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BMTEC, gevestigd in Emmen, is 
marktleider in het lasersnijden 
van kunststoffen. Lasersnijden 

is een bewerkingsmethode waar-
bij een laserstraal van slechts 0,1 
millimeter dik uiterst precies door 
het materiaal heen gaat. Hierdoor 
is kunststof gemakkelijk in elke 
gewenste vorm te snijden. 

Bovendien heeft het vele voordelen 
ten opzichte van frezen. Zo is er 
meestal geen nabewerking nodig, 
zijn details makkelijker te realiseren 
en worden binnenhoeken scherp en 
onafgerond lasergesneden. 

BMTEC lasersnijdt kunststof van 
uitstekende kwaliteit en is tevens 
ISO 9001:2015-gecertificeerd. Het 
kunststof lasersnijbedrijf levert aan 
zowel nationale als internationale 
industriële bedrijven, zoals Tesla, 
Shell, VDL en ABB.

24/7 online lasersnijden met 
CutWise
Deze en vierduizend andere klanten 
maken graag gebruik van BMTEC ’s 
offertesysteem, genaamd CutWise. 
Via CutWise kunt u snel uw prijs 

Kunststof lasersnijbedrijf BMTEC 
presenteert veelbelovende 
merkbelofte
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voor lasergesneden kunststof 
berekenen. Een offerte op maat 
ontvangt u namelijk al binnen 10 
seconden. Is de offerte akkoord? 
Dan kunt u kiezen uit levertijden 
vanaf drie werkdagen voor leverin-
gen binnen Nederland. Vervolgens 
zet u de offerte met één klik om in 
een order, waarna u de status van 
uw bestelling live kunt volgen. 
BMTEC is bovendien bezig om 

CutWise internationaal verder uit 
te breiden, zodat behalve Neder-
land, België, Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland ook landen zoals 
Denemarken, Finland en Zweden 
er in de toekomst gebruik van 
kunnen maken. 

Leverdatum niet behaald? 
Onderdelen gratis!
Op 9 januari heeft BMTEC een 

merkbelofte voor zijn eigen 
offertesysteem CutWise be-
kendgemaakt. Bedrijfsleider 
Bakschik Martirosian van BM-
TEC noemt het baanbrekend 
nieuws. Zo schrijft hij op diverse 
socialemediaplatformen:

“Baanbrekend nieuws! Vandaag is een 
belangrijke dag voor mij, mijn ont-
wikkelteam en BMTEC. De afgelopen 

twee jaar hebben wij hard gewerkt 
naar dit punt. Wij zijn een produc-
tiebedrijf, maar halen nu het uiterste 
uit software. Vandaag maken wij de 
merkbelofte van CutWise bekend. Wij 
beloven 100 procent leverbetrouw-
baarheid met CutWise. Is de bevestig-
de leverdatum niet behaald? Dan zijn 
de onderdelen gratis.”

Dat is nog eens een statement!

BMTEC heeft op 9 januari zijn 
merkbelofte voor zijn eigen of-
fertesysteem CutWise bekend-
gemaakt. “Wij beloven 100 
procent leverbetrouwbaarheid 
met CutWise. Is de bevestigde 
leverdatum niet behaald? Dan 
zijn de onderdelen gratis.”
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