Uitnodiging
Metaalwarenfabriek Phoenix
Happy Metal Design Café
Vr. 13/03 sterke staaltjes

Metaalwarenfabriek Phoenix innoveert / Innovatief ondernemer Jan van Hulst van Metaalwarenfabriek
Phoenix laat zich niet door de economische storm uit het veld slaan. Vandaar Happy Metal – op zoek naar nieuw, naar beter,
naar anders. Op 13 maart toont hij aan collega’s, ontwerpers, architecten en andere genodigden de nieuwste ontwikkelingen in
zijn bedrijf. Samen met een aantal sprekers gaat hij in op hoe we in plaats van een steentje ook een staaltje kunnen bijdragen
aan een nieuwe en gezondere economie.

Flexibele plaatbewerking in de bouw / Phoenix ziet met twee nieuwe rubberpersen veel toepassingen in
de bouw zoals plafondpanelen, gevelbekleding, afdekplaten en deurbeplating. Met het rubberpersen is het mogelijk om snel,
flexibel en met zeer lage gereedschapskosten – vanaf €500 - beplating met unieke patronen in kleine series te maken. Een
uitgebreide rondleiding en demonstraties in afwisseling met een aantal inspirerende sprekers brengen de gasten uit de wereld
van metaal, architectuur en ontwerp op nieuwe ideeën en sterke staaltjes.

Happy Metal Design Café / Aansluitend is er een discussie aan de stamtafel van Design Café, waar gasten zoals
altijd op een ontspannen en interessante manier kennis met elkaar maken. Wie voelt zich tot welk sterk staaltje aangetrokken?
Al proevende van ijzerhoudende drankjes en hapjes zonder metaalsmaak door Happie Food is er tijd voor idee uitwisseling en
discussie. Uit de hoek van de kunst en architectuur ontvangen de gasten nog een brok inspiratie in beeld en woord.

Kennis en inspiratie uit verschillende hoeken /
Federatie Dunne Plaat / draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven uit de dunne plaatketen, onderzoeksinstellingen en het onderwijs.
Sorba Projects / realiseert hoogwaardige afbouwprojecten (gevels, interieurs en infrastructuur) in Nederland, België,
Luxemburg, Duitsland en Engeland.
Exploform / ontstond uit een research programma en is nu expert op het gebied van ‘Explosive forming’.
MCB Nederland / is de leverancier van metaal in vele kwaliteiten en uitvoeringen, transport- en trailercomponenten en
bevestigingsartikelen.

Aanmelden / Meld je aan voor (een deel van) deze themadag door een mail te sturen naar
info@designconnectionbrainport.nl o.v.v. Happy Metal Design Cafe. Kunt u niet het hele programma bijwonen dan bent u
van harte welkom bij Happy Metal Design Café en de tweede excursie vanaf 16:15u

Locatie en tijd / Metaalwarenfabriek Phoenix | Fijenhof 6, 5652 AE Eindhoven | 13:30u –16:15u en
16:15u –19:00u
www.phoenixmetaal.nl | www.designconnectionbrainport.nl

Kijk voor informatie over alle projecten van Design Connection Brainport op www.designconnectionbrainport.nl
Kijk voor designgerelateerde activiteiten in en voor de regio Eindhoven op www.brainportdesignagenda.nl

Design Café /

Design Café is een netwerk- en ontmoetingsbijeenkomst voor
designers en maakindustrie, bedrijfsleven algemeen. Zo’n vier keer per jaar organiseert
Design Connection Brainport een bijeenkomst bij een bedrijf in de regio. Ontwerpers en
ondernemers delen hun ervaringen en vertellen over de mogelijkheden en de knelpunten
die zij tegen zijn gekomen bij eerdere samenwerkingsprojecten.

