
MEET & GREET 

Kin Pompentechniek B.V. is een technische 
handelsonderneming in pompen. Opgericht in 1981 
door voormalig eigenaar Bernard Kin. Door de jaren 
heen heeft Kin Pompentechniek B.V. zich ontwikkeld als 
een serieuze partner in de levering van pompen aan de 
industrie, machinebouw (OEM), sanitaire groothandel, 
tuinbouw en milieusector. Sinds november 2013 behoort 
het bedrijf toe aan het Zweeds beursgenoteerde bedrijf 
Indutrade S.A.

Alcatraz Interlocks B.V. is een zusteronderneming 
van Kin Pompentechniek B.V.. Alcatraz produceert sloten 
voor alle types afsluiters welke gebruikt worden in de 
chemische en petrochemische industrie. Op de locatie 
in Rijen worden de sloten geassembleerd en verzonden 
naar productielocaties over de hele wereld.

Corode Pumps & Filters is een bedrijf wat door
Kin Pompentechniek B.V. in 2017 is overgenomen.
Zij produceren en vervaardigen kunststof magneet-
gekoppelde pompen en filters voor de chemische
en galvanische industrie. Deze speciale pompen worden 
op de lokatie in Rijen geassembleerd. Corode zal in
2018 als een productnaam binnen het productenpakket 
van Kin Pompentechniek B.V. verkocht worden.

PROGRAMMA 22 maart

15.00 • Aanvang
17.00 • Buffet geopend
18.00 • Lezing gastspreker
20.00 • Loterij
22.00 • Einde eventAANMELDEN via onze website:

kinpompentechniek.nl/event

SCHRIJF IN EN MAAK KANS OP een verzorgd weekend weg in een van der Valk hotel

UITNODIGING 

Beste relatie van Kin Pompentechniek B.V.

Op donderdag 22 maart openen wij onze deuren voor 

klanten, relaties, leveranciers, vrienden, bekenden en 

andere belangstellenden. Wij hebben iets te vieren en

wij willen ons bedrijf graag aan u laten zien!

Kin Pompentechniek B.V. behoort nu 4 jaar tot het

beursgenoteerde Zweedse bedrijf Indutrade S.A. 

Sinds maart 2017 delen we onze bedrijfslocatie samen 

met ons zusterbedrijf Alcatraz Interlocks B.V. en per

1 januari 2018 is daar ook Corode B.V. bij gekomen.

Door de sterke groei en om klaar te zijn voor de

toekomst hebben we onze locatie flink uitgebreid. 

Op donderdag 22 maart gaan we het pand officieel in 

gebruik nemen. Samen met 14 van onze leveranciers

organiseren we vanaf 15.00 uur een minibeurs in de

nieuwe logistieke bedrijfshal. Een zeer interessant 

evenement waarbij wij kunnen laten zien waarvoor we 

staan. Voor u een unieke kans om met onze leveranciers 

direct kennis te maken en hun productenpakket te leren 

kennen. 

Exposanten
Ebara SpA  Roestvast stalen pompen

Leader Pumps SpA  Kunststof dompel- en 

  centrifugaalpompen

Etatron D.S. SpA  Doseerpompen

GMP SpA  Gietijzeren pompen

Kripsol SA  Pompen en filters voor

  zwembaden

Coelbo SA  Mechanische en elektronische  

  drukregelingen

Elbi SpA  Membraanketels voor

  koud en warm water

Jessberger GMBH  Vatpompen

Debem SpA  Luchtgedreven membraan 

  pompen

Kin Pumps  Eigen pompenmerk van

  Kin Pompentechniek B.V.

Corode   Magneetgekoppelde

  centrifugaal pompen en filters

Alcatraz Interlocks B.V. Interlocks voor afsluiters

Hekatec B.V.  Onafhankelijk servicepartner  

  Kin Pompentechniek B.V.

Indutrade Benelux B.V. Beursgenoteerde moedermaat- 

  schappij van Benelux vestigingen

http://www.kinpompentechniek.nl/event/aanmelden

