
FERROFAST

Wie zijn wij?



FERROFAST

Ferrofast is sinds de oprichting in 1995 een bekende speler in de bevestigingstechniek en richt zo

voornamelijk op de Europese markt in de metaalsector, automotive, voedingsindustrie en agrarische

sector.

Met grote zorgvuldigheid wordt ons assortiment samengesteld en is het inmiddels uitgegroeid naar

meer dan 100.000 kwaliteitsartikelen in de bevestigingstechniek.

We richten ons met onze drie strategische pijlers op de standaard bevestigingstechniek, het

voorraad beheer van C-parts en op de inkoop van special products.

Het voorraad beheer wordt ondergebracht onder ons TOP SYSTEM waarin we meerdere

management tools combineren om zo tot een aansluitende logistieke dienverlening te komen.

De inkoop van special products gebeurt onder de noemer REDCIRCLE en staat garant voor kwalitatief

hoogstaande producten voor een lage prijs.
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Producten

Met onze Strategische Pijlers richten we ons op het

bieden van een breed palet van

bevestigingsmaterialen en special products. Deze

producten kunnen los uit voorraad geleverd worden

maar ook in combinatie met ons TOP SYSTEM.

Dit Top System houdt de voorraad van de gewenste

standaard bevestigingsmaterialen op peil en kan

worden uitgebreid met producten van REDCIRCLE.

Hierbij zorgt Ferrofast ervoor dat er continue

geproduceerd kan worden met een combinatie van

special en standaard producten. De voorraad wordt

bijgehouden door Ferrofast zodat u geen bulk

voorraad hoeft aan te leggen en bij te houden.



TOP SYSTEM

Veel tijd en energie wordt gestoken in onze logistieke

dienstverlening. Het resultaat is een uniek Top System dat

JIT (Just-In-Time) leveringen combineert met een Two Bin /

Kanban concept.

Omdat de artikelen rechtstreeks in de productielijn worden

geleverd op basis van de omloopsnelheid blijft het

voorraadniveau laag.

Dit betekent dat de voorraad geen beslag legt op extra

ruimte en/of kapitaal en worden de kosten zo laag mogelijk

gehouden.

De artikelen worden geleverd in uniforme bakken waardoor

het Top System geen extra afval met zich meebrengt.
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REDCIRCLE

Naast een multifunctionele handelsonderneming in

bevestigingsmaterialen zijn wij een outsourcingspartner voor

Special Products.

Producten zoals lasonderdelen maar ook giet-, stans-, draai-

en freeswerk worden door Ferrofast onder het huismerk

Redcircle geleverd. We kopen, ontwikkelen en zoeken

wereldwijd naar de beste producten.

Door onze jarenlange ervaring met leveranciers in het Verre

Oosten vormen special products een steeds belangrijker

onderdeel van het assortiment en kunnen wij op maat

passen oplossingen bieden.
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Kwaliteit

We hechten veel waarde aan onze hoge kwaliteitseisen en we

werken met deskundig personeel om dit te kunnen waarborgen.

Niet alleen staat kwaliteit voorop bij ons productassortiment,

maar is het een kernwaarde op de gehele bedrijfsvloer.

Voorbeelden hiervan zijn het constant verbeteren van de

diensten die we leveren en het in kaart brengen van de

Customer Journey.

Hiermee proberen we een continue stroom aan verbeteringen

door te voeren en zijn we constant op zoek naar vooruitgang.

Een voorbeeld is ons Kwaliteitslab. In dit lab worden

producten direct bij binnenkomst gecontroleerd op de vooraf

gestelde eisen zodat ze perfect aansluiten bij de wensen van de

klant.

6


