
 

 

  

Seminar   ‘Kennis van Kunststoffen’ 

Donderdag 4 september 2014 
Van 13.00 tot 18.00 uur 

Innovation Dock RDM Campus te Rotterdam 
 

Bent u op zoek naar (nog) meer verdieping in uw ‘Kennis van Kunststoffen’? 
 

Hoe bekend bent u met de toepassingsmogelijkheden van kunststoffen in uw bedrijf? Of 
voor uw productieproces? Bent u bekend met de laatste ontwikkelingen en innovaties? En 
met de eigenschappen van kunststoffen, die maken dat dit materiaal bijvoorbeeld in veel 
gevallen een prima alternatief kan zijn voor metaal of beton? Sterker nog, dat kunststof ook 
een beter en zelfs duurzamer alternatief kan zijn. Hoeveel kennis over de verwerking van 
kunststoffen is er binnen uw organisatie? 

 

Alles is mogelijk met kunststoffen! 
 

Binnen Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers, werken diverse 
kunststofbewerkers en toeleveranciers samen. Binnen onze vereniging is volop kennis 
aanwezig, en die delen we graag met u. Tijdens ons Seminar ‘Kennis van Kunststoffen’ 
bieden wij u een gevarieerd en interessant programma, met diverse sprekers die op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden van kunststoffen én van de allerlaatste trends en 
wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Onze branche, grondstoffen en producten maken natuurlijk ook deel uit van een groter 
geheel. Zo neemt TNO u mee in de laatste ontwikkelingen in 3D printen en biedt 
trendwatcher Adjiedj Bakas u de ‘blik over de schutting’ naar de (wereldwijde) 
ontwikkelingen in duurzaamheid. Alles onder leiding van dagvoorzitter Chazia Mourali, 
bekend van radio en televisie. 
 

Gekoppeld aan dit seminar kunt u onze beursvloer bezoeken, waar een grote diversiteit aan 
kunststofbewerkende bedrijven en toeleveranciers u meer kan vertellen over hun 
ervaringen met kunststof, producten en productieproces.  



 

Programma 
13.00 uur         Opening en welkomstwoordje 
 

13.10 uur         Eerste blok presentaties: 
  “Innovative solution in plastics for plant engineering” door Agru 
  “Superior safety for linings and composite construction” door Simona 
  “Samen succesvol innoveren” door het InnovatieCentrum Kunststoffen 

 

14.10 uur          Pauze en mogelijkheid bezoek beursvloer 
 

14.30 uur          Tweede blok presentaties: 
  “Kunststof leidingsystemen, een verantwoorde keuze?” door Georg Fischer 
  Korte pitch RDM Makerspace 
  “Modern measuring and control technology for the safe operation of pumps and 

hydraulic circuits in chemical applications” door ASV Stübbe 
  “3D-printen: een kans of een hype?” door TNO 

 

15.50 uur           Pauze en mogelijkheid bezoek beursvloer 
 

16.10 uur           Derde blok presentaties: 
  “PP and PE in demanding applications – Project reports and outlook” door Röchling 
  “PLENTY, Trends in duurzaamheid, innovatie en technologie” door trendwatcher 

Adjiedj Bakas 
 

17.00 uur          Einde plenaire programma en start aanvang borrel op beursvloer 
 

Komt u ook? 

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden, u bent onze gast. 
 

Meld u hier aan en maak verder kennis met kunststoffen!  
 
Kijk voor meer informatie ook op www.polyplast.nl. 
 

 

 

Secretariaat Polyplast 
Postbus 901 
5600 AX EINDHOVEN 
T: 040 – 251 63 34 
F: 040 – 255 33 20  
info@polyplast.nl 

www.polyplast.nl 
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