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Hierbij kan ik u de tweede nieuwsbrief voor onze relaties in België en Nederland
van Dominial onder de aandacht brengen.

- Dominial is gevestigd in het hart van de regio Rijnmond en is goed bereikbaar.
- Dominial biedt alle warmtebehandelingen aan, zoals nitreren, vacuüm horden,
vacuüm gloeien, Carboneren en inductie horden.
- Dominial heeft de grootste ovens voor het Carboneren en veredelen van de Benelux.
- De maximale oven afmetingen zijn dia 1700x 2200 mm.
- Dominial kan Vacuüm harden en gloeien aanbieden met de afmetingen 1200x 600x
800 mm.
- Op de website van Dominial staan een groot aantal voorbeelden van toepassingen
en diverse technische informatie die nodig is voor het harden. www.dominiaLnl

Dominial heeft nu ook geïnvesteerd in een 4-tal vacuüm ovens voor het vacuüm harden en Vacuüm
Carboneren. Voordeel van Vacuüm Carboneren: minder maat en vormafwijking bij Carboneren en er
blijft een schoon en blank oppervlakte. Bij Carboneren wordt oppervlak geoxideerd, bij Vacuüm
Carboneren niet.
De nieuwe Vacuüm oven heeft een diep koel functie voor bij het ontlaten, hierdoor wordt de laatste
restausteniet omgezet in het stabielere martensiet om de optimale structuur en hardheid te verkrijgen.
Verder kunnen we Vacuüm harden, gloeien aanbieden met de afmeting 1200x 600x 800 mm.
Dominial begrijpt dat transport en snelheid een essentiële schakel is in de dienstverlening voor het
veredelen van gereedschappen en machine onderdelen. Daarom heet Dominial sinds kort een 4 tal
wagens rijden door Nederland en België. Via onze emailservice en telefoon service kunt u uw
producten aanmelden, vervolgens worden uw onderdelen zo snel mogelijk opgehaald.

En wanneer u technische vragen heeft,
kunt u contact opnemen met ons via de
mail/telefoon of kom gerust even langs. Wij
kunnen voor u de ideale hardings-partner
zijn en wij hopen u in onze staalharderij te
mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Gerhard van der Kooi
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Email; gerhard.vanderkooicdominial.nl

