
YOU DRIVE CHANGE - WE AMPLIFY



⬡  Wij geloven in een nieuwe generatie engineers

Kennis over alle productietechnieken inclusief industrieel 3D printen, dat maakt ons speciaal. Met ons 

hoofdkantoor op de Brainport Industries Campus zien we iedere dag dat nieuwe technieken voor de 

(maak)industrie enorm veel mogelijkheden bieden. Al onze engineers worden continu getraind en bewust 

gemaakt van de mogelijkheden van industrieel 3D printen. Ze voeren dezelfde projecten uit als een reguliere 

engineer, maar hebben dus extra tools om technische uitdagingen op te lossen. Zo kiezen ze op het juiste 

moment voor de juiste techniek. 

 

⬡  Detachering+ 

Tectons brengt beweging. Het aantrekken én ontwikkelen van een nieuwe generatie engineers staat centraal in 

onze dienstverlening. Kennis van engineering combineren wij met kennis van Additive Manufacturing, Agile 

werken en Persoonlijke Effectiviteit. Hierdoor vergroten wij het perspectief van onze engineers waardoor 

projecten en (technische) uitdagingen meer kans van slagen hebben.

⬡   Detachering 

Wij detacheren onze kennis 
en richten ons specifiek op 
development & engineering, 
NPI, manufacturing en 
maintenance vraagstukken. 

⬡   Consultancy & Engineering 

Samen met onze partner Additive Center 
verzorgen we alle services om 3D printen toe 
te passen binnen uw bedrijf, waaronder 
services als product development, 3D part 
identification en 3D print training. 

⬡   Training 

Samen met onze partner Additive 
Center verzorgen we alle services om 
3D printen toe te passen binnen uw 
bedrijf, waaronder services als 
product development, 3D part 
identification en 3D print training. 

⬡  Een technologische versnelling

Technologisch lopen we voorop door een krachtige samenwerking binnen AMcubator op de BIC. Bedrijven als 

Additive Center, Hexagon en DSM/Covestro richten zich op de ontwikkeling van schaalbare 3D geprinte 

eindproducten. De (deel)kennis die hieruit voortvloeit brengen we via trainingen en workshops over op onze 

engineers.



⬡  Onze toegevoegde waarde

Samenwerking
De meerwaarde van Tectons ligt in de samenwerking met technologische 
bedrijven binnen AMcubator en het Brainport ecosysteem. Hier komt 
hoogwaardige technologische kennis samen. Denk hierbij aan (mechanical) 
engineering, metrologie, materiaalkunde en vision.

Applying Innovation
Tectons heeft als doel de innovatieve kennis die door samenwerking vrijkomt 
beschikbaar te maken voor de maakindustrie. Op deze manier vervullen we 
een brugfunctie tussen kennis en de industrie, met toegevoegde waarde.  

Training & ontwikkeling
We maken kennis beschikbaar door onze engineers te trainen in innovatieve 
technologische toepassingen zoals Additive Manufacturing en bijbehorende 
technieken zoals metrologie.

Additive Manufacturing / 3d printen
De eerste technologische innovatie die we centraal hebben staan is industrieel 
3d printen. We geloven in de kracht van deze technologie en trainen onze 
collega’s om hun technologisch blikveld te verruimen.  

⬡  Kostenreductie        ⬡  Nieuwe kansen        ⬡  Snellere ontwikkeling
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