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KOLTEC:
AL 80 JAAR
NEDERLANDSE
TOP KWALITEIT

KOLTEC -De specialist in schrikdraadapparaten- gaat al even
mee. KOLTEC werd in 1942 opgericht en focust zich vanaf 1945
volledig op de productie en toepassing van elektrische afrasteringen. Met eigen spuitgietmachines, trafowikkelmachines en
printplatenproductie heeft KOLTEC de productontwikkeling en
productie in eigen huis.
Een goede elektrische afrastering bestaat uit meerdere onderdelen,
zoals onder andere een schrikdraadapparaat, isolatoren, geleiders,
verbindingen en aarding. Om dit effectief te laten functioneren is het
wel belangrijk dat het afgestemd is op diertype en omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld onkruid/gras aangroei. Daarnaast kan het
alleen maar goed blijven functioneren als er ook regelmatig onderhoud gepleegd wordt.
KOLTEC probeert in haar advies en productaanbod, het voor gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken om een goede afrastering aan te leggen en deze ook functioneel te houden. We doen er
alles aan om onze producten praktisch samen te stellen. Zo maken
we bijvoorbeeld voor-gemonteerde oplossingen die installateurs
helpen sneller een afrastering op te bouwen. Hiermee kunnen zij op
hun beurt hun installatieprijs laag houden.
FOCUS OP ÉÉN PRODUCT
De focus van ons familiebedrijf ligt volledig op schrikdraadapparatuur en aanverwante producten. Dat is uniek ten opzichte
van andere aanbieders van dit soort apparatuur. Belangrijk om
te noemen is dat de producten van KOLTEC op en top Nederlands zijn. KOLTEC is een Nederlandse producent, werkt
ook samen met lokale, gespecialiseerde productiebedrijven en koopt waar mogelijk haar onderdelen in Nederland in.

SOCIAAL EN DUURZAAM
Verder is KOLTEC ook een sociaal bedrijf. Sociaal naar onze medewerkers en wij bieden werk aan lokale dagopvang voor gehandicapten
en sociale werkvoorzieningsschappen. Als bedrijf doen we ook veel
om duurzaam te produceren. Onze hele elektriciteitsbehoefte wordt
ruimschoots gedekt door de stroomproductie uit zonnepanelen die op
het dak van het bedrijfspand liggen. De apparaten die we ontwikkelen
en produceren moeten ook zuinig zijn in gebruik, zeker als ze functioneren op een batterij, accu of in combinatie met een zonnepaneel.

FLEXIBILITEIT, CREATIVITEIT EN KWALITEIT
KOLTEC heeft binnen haar kwaliteitssysteem kernwaardes vastgelegd. In de eerste plaats zijn we dankzij onze geringe omvang erg
flexibel. We kunnen binnen onze productie snel schakelen op de
behoefte van de klant. Dat we oplossingen creëren voor natuurorganisaties wereldwijd, zoals bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds,
voor landschapsbeheerders en dierentuinen, onderschrijft dat we
tevens creatief zijn. Daarnaast staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel, een kernwaarde die door onze ISO-certificering wordt bekrachtigd. De apparaten worden allemaal geleverd met 5 jaar garantie.

We hebben door Covid-19 een enerverende tijd achter ons. We hebben
daarbij het vertrouwen van onze klanten en eindgebruikers kunnen behouden als betrouwbare leverancier. Ook in het nieuwe jaar wachten ons nog
grote uitdagingen. We zullen ons uiterste best doen om te zorgen dat we
voldoende voorraad houden tegen zo gunstig mogelijke prijzen om het
vertrouwen ook in 2022 te behouden van onze klanten en eindgebruikers.
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KOLTEC houdt zich het recht voor te allen tijde producten en prijzen te mogen wijzigen.

