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2
YEARS/JAHRE

WARANTY/GARANTIE

OVER KOLTEC

HISTORIE

KOLTEC is opgericht in 1942 in Breda. 
Vanaf 1945 worden er schrikdraad-
apparaten gemaakt. De huidige ST, 
het paddenstoel model, was in de 
basis het eerste apparaat dat gepro-
duceerd werd. Het is nog steeds een 
familiebedrijf dat zich gespecialiseerd 
heeft in de productie en toepassing 
van elektrische afrasteringen.

REPARATIE

KOLTEC heeft een eigen technische staf die zowel de reparaties 
verzorgt van defecte apparatuur, maar tevens de ontwikkeling 
van nieuwe apparatuur voor haar rekening neemt. Doordat deze 
twee activiteiten in een hand zijn, wordt met de ervaring uit de 
reparatiewerkzaamheden nog betrouwbaardere apparatuur 
ontwikkeld en/of worden ontwerpen aangepast aan de opge-
dane ervaring.

ONDERZOEK 
& ONTWIKKELING

Op de eigen afdeling onderzoek & ontwikkeling worden nieuwe 
producten ontwikkeld. Naast het maken en testen van elektro-
nische concepten, wordt er ook veldonderzoek gedaan naar 
bijvoorbeeld de kwaliteit van geleiders.

SERVICE

Onze vakmensen zorgen voor een goede advisering voor en 
na de aankoop van ons product. Tevreden eindgebruikers 
zijn het belangrijkste visitekaartje van ons bedrijf. Problemen 
waar eindgebruikers tegen aan lopen bij de montage, vormen 
voor ons een inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten. 

LEVERBETROUWBAAR-
HEID & VOORRAAD

Doordat  KOLTEC veel artikelen zelf produceert, kan er flexibel op 
de vraag ingesprongen worden. Wij hebben dan ook de meeste 
artikelen doorlopend op voorraad en kunnen daardoor met een 
zeer hoge leverbetrouwbaarheid onze snelle leverservice waarmaken.

GARANTIE

Op alle elektronische producten geeft 
KOLTEC 2 jaar garantie. Ingaand vanaf de 
aankoopdatum.

PRODUCTIE

Alle apparaten en een deel van de accessoires die KOLTEC 
verkoopt worden in Breda geproduceerd, geassembleerd en 
verpakt. U koopt een echt Nederlands product.
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Oprichter van Koltec: Lout Henkes
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De huidige eigenaren: 
José van Vliet en Hilko Dammer
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