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Caparis Montage heeft zich
gespecialiseerd in elektrotechniek.
We onderscheiden ons in het
monteren en assembleren van
besturingen, bedieningskasten en
panelenbouw. Maar ook voor
andere specialismen kunt u bij
ons terecht. Onze vakkundige
medewerkers gaan nauwkeurig te
werk bij het samenstellen van uw
product, of het nu gaat om
hoogwaardige elektrotechnische
totaalproducten of om eenvoudige assemblage van onderdelen
en gebruiksartikelen.

Flexibele inzet
Caparis Montage kan voor u fungeren als uw eigen
De kracht van Caparis ligt in de manier

werkplaats of productiebedrijf. Heeft u een uitbeste-

waarop we onze mensen kansen bieden

dingvraag of capaciteitsprobleem? Wij kunnen u

zich te ontwikkelen. Wie kiest voor een

helpen. Dat begint met meedenken en oplossingen

samenwerking met Caparis, kiest voor

aandragen. Bij terugkerende opdrachten kunnen we

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

investeren in productiemiddelen, een machine van u

U draagt bij aan de persoonlijke en

overnemen en de werkzaamheden bij Caparis uitvoeren.

beroepsmatige ontwikkeling van mensen

Of we detacheren een groep van onze werknemers bij

die niet direct de stap naar de reguliere

u, inclusief kaderpersoneel dat zorgt voor begeleiding

arbeidsmarkt kunnen maken. Wij handelen

en kwaliteitscontrole. Wij blijven investeren in onze

vanuit kansen en mogelijkheden. Wat

mensen, ons machinepark en onze productielijnen

vraagt de markt van ons en wat is er

om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

mogelijk aan de menskant? Zo gaan

Door Caparis in te schakelen, krijgt u integrale

bezieling en doelmatigheid mooi samen.

oplossingen en kwaliteit.

En dat werkt voor iedereen!

elektromontage
Elk complex geheel kan opgesplitst worden in een aantal kleinere processen.
Vanuit die gedachte kunnen wij de meest uiteenlopende montage- en assemblagewerkzaamheden uitvoeren. Neem bijvoorbeeld een bedieningskast. Diverse
onderdelen moeten met verschillende handelingen tot een perfect functionerend
geheel worden samengesteld. We maken er duizenden per jaar. Hetzelfde geldt
voor de assemblage van generatoren, een ander specialisme van Caparis.
Assemblage
Voor veel gerenommeerde bedrijven assembleert Caparis Montage een scala
aan producten. Voor een grote koffiefabrikant verwerken onze medewerkers
miljoenen kunststof onderdelen per jaar. Wij hebben de capaciteit voor dergelijke
omvangrijke opdrachten en voeren die snel en tegen een eerlijke prijs uit.

‘Caparis Montage kan voor
u fungeren als uw eigen
productielocatie’

Logistiek
Caparis Montage werkt met een logistiek systeem voor de besturing
van de goederenstroom, dat in werking treedt zodra u een order heeft
geplaatst. Het maakt de materialenstroom inzichtelijk en zorgt ervoor
dat uw opdracht volgens planning verloopt. Caparis Montage biedt u
de zekerheid van vakkundig gemonteerde producten en verregaande
logistieke ontzorging. Voldoende magazijnruimte en eigen transportmiddelen dragen daaraan bij.

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij leiden u graag rond door ons bedrijfspand om u een nog beter
beeld te geven van onze mogelijkheden.
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