
Mechanische componenten voor straatmeubilair
Voor de inrichting van openbare ruimten wordt een diversiteit van straatmeubilair gebruikt. In al deze producten worden mechanische 
componenten toegepast. Denk aan gasveren, scharnieren, sloten en sluitingen, grepen en nog veel meer. Met zo’n 30.000 producten in 
het assortiment is Mparts een succesvolle Nederlandse onderneming die technisch hoogwaardige industriële componenten levert aan 
onder meer ontwikkelaars en producenten van straatmeubilair.

Toepassingen
Onze producten worden toegepast in straatmeubilair zoals:

* Fietsenstallingen;
* Putkasten;
* Containers;
* Elektriciteitskasten;
* Prullenbakken;
* Speeltoestellen;
* Bushokjes;
* Displays. 

Kennis & ervaring
Vanwege de jarenlange hechte samenwerking met opdrachtgevers 
en gerenommeerde leveranciers, heeft Mparts een vaste plaats 
op de markt weten te verwerven. Door het selecteren van de juiste 
componenten voor uw specifieke product wilt u de prestaties van 
uw toepassing optimaliseren! 

Daarom biedt Mparts ondersteuning, wij denken namelijk met u 
mee. Op basis van uw toepassing adviseren wij u over welk 
product het beste in uw toepassing gebruikt kan worden.

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

...altijd
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Gasveren
Met een breed assortiment aan gasveren biedt Mparts voor iedere 
situatie de beste oplossing. Daarbij kunnen wij de exact benodig-
de gasveren specificeren, die nodig zijn om de prestaties van uw 
toepassing te optimaliseren!

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.

Sloten & Sluitingen
Sloten en sluitingen zijn er in vele soorten en maten. Mparts levert 
een diversiteit aan sloten en sluitingen. Het programma is te 
verdelen in kwartslagsluitingen en sloten met een sleutel, veelal 
toegepast in de machinebouwsector bij deuren van besturings-
kasten of gereedschapskisten van vrachtwagens en/of openbare 
afvalbakken.

Scharnieren
Mparts levert verschillende soorten scharnieren. Het assortiment 
bestaat uit onder andere: opschroef, vlak, piano, blok, stift, oplig-
gende en inliggende scharnieren. De scharnieren zijn inzetbaar 
voor vele toepassingen. Met Mparts scharnieren hebben klanten 
de mogelijkheid te kiezen voor meer robuuste en kwalitatief hoog-
waardige standaardproducten. 

Zwenkgrepen
Zwenkgrepen of hevelsluitingen zijn er in vele soorten en maten. 
De zwenkgrepen zijn speciaal vervaardigd voor elektriciteitskasten 
(lees: PETS-kasten, verdeelinrichtingen en bijvoorbeeld 19” kasten). 
De sluitingen zijn beschikbaar in diverse materialen, al dan niet 
voorzien van een coating laag of verchroomd. Ook is een diversiteit 
aan accessoires leverbaar zoals stangen, lippen etc.

Vraag online
gratis

documentatie
aan!
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