
Nieuws: Uitbreiding straaltechniek en vergroten van de locatie in Schoondijke. 

Straalbedrijf Catseman ziet toekomst in 
glasparelstralen en breidt uit.

Inmiddels is Straalbedrijf Catseman bijna 5 jaar gevestigd op het Technopark in 
Schoondijke, als specialist in stralen en spuiten. Wegens de aanhoudende groei en de 
verdere professionalisering van de bedrijfsactiviteiten staat de periode 2021-2022 in het 
teken van uitbreiding en ontwikkeling. 

De bedrijfslocatie zal uitgebreid worden en een nieuwe straaltechniek wordt toegevoegd 
aan het dienstenpakket, namelijk glasparelstralen. In dit artikel nemen we u mee in de 
ontwikkelingen die aanstaande zijn.



Glasparelen als aanvullende straaltechniek

Menno Catseman: “Voor ons betekent deze 

keuze een uitbreiding van onze activiteiten, 

waarmee we nog beter in staat zijn om de 

vragen uit de markt te kunnen beantwoorden. 

Ons besluit om te investeren in glasparelstralen 

heeft meerdere redenen. Enerzijds zien we 

voldoende kansen in de markt om een 

straaltechniek voor het behandelen van o.a. 

RVS en aluminium aan te bieden, voor zowel 

bestaande als potentieel nieuwe opdracht- 

gevers. Daarnaast past deze uitbreiding binnen 

onze ambitie ons te manifesteren als specialist 

in stralen en spuiten en verder te ontwikkelen 

naar een totaalaanbieder in ons vakgebied. De 

keuze voor deze techniek van glasparelstralen 

past goed in dat plaatje en diverse bedrijven in 

de regio hebben hier inmiddels met interesse op 

gereageerd.”

Vergroten van de bedrijfslocatie. 

De uitbreiding gaat gepaard met het uitbreiden 

van de huidige bedrijfslocatie. Er liggen 

momenteel concrete tekeningen en plannen 

klaar voor het uitbouwen van de huidige 

bedrijfsloods met ca. 300 m2 vloeroppervlakte 

en tevens een vergroting van het buitenterrein. 

Naast de noodzakelijke oppervlakte voor de 

nieuwe installatie en straalcabine voor het 

glasparel stralen, creëren we hiermee tevens 

meer ruimte om de interne logistiek van 

materialen te optimaliseren en objecten 

tussentijds te kunnen voorbereiden/

voorbewerken en te laten drogen en uitharden 

na het spuiten. 

Deze uitbreiding past 
binnen onze ambitie 
om ons te manifesteren 
als een totaalaanbieder 
in ons vakgebied



Wat is glasparelstralen?

Glasparelstralen is een straaltechniek, waarbij 

gebruik wordt gemaakt wordt van glasparels 

welke vermengd worden met perslucht. Indien er 

gekozen wordt voor het stralen met niet 

gebroken glasparels (glazen kogeltjes), wordt 

een oppervlak van een relatief zacht materiaal 

als het ware ‘bekogeld’, waardoor de 

mechanische eigenschappen verbeterd worden. 

Wordt daarentegen gebruikgemaakt van 

gebroken glaskorrels, dan wordt het oppervlak 

ontdaan van verontreinigingen en opgeruwd 

(vergelijkbaar met zandstralen).
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Blijf op de hoogte!

Bovengenoemde ontwikkelingen staan 

gepland voor de periode 2021-2022. Indien u in 

de tussentijd meer wil weten over wat wij met 

glasparelstralen eventueel voor u kunnen 

betekenen in de nabije toekomst, neem dan 

gerust contact met ons op! 

We houden u komend jaar daarnaast graag 

op de hoogte van de ontwikkelingen via onze 

website.

Toepassingsmogelijkheden op een rijtje

Glasparelstralen kan worden toegepast als een 

voorbehandeling op het lakken van vrijwel alle 

non-ferro materialen. Voor roestvast staal (rvs) 

en aluminium is een behandeling met 

glasparelstralen vaak de eindbewerking. 

Glasparelstralen kan worden toegepast op 

vrijwel alle non-ferro metalen. (Dit is metaal wat 

geen ijzer bevat of waarin de legeringen ijzer 

niet als hoofdbestanddeel hebben. Dit geldt 

voor o.a.: roestvrijstaal (rvs), aluminium, koper, 

zink, brons, messing en witmetalen.) Daarnaast 

is het ook mogelijk om hout of glas te bewerken. 

website.

Foto: Glasparels (sterk uitvergroot met microscoop)




