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Wij begrijpen dat betrouwbaarheid en 

continuïteit de belangrijkste voorwaarden 

voor een effi ciënt productieproces zijn. 

Dagelijks stellen wij onszelf tot doel om 

uw productieproces te optimaliseren. Zo 

kunnen we een hoogwaardig eindproduct 

garanderen. Hiervoor maken we gebruik 

van de beste materialen en meest moderne 

machines. Onze medewerkers hebben een 

passie voor innovatie, maar weten ook wat 

ambacht, voor staal als ‘levend materiaal’, 

kan betekenen.

Het juiste adres voor
thermoform stansvormen

Geen risico, maar uitdaging 
Vastado stelt zichzelf continu de vraag ‘hoe 
kunnen wij onze werkzaamheden nog slimmer, 
beter en duurzamer inzetten?’ Hierbij nemen 
we geen risico’s. We vinden het echter wel een 
uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. 

Gespecialiseerd totaalaanbod
Een stansmes is een zeer nauwkeurig en 
onmisbaar stuk gereedschap, gekalibreerd op 
honderdsten van millimeters. Met de productie 
en ontwikkeling daarvan kunt u niet kieskeurig 
genoeg zijn. Vastado stuurt de plotters, knip- 
en buigautomaten, boor-frees machines, 
lasers en draadvonkers aan via geavanceerde 
CAD-CAM-systemen. Er wordt ontworpen, 
geproduceerd en getest volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen. Alle stansvormen zijn 
bovendien onder optimale omstandigheden in 
Nederland geproduceerd en worden dagelijks 
wereldwijd geleverd. 

Innovatie voor perfectie
Recent hebben wij ons machinepark uitgebreid 
met een hoogwaardige laserlasmachine. Een 
innovatief stuk gereedschap dat in staat is om 
lasnaden met diameters van ver onder de 0,1 
mm te produceren. Dit zorgt voor zeer sterke 
verbindingen met nauwelijks thermische ver-
vormingen en een perfect oppervlak. Nabewer-
kingen zijn hierdoor overbodig geworden wat 
de kwaliteit en duurzaamheid van het eindpro-
duct alleen maar ten goede komt.

Kennis en een scherpe blik
Bij Vastado voelt u uzelf nog écht klant. Wij 
zetten graag dat stapje extra. De technieken 
worden verfi jnder, fl exibiliteit staat voorop 
en een scherpe blik op de productiekosten is 
belangrijker dan ooit. Vastado denkt daarom 
graag met u mee. Wij kennen uw succesfactoren 
en valkuilen. Met onze kennis kunt u effi ciënter 
werken en betrouwbaarheid garanderen. 

Up-to-date en jarenlange ervaring
Vastado gelooft in specialisatie. We doen 
waar we goed in zijn. U kent uw branche, wij 
kennen uw stansvraagstukken. We zitten 
graag met ontwerpers en machinebouwers 
om tafel. Dankzij onze technische know-how 
en jarenlange ervaring, helpen wij u pro-actief 
insteltijden te minimaliseren en output te 
optimaliseren.

Garantie op betrouwbaarheid
Bij betrouwbaarheid komt meer kijken dan 
slechts materiaal- of gereedschapskeuze. 
Kwaliteitsleverancier Vastado is zowel 
betrouwbaar op het gebied van service en 
garantie als met transport en levering. Onze 
communicatielijnen zijn kort en direct. Distri-
butie verzorgen wij regelmatig zelf. En onze 
medewerkers kennen uw organisatie, uw 
machines en onze producten als geen ander. 
Zo garanderen wij een goede samenwerking, 
een vlekkeloze levering en u de continuïteit die 
u een voorsprong op uw concurrentie bezorgt. 

Hoogwaardig laserlassen

 Maximale hechting

 Geringe toevoer van warmte

 Minimale vervorming

 Kleine lasplaatsen/ dunne doorlopende las
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