TECHNICAL CENTER
TCB Komeetstaal en Roelofs Meetinstrumenten zijn
gespecialiseerd in Tools, Tooling en Meettechniek.
Met onze specifieke kennis staan wij garant voor
besparingen en productiviteitsverhoging bij productie-, constructie- en onderhoudsbedrijven gericht op
de metaal- en kunststofindustrie. Wij werken nauw
samen met A-merken zoals: Sandvik Coromant, Iscar,
Walter, Mitsubishi, Erowa, Gerardi, Mitutoyo, Mahr,
Tesa en Diatest.

Innovatieve oplossingen worden door het Multi-Brand aanbod
continu geadviseerd. Het team van specialisten is altijd
stand-by voor advies, demo’s, installatie, kalibratie of welke
ondersteuning dan ook. Zij zorgen vanuit meerdere locaties in
Nederland voor deskundig advies en snelle levering.
Vanaf 2019 zal TCB Komeetstaal gevestigd zijn op Brainport
Industries Campus Eindhoven.
Industrieën die wij bedienen, zijn o.a.:
• Semi-conductor
• Machinebouw voor allerlei sectoren
• Automotive & Aerospace
• Motoren- & Turbine producenten
• Precisie- & high precisie metaalbewerking
• Constructie en generieke productie
• Hightechindustrie

TCB Komeetstaal is specialist op de volgende terreinen:
• High Precision Tooling systemen voor CNC en conventioneel
verspanen
• Op- en inspangereedschappen voor praktisch alle 		
verspaningdisciplines
• Meetgereedschappen en meetsystemen
• Koel- en smeeroplossingen
• Levering en advies voor speciaal gereedschappen
Onze services:
• Service en kalibreren van meetgereedschappen
• Kostenbesparend advies en logistieke diensten
• Storage en werkplaats inrichting
• Herslijpen, coaten en repareren van gereedschappen
• Vending machines en uitbesteed magazijnbeheer (VMI/VOI)

TCB Komeetstaal is meer dan 45 jaar actief als uw objectief
adviserende partner in Tooling en Metrology. Verhoging van uw
productiviteit, productiebetrouwbaarheid en verlaging van uw
productie- en aanschafkosten staan voor ons centraal.
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TCB KOMEETSTAAL - ROELOFS MEETINSTRUMENTEN

Roelofs Meetinstrumenten is al meer dan 55 jaar uw partner
in precisie. Een toonaangevende technische groothandel, die
meetmiddelen importeert voor de geometrische meettechniek.
Alle meetmiddelen in het assortiment voldoen aan de
hoogste eisen die de markt stelt inzake kwaliteit, prijs en
betrouwbaarheid.

TCB Komeetstaal
Son & Breugel
☎ +31 (0)40 260 12 50

Email
verkoop@toolingcb.nl

Roelofs Meetinstrumenten is specialist op de volgende
terreinen:
• High-end meetgereedschap en toebehoren voor meetkamers
en precisieproductie omgevingen, waar men continu het
meten=weten principe toepast.
• In deze industrie bedienen en voorzien wij de klanten van de
juiste geometrische oplossing.

Gouda
☎ +31 (0)182 58 78 40

Website
www.toolingcenterbenelux.nl

Onze services:
• Kalibratie
• Reparatie en onderhoud meetgereedschappen

Veenendaal
☎ +31 (0)318 52 15 80

Doetinchem
☎ +31 (0)314 34 30 00

Roelofs Meetinstrumenten
Email
info@roelofsmeetinstrumenten.nl
Website
www.roelofsmeetinstrumenten.nl
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