EXACT
DRAAIEN,
FREZEN EN
SLIJPEN
PRECISION
TURNING,
MILLING AND
GRINDING

KWALITEIT,
FLEXIBILITEIT EN
INNOVATIE

QUALITY,
FLEXIBILITY AND
INNOVATION

Zeer nauwkeurig gefabriceerde en gemeten
kwaliteitsproducten flexibel afleveren. Dat is het streven
van de Beverwijkse Machinefabriek BV (BMF). Al vele jaren
zijn wij uw betrouwbare partner op het gebied van het zeer
exact draaien, frezen en slijpen van producten in de meest
uiteenlopende, met name moeilijk verspaanbare, materialen.
U kunt hierbij denken aan Titanium, Hastelloy, Hardox,
Inconel en hooggelegeerde chroomstalen, maar ook staal,
RVS, aluminium, brons en kunststof.

Supplying precision manufactured and measured quality
products in a flexible manner is exactly what Beverwijkse
Machinefabriek BV (BMF) does. We are, and have been for
many years, your reliable partner when it comes to high end
turning, milling and grinding of products in a wide range of
materials. We are the experts when this concerns difficult
to machine materials, such as Titanium, Hastelloy, Hardox,
Inconel and high-alloyed chromium steel varieties, as well as
stainless steel, aluminium, bronze and plastics.

SPECIALISTISCH EN KLANTGERICHT
BMF werkt uitsluitend met gekwalificeerd personeel dat
zeer aandachtig te werk gaat. Dankzij ons ERP-systeem met
realtime planning, een eigen geklimatiseerde meetkamer,
ruime opslagmogelijkheden én het kunnen assembleren van
het uiteindelijke totaalproduct, heeft u in BMF een complete
partner én adviseur met één duidelijk aanspreekpunt.

SPECIALIST AND CLIENT FOCUSED
BMF only employs appropriately qualified staff who work
with clear focus and concentration. Thanks to our ERP
system with real-time planning, our own climate controlled
measuring chamber, ample storage amenities and the
capacity to assemble the entire end product, BMF is your
complete partner and consultant, offering a single clear point
of contact.

BMF is door haar hoge kwaliteitsstandaard en
leveringsbetrouwbaarheid al jaren toeleverancier voor
onder andere de onderstaande branches:

Due to our superior quality standards and dependable
delivery, BMF has been the preferred supplier for various
sectors for many years, including:
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Semiconductor industrie
Lucht- en ruimtevaart
Petrochemische industrie
Automobielindustrie
Complexe machinebouw
Voedingsmiddelenindustrie
Matrijsbouw

Semiconductor industry
Aerospace industry
Petrochemical industry
Automotive industry
Complex machine manufacturing
Food industry
Mould construction

MODERNE
PRODUCTIE
FACILITEITEN

MODERN
PRODUCTION
FACILITIES

In onze productiefaciliteiten beschikken wij over moderne en goed onderhouden machines waaronder een CNCmachine, een aparte kwaliteitsafdeling
en een geconditioneerde meetkamer
die tot op de duizendste millimeter
nauwkeurig kan meten. Desgewenst
kunnen wij een uitgebreid meetrapport van uw producten aanleveren.
BMF is tevens ISO 9001-gecertificeerd
en werkt volgens de AS 9001-norm
voor de lucht- en ruimtevaartindustrie
en Defensie.

Our production facilities offer a range of
state-of-the-art, excellently maintained
machinery, including a CNC machine,
a separate quality department and a
climate controlled measuring chamber in
which measurements can be performed
down to an accuracy of one-thousandth
of a millimetre. If required, we can supply
a comprehensive measuring report of
your products. BMF is ISO 9001 certified and we work in accordance with the
AS 9001 standard set for the aerospace
industry and the Ministry of Defence.

Beverwijkse Machinefabriek BV
Daam Schijfweg 9
1507 BD Zaandam
The Netherlands
T +31 (0)251 22 89 25
F +31 (0)251 21 47 94
E info@bmfbv.nl
www.bmfbv.nl

UW
BETROUWBARE
EN FLEXIBELE
PARTNER
YOUR
RELIABLE
AND FLEXIBLE
PARTNER

MULTIGEDISCIPLINEERD
EN FLEXIBEL
INZETBAAR

MULTI-DISCIPLINED
AND FLEXIBLE
IN APPROACH

Magifa Zaanstad BV is een vooruitstrevende apparatenen machinefabrikant met een lange traditie en
een gevarieerde klantenkring. Als gecertificeerde
toeleverancier in de metaalindustrie zijn wij actief op
vele terreinen. Door onze flexibele organisatiestructuur
zijn we in staat om snel te reageren en te produceren. U
kunt bij ons terecht voor producten van enkelvoudige
CNC en conventionele draai, frees, slijp of gelaste
onderdelen tot complete samengestelde modules.

Magifa Zaanstad BV is a leading equipment and machine
manufacturer with a long and impressive tradition
servicing a wide range of clients. As a certified supplier for
the metal industries, we are active in many fields. Due to
our flexible organisational framework, we are able to react
to production requests fast and fluently. If you are looking
for products ranging from single CNC and conventionally
turned, milled, ground or welded components to complete
compounded modules, we are the ones you need.

Vooroplopen in
de verspanende industrie...
met de machines van Dormac

WAT IS
DE KRACHT
VAN MAGIFA?

WHERE DO
MAGIFA’S
STRENGTHS LIE?
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Productie complexe onderdelen
van exotische materialen.
Het produceren van onderdelen op
basis van toegeleverde Solids- of
Cad-tekeningen.
Geconditioneerde meetkamer.
ISO 9001-gecertificeerd.
Onderdelen of samenstellingen
met de mogelijkheid tot cleanroom
verpakken.
Bekend met het vervaardigen
en behandelen van Hoog
Vacuümproducten (Grade 2).
Levering van totaalproduct,
inclusief alle nabehandelingen
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Small to medium sized series of a
wide variety of products.
Production of complex parts in
unusual materials.
Parts and components production
based on supplied Solids or
CAD drawings.
Climate controlled measuring
chamber.
ISO 9001 certified.
Parts or compounds with the option
of clean-room packaging.
Experience of manufacturing and
handling High Vacuum products
(Grade 2).
Delivery of the total product,
including all follow-up procedures.

Magifa Zaanstad BV
Daam Schijfweg 13
1507 BD Zaandam
The Netherlands
T + 31 (0)75 - 612 07 24
F + 31 (0)75 - 612 03 52
E info@magifa.nl
www.magifa.nl

Partner voor verspanend Nederland
WWW.DEVERZEKERINGSHEREN.NL

Mandenmakerstraat 31 | 1991JG Velserbroek | T 023-5380850
info@stij.nl | www.stij.nl

Bizznizz accountants & adviseurs is een jonge organisatie
van ervaren accountants en adviseurs. Wij vinden dat
professionalisme en betrouwbaarheid een voorwaarde
zijn voor een accountant, maar wij gaan verder. Dat brengt
betrokkenheid met zich mee. Wij weten wat er speelt en hoe
we ermee moeten omgaan. Dat doen we proactief en met
enthousiasme. Volgens ons een voorwaarde voor optimale
creativiteit en innovativiteit. Hierdoor staan wij midden in uw
organisatie, als onderdeel en raadgever.
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Kleine tot middelgrote series van
uiteenlopende producten.

