Expertisecentrum voor (bouw)materialen
grondstoffen, energie, milieu en arbo.

Handvorm metselbakstenen.

Wandtegels.

Keramische dakpannen.

Straatbakstenen.

Adviesgroep: analyseren en adviseren.
Een hoogwaardig team van adviseurs met alle expertise.
Rob Mentink, Edwin van Ommeren, Hans van Wijck, Stan Aben,
Ronny Lugtenberg, Frits de Graaf, Coen van Mosseveld, Wilco van den Berg.

Meetgroep: proces-, milieu- en arbometingen.
Een gespecialiseerd team die alle metingen op locatie verzorgen.
Frits de Graaf, Rob Mentink, Hans van den Brink, Harro Steenbergen.

Laboratorium: onderzoeken.
Een top team aan laboranten met de beste apparatuur
onder leiding van afdelingshoofd Ineke Geist.

Onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en
adviesbureau.
TCKI is al ruim 60 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen.
Tevens is expertise aanwezig met betrekking tot de daarbij behorende productieprocessen
en -technieken.

Uw partner voor EN-ISO 17025 geaccrediteerde verrichtingen.
Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van analyses van (bouw-)keramische grondstoffen en
producten voor een verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten
en productkwaliteit. TCKI heeft het vertrouwen van veel producenten en afnemers van
bouwmaterialen. Wij staan voor integer, onafhankelijk, innovatief, met de hoogste kwaliteit
en Ieveringssnelheìd van analyses en onderzoeksresultaten.

Wij helpen u graag verder.
•	
Karakterisering van keramische grond- en hulpstoffen
•	Eigenschappen en kwaliteit van keramische producten
en bouwmaterialen

•	
Uitloging bouwmaterialen
•	
Antislip-/stroefheidseigenschappen vloerof wegmaterialen

•	
(Fijn)stofmetingen
•	
Energiemetingen en -besparingen

Veel van onze laboratoriumonderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn
geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA, L 254). Onze
milieu- en arbo-analyses zijn nagenoeg allemaal EN-ISO 17025 geaccrediteerd.

•	
Geluidmetingen en -berekeningen

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen van uw producten en de kwaliteit ervan
met geaccrediteerde meetmethoden aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Nederlands,
Engels, Duits of Frans, zodat resultaten direct gebruikt kunnen worden in uw markt.

•	
Procescontrole en kwaliteitszorg

Ons maatwerk zorgt voor meer waarde en minder kosten.

•	
Procesbeheersing en energiebesparing

De kennis van de productie van bouwkeramiek is onze kerncompetentie. Door gebruik te
maken van onze expertise kunt u komen tot verbeteringen gericht op kwaliteit, kwantiteit
en kostenbesparing.

•	
Expertise bij schade aan bouwmaterialen

TCKI onderzoekt met u verschillende ideeën en mogelijkheden. TCKI voert procesmetingen
uit, karakteriseert grondstoffen en producten, begeleidt projecten en gesprekken met
toeleveranciers en geeft advies. Met TCKI wordt uw bedrijf naar een hoger niveau gebracht.

•	
Engineering, berekeningen en tekeningen

•	
Milieumetingen en -vergunningen

•	
Keramische productietechnologie en techniek

•	
Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Bel ons op +31 26 3845600 of mail info@tcki.nl
Florijnweg 6, 6883 JP Velp, Nederland

Integer, onafhankelijk,
objectief onderzoek en advies.

Arbometingen.

Testen producten.

Chemische analyses.

Milieumetingen.

