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CZL Tilburg BV neemt de acti-  
viteiten van Galvano-Technisch  
Bedrijf Mikron Bv over
“Oude liefde roest niet”. Deze spreuk 
geldt ook voor Mari van Laarhoven, op-
richter en eigenaar van CZL Tilburg BV. 

Per 1 april 2019 neemt CZL Tilburg BV de 
activiteiten over van Galvano-Technisch 
Bedrijf Mikron B.V uit Tilburg. Vanaf deze 
datum zullen die activiteiten, welke eerst 
plaatsvonden aan de Jules Verneweg 10 te 
Tilburg, verhuizen naar het adres Kranen-
berg 5 te Tilburg (Industrieterrein Vossen-
berg I) . 

In 1978 was Mari van Laarhoven werk-
zaam bij Mikron BV. Zijn reeds aanwezige 
vakkennis omtrent het chroomproces 
heeft hij hier in die tijd overgedragen en hij 
kreeg destijds alle medewerking om een 

eigen bedrijf op te starten: CZL Tilburg 
BV. Door nu de activiteiten van Mikron BV 
over te nemen, kan men stellen dat de cir-
kel rond is. 

CZLTilburg BV is onder andere gespeci-
aliseerd in technische hardchroomlagen 
voor de algehele maakindustrie en RMO. 
Daar waar Mikron BV zich gespecialiseerd 
heeft in met name de hydraulische indus-
trie. Eenzelfde werkgebied maar in een 
heel ander werkveld. Door deze twee be-
drijven samen te voegen zullen ze beiden 
in staat zijn om hun klanten nog beter te 
bedienen. 
Daar waar CZL Tilburg BV gespecialiseerd 
is in het naslijpen van de hardchroomla-
gen, is de specialistische kennis van Mikron 

BV in het bandschuren een zeer welkome 
aanvulling in het dienstenpakket. 

CZL
Francis Van Oijeni

Frank Heijnen (Mikron) en Henk Berends (CZL 
Tilburg) 

Wagner presenteert nieuw  
informatie- en managementplatform

WAGNER heeft een nieuw informatie- en 
managementplatform, COATIFY. Via het 
‘Internet of Things-platform’ kunnen syste-
men voor vloeistof- en poedercoating en 
voor hechting en afdichting op intelligente 
wijze worden gemonitord. Het platform is 
toegankelijk via pc, tablet of smartphone 
en biedt veilige toegang tot eigen produc-
tiegegevens vanaf eender welke locatie. 
Transparantie en procesbetrouwbaarheid 
bij industriële coating kunnen dus worden 
verhoogd, wat op zijn beurt down-time 
minimaliseert en de productiviteit ver-
hoogt. 

De grafische presentatie van alle belang-

rijke productiekerncijfers in het COATIFY-
dashboard helpt bedrijven hun processen 
op intelligente wijze te bewaken en te ver-
beteren. 

COATIFY biedt updates met informatie 

over de huidige productie- en kwaliteits-
status. Kritieke/Spoed berichten of waar-
schuwingen worden weergegeven om de 
noodzakelijke systeemwijzigingen aan te 
geven. 

De grafische presentatie van alle belangrijke productiekerncijfers in het COATIFY-dashboard helpt 
bedrijven hun processen op intelligente wijze te bewaken en te verbeteren
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