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BEDRIJFSPROFIEL

KLUTHE IN ÉÉN OOGOPSLAG

Klanttevredenheid. Oplossingen. Partnership.

Een familiebedrijf, opgericht in 1950, met ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van
proceschemicaliën.
Speciale industriële en technische kennis geconcentreerd in drie bedrijfsonderdelen: Metaalbewerking &
Reiniging, Voorbehandeling en Paintshop producten.
Ruim 80 specialisten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Kluthe is gecertificeerd volgens kwaliteits- en milieumanagementsystemen ISO 9001-2015 en
ISO 14001-2015.
Ruim 650 medewerkers zorgen ervoor dat u de beste service krijgt.

Goede redenen om voor Kluthe te kiezen.

ALTIJD BIJ U IN DE BUURT MET WERELDWIJD
MEER DAN 44 VESTIGINGEN
Voor u betekent dit: klantgerichtheid, expertise op locatie, partnership.

PARTNERSHIP VOOR SUCCES
De chemische behandeling van oppervlakken kan ingewikkeld zijn en bestaat meestal uit meerdere processtappen. Wij beheersen deze processen al bijna 70 jaar als
geen ander. Wij gebruiken onze expertise en vaardighe-

den om de processen van onze klanten tot in het kleinste
detail te leren kennen, zodat wij bijzonder efficiënte, op
maat gemaakte oplossingen kunnen ontwikkelen. Samen
kunnen wij uw bedrijf nog beter tot bloei laten komen.

GOEDE REDENEN OM VOOR KLUTHE TE KIEZEN
Wij ontwikkelen op maat gemaakte product- en
procesoplossingen:
Wij zijn zeer goed bekend met de productieprocessen van
onze klanten en ontwikkelen op maat gemaakte oplossingen. Wij stellen het beste product en de optimale procesvolgorde vast, evenals de beste applicatie om de hoogste
kwaliteit, efficiëntie en winstgevendheid te realiseren.
Wij zorgen voor veilige processen bij onze klanten:
Hier komt onze verantwoordelijkheid voor geïntegreerde
behandelingsprocessen om de hoek kijken – wij
bewaken het proces en grijpen proactief in vóór er
problemen ontstaan. In het zeldzame geval dat er zich
toch een probleem voordoet, reageren wij snel en
komen wij met effectieve oplossingen.

Wij zijn altijd in de buurt om advies te geven en
service te verlenen:
Wij streven er altijd naar uw partner te zijn. Klantgerichtheid en service zijn belangrijk voor ons. Wij zijn
pas tevreden als u zegt: met Kluthe hebben wij de
juiste chemie.
Wij nemen onze milieuverantwoordelijkheid serieus:
Wij bieden geïntegreerde oplossingen voor uw productieprocessen op het gebied van Metaalbewerking
& Reiniging, Voorbehandeling en Paintshop producten.
Wij zijn ons er ook van bewust dat uw proceschemicaliën op een milieuvriendelijke manier moeten worden
gehanteerd.

ONZE OPLOSSINGEN – ONZE MERKEN
Koelsmeermiddelen

Chemische voorbehandeling

Striplakken

Reinigingsmiddelen

Spoelverdunners

Ontlakkingsmiddelen

Corrosiebescherming

Lakverdunners

Lakcoagulering

HAKUFORM HAKUFLUID HAKUPUR CUSTOS HAKU
DECORRDAL NIKUTEX CONTROX ISOFLEX ISOGOL T 400
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