
Productie

Als reactie op de COVID-19 pandemie 

zetten wij onze capaciteiten in tegen het 

Corona virus. CrossGuard is een Delfts 

industrieel ontwerpbureau met een eigen 

kunststof productie werkplaats in Delft. 

Design & Production
www.crossguard.eu 

Staalweg 1 
2612 KK Delft

Yorick Meijdam 
Design Engineer

production@crossguard.eu
+316 502 77 319

wat kunnen we betekenen?
Wij kunnen helpen door snel kunststof voorwerpen te produceren.  Door onze engineering capaciteit 

bieden we een grotere flexibiliteit in het meedenken en alternatieve oplossingen bedenken.

Binnen enkele dagen kunnen wij complexe elementen ontwerpen of repliceren, 3D-printen en 

met ons eigen kunststof gietsysteem een serieproductie starten.  Hiermee kunnen bijvoorbeeld 

tekorten in ziekenhuizen aangevuld worden en kan zorg ongehinderd doorgaan. Denk hierbij aan 

beademingstoestel-onderdelen, koppelstukken en gebruiksartikelen. Deze kunnen wij produceren 

vanaf 10 tot 750 stuks per dag. 
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CrossGuard Design 
& Productie strijdt 
mee tegen Corona



PORTFOLIO

ProGauntlet
the new standard in hand protection - www.progauntlet.shop 
Een beschermhandschoen voor de zwaardvechtsport met ongekende mobiliteit en 
volledige bescherming tegen slag en steek.

3D printen lijkt een interessante mogelijkheid om onderdelen snel te kunnen 
produceren, het heeft echter serieuze beperkingen. 

PolyUrthanen zijn veel sterker, hoogwaardiger en in een grotere variatie te produceren: 
van hard kunststof to rubber-achtig en zelfs schuim. In PU werken we met Shore A en 
D in meerdere hardheden. Daarnaast werken we ook met meerdere typen siliconen.

Door ons eigen ontwikkelde productieproces kunnen wij sneller op een groter 
productievolume draaien. Hierdoor kunnen we een lagere prijs per unit bieden.

onze voordelen ten opzichte van 3d printen



Ministerie van Defensie
Mould production kit to repair parts on a mission
Met deze speciaal ontwikkelde kit kunnen teams op missie gemakkelijk PU 
onderdelen snel en goedkoop kan maken. 
Tevens heeft CrossGuard ook een aantal ashoezen voor quads geproduceerd 
waarmee Defensie een duurzaamheidstest kon uitvoeren.

MacArtney Group
Onderwater camera optische lens gegoten van transparant PU
De lens is volledig transparant en optisch werkbaar voor de camera.

Laevo Exoskeleton
SmartJoint
Een set aan flexibele rubberen onderdelen die het exoskelet mechanisme 
beschermt tegen vocht en vuil.


