
Ruim assortiment Toepassingen

MEEDENKEN    ADVISEREN    OPLOSSEN
Meer info? Bel 0252-433733, mail naar sales@mparts.nl of bezoek onze website www.mparts.nl

Onze producten zijn toepasbaar in 
vele situaties. zo ook in:
-  Rolstoelen;
- Fitnessapparatuur;
- Behandeltafels;
-  Medische trolleys;
-	 Loopfietsen;	
-  Medische apparatuur;
- Revalidatie apparatuur.

Erkende kwaliteit
Mparts is een succesvolle 
Nederlandse onderneming die 
technisch hoogwaardige industriële 
componenten van buitenlandse 
topfabrikanten levert aan onder meer 
de machine- en apparatenbouw. 
Vanaf het eerste idee tot aan de 
nazorg worden de producten en 
diensten van Mparts dagelijks op 
alle niveaus ingezet. Bovendien is de 
kwaliteit van de geboden oplossingen 
uitstekend en zijn de mogelijkheden 
bijzonder uitgebreid. 

Mparts levert al decennia lang 
kwaliteit op een zeer hoog niveau. 
Door gebruikmaking van nauwkeurig 
geselecteerde leveranciers kunnen 
wij een constante en hoge kwaliteit 
garanderen. Vanaf het eerste idee tot 
aan de nazorg worden op alle niveaus 
de producten en diensten van Mparts 
dagelijks ingezet. Over de kwaliteit van 
de oplossingen kunnen wij kort zijn: 
uitstekend! Wat betreft de mogelijk-
heden moeten wij wat langer uitweiden, 
ze zijn nu eenmaal zeer uitgebreid.

...voor iedere 
toepassing

het juiste component!



Mparts heeft een diversiteit aan knoppen in vele soorten, 
maten en materialen in het assortiment. Hoogwaardige 
afwerking, geschikt voor alle toepassingen waarbij hoge 
eisen worden gesteld.

Knoppen

Met een breed assortiment aan gasveren biedt Mparts voor iedere 
situatie de beste oplossing. Wij kunnen de exact benodigde 
gasveren	specificeren,	die	nodig	zijn	om	de	prestaties	van	uw	
toepassing te optimaliseren! Het programma omvat conventionele 
gasveren,gastrekveren, blokkeerbare gasveren en hydraulische 
dempers die geproduceerd kunnen worden in staal, RVS en aluminium. 

Gasveren

Mparts levert verschillende soorten zwenkbare machinevoeten of 
stelvoeten. Het assortiment bestaat uit onder andere: stelvoeten 
met antislip onderkant, massieve stelvoeten, stelvoeten met 
grondbevestiging, stelvoeten met grondbevestiging en antislip. 

Stelvoeten

De insteekstiften zijn te gebruiken voor het snel vastzetten, 
arreteren, verstellen, wisselen en borgen van diverse technische 
toepassingen.  Bij het indrukken van de knop, ontgrendelen de 
kogels en kan het geheel gedemonteerd worden. 

Kogelinsteekstiften

Mparts heeft een compleet assortiment span- en handgrepen. 
Voor iedere toepassing is de geschikte span- of handgreep 
beschikbaar of dit nu ergonomisch, innovatief, industrieel of 
standaard betreft.

Span- en handgrepen

Voor meer informatie over onze producten en diensten of voor het aanvragen van gratis documentatie 
bel 0252 - 433733, mail naar sales@mparts.nl of bezoek onze website www.mparts.nl.

Ruim assortiment hoogwaardige en innovatieve producten.
Hieronder vindt u een kleine greep uit ons ruime productassortiment.

Arreteerbouten worden onder andere gebruikt voor het 
vergrendelen of positioneren of het op hoogte instellen van tafels, 
stoelen en constructies. Bij de modellen met arretering kan de 
knop na het uittrekken 90° worden gedraaid en vervolgens door 
de inkeping worden geborgd.

Arreteerbouten

Vraag online 

gratis

documentatie

aan!


