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Onze producten zijn toepasbaar in 
vele situaties. Wij kunnen voor uw 
toepassing vele producten leveren. 
Onze producten worden onder 
andere toegepast in:
- Garderobesystemen;
-  Lockers;
-  Postvakken/brievenbussen; 
-  Sleutelkasten;
- Apothekerskasten;
- Sluitsystemen etc.

Erkende kwaliteit
Met vele jaren ervaring is Mparts 
een succesvolle onderneming 
die technische componenten van 
buitenlandse topfabrikanten levert. 
Mparts heeft een ruim assortiment 
met hoogwaardige industriële 
onderdelen die uitermate geschikt 
zijn om toegepast te worden in al 
uw opberg- en sluitsystemen.

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.



Ons ruime assortiment scharnieren bestaat onder andere uit: 
opschroef, vlak, piano, blok, stift, opliggende en inliggende 
scharnieren. De scharnieren worden in diverse toepassingen 
gebruikt en kunnen in diverse materialen geleverd worden.

Scharnieren

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

Het ruime assortiment knoppen en handgrepen zijn te gebruiken 
voor uiteenlopende toepassingen. De knoppen en handgrepen 
zijn leverbaar in diverse kleuren en materialen. Daarnaast zijn ze 
eenvoudig te monteren.

Handgrepen en Knoppen

Mparts levert een zeer ruim assortiment met sloten en sluitingen.
Het sluitingen- en slotenprogramma is onder te verdelen in 
kwartslag- en hevelsluitingen. De sluitingen worden veelal toegepast 
in deuren en kasten. 

Sloten & Sluitingen

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.

Vraag online 
gratis

documentatie
aan!

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

Clinch machines gebruiken een milieuvriendelijke techniek voor 
het verbinden van dun plaatwerk. Bij deze techniek worden platen 
zo vervormd dat er een mechanische verbinding ontstaat. Clinch 
machines wordt veel gebruikt als alternatief voor puntlassen, 
poppen of zelftappers. Het assortiment van Mparts bestaat uit 
diverse handtangen, al dan niet uit te voeren met rechte of ronde 
stempelmatrijs-combinaties. 

Clinch machines


