 

machines. Veel nadruk wordt gelegd op het engineeren 

en doorontwikkelen van bestaande machines, waardoor 

bijvoorbeeld de snelheid wordt geoptimaliseerd of zodat er 

andere producten mee gemaakt kunnen worden. 

De Toolmakers is werkzaam voor verschillende branches, 

zoals de voedingsmiddelenindustrie, de automotive branche 

en de bouwsector. 

Geen grenzen
De Toolmakers is expert in engineeren, gaat uitdagingen niet uit 

de weg en zoekt graag haar grenzen op. Innovatie is hiermee 

onlosmakelijk verbonden; het is de aard van het beestje. 

Hier hoort onder andere het investeren in hoogwaardige 

machines bij. Maar daarnaast is het bedrijf natuurlijk dagelijks 

bezig met het innoveren van duurzame producten. 

Een mooi voorbeeld van een innovatieprestigeproject, 

waaraan het bedrijf meedeed, is het ontwikkelen van het 

lichtste crankstel (de traparmen, inclusief de voorbladen van 

een fiets) ooit gemaakt. 

Flexibel door innovatie en kennis
Bij de Toolmakers werken mensen die met passie, creativiteit 

en enthousiasme aan producten werken. Het vakpersoneel 

maakt niet alleen de producten, maar denkt - in het eerste 

stadium - ook mee met de klant. In samenwerking met andere 

bedrijven verzorgt de Toolmakers het hele proces: van idee tot 

uitwerking. Tel daarbij de kennis en innovatie van het bedrijf bij 

op en je komt uit bij een hele flexibele dienstverlening. 

De Toolmakers denkt bovendien niet alleen aan haar klanten, 

personeel en producten, maar gaat ook zorgvuldig om met het 

milieu door bijvoorbeeld de verschillende soorten restafval per 

materiaalsoort te scheiden.
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