Persinformatie
Angst+Pfister introduceert nieuw Kunststofassortiment
APSOplast Assortiment biedt een grote keuze aan Polymeermaterialen
®

®

Zürich, 26.02.2008 APSOplast staat voor ‘Angst+Pfister SOlution for engineering plastics’,
oftewel de oplossing van Angst+Pfister op het gebied van industriële kunststoffen. Binnen de
nieuw geïntroduceerde merken biedt Angst+Pfister sinds kort een volledig assortiment op het
gebied van kunststoftechniek.
Er zijn vrijwel geen toepassingsgebieden meer denkbaar, waarbij kunststoffen niet gebruikt
worden. Dankzij de uitstekende eigenschappen van het materiaal zijn kunststoffen niet meer weg
te denken uit de moderne techniek. Om tegemoet te komen aan de verscheidenheid in
®

toepassingen in de markt, introduceert Angst+Pfister nu een eigen nieuwe lijn, APSOplast .
Naast het standaardprogramma technische en hoogwaardige kunststoffen is er ook een breed
assortiment van specifieke producten uit voorraad leverbaar voor toepassingen in zowel de
voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, alsmede de elektrotechnische en medische industrie.
®

Met de introductie van het APSOplast assortiment komt Angst+Pfister tegemoet aan de groeiende
vraag van klanten om bij één aanbieder al de producten en oplossingen op een nog breder
toepassingsgebied af te kunnen nemen.
Angst+Pfister is een toonaangevend, internationaal actief handels- en dienstenbedrijf voor
hoogwaardige industriële componenten. Als gespreks- en leveringspartner op het gebied van
kunststoftechniek, afdichtingstechniek, industriële slangen, aandrijftechniek en trillingisolatie biedt
Angst+Pfister naast logistieke diensten tevens klantspecifieke engineering services. Sinds de
oprichting meer dan 80 jaar geleden kent het bedrijf een continue groei. Momenteel telt het meer
dan 850 medewerkers op verschillende locaties in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Italië,
Frankrijk, België, Nederland, Tsjechië en China. Angst+Pfister levert wereldwijd aan meer dan
75.000 grotere en kleinere klanten. Naast een aantal klantspecifieke artikelen beschikt de groep
over een assortiment van ruim 100.000 standaardartikelen.
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Meer over Angst+Pfister op www.angst-pfister.com
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