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FIBOX, bijna 40 jaar leverancier van het meest betrouwbare en grootste 
assortiment behuizingen t.b.v. industriële, elektronische en elektrotechnische 
applicaties, kondigt de uitbreiding van haar behuizinglijn EURONORD aan. 

De lijn omvat meer dan 37 verschillende 
afmetingen en biedt keuze uit meer dan 
100 modellen. De nieuwe EURONORD-lijn 
stelt installateurs en engineers in staat 
oplossingen te vinden voor het onder-
brengen van een brede variëteit aan 
klemmenstroken, rijgklemmen, schakelaars 
en modules voor DIN-rail montage, welke 
veelvuldig worden ingezet in talrijke 
applicaties in de procesbeheersing.  

Als standaard behuizing of aangepast aan specifieke klantenwensen, 
verkrijgbaar in aluminium, zeer slagvast polyester, polycarbonaat en ABS, 
waarbij alle afmetingen zoals bevestigingsvoetjes en accessoires in 
overeenstemming zijn met de industriële normen. EURONORD behuizingen zijn 
RoHS conform en bieden een hoge mate van bescherming tegen indringing: 
IP67. Halogeenvrij en een zeer goede vuurbestendigheid; daarom de juiste 
keuze voor inzet in veeleisende en agressieve omgevingen. 

Matti Roth, Marketing Director van FIBOX Oy Ab zei, “Onze technische kennis 
en ervaring stelt ons in staat onze lijn van kwalitatief hoogwaardige 
EURONORD producten uit te breiden, nog belangrijker dan enkel technische 
expertise is onze inzet verschillende klantbehoeften te begrijpen”.  

Matti legt uit, “Onze producten zijn ontworpen in samenspraak met onze 
klanten. Wij luisteren zorgvuldig en gebruiken de informatie van onze 
wereldwijde klantenkring voor de productie van nieuwe geavanceerde 
productlijnen, innovatieve accessoires en voortdurende productverbeteringen. 
Dat alles draagt bij aan betere producten, klantenservice en betere resultaten.” 
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De uitgebreide EURONORD-lijn 
is tevens verkrijgbaar met het 
nieuwe FIBOX ‘QUICKLOCK’ 
systeem (snel-sluitmechanisme) 
die de behuizing stevig afsluit 
door een draai van de afsluit-
schroeven van slechts 90º. 

 
 
 
 
Voor meer informatie 
 
Joost Koekenberg  
Mob. : 06-51183751 
Tel : 030-6875547 
Fax : 030-6875548 
E-mail : joost.koekenberg@fibox.nl 

  www.fibox.nl 
 
 
Over FIBOX 
 
Fibox Oy Ab is een particuliere Finse onderneming actief op het gebied van 
behuizingen en kasten voor elektrische en elektronische componenten en 
“contract manufacturing” van kunststof producten. Fibox heeft een sterk op 
innovatie gerichte bedrijfscultuur en beschikt over meer dan 20 patenten. De 
onderneming heeft zes fabrieken en dochtermaatschappijen in tien verschil-
lende landen. Fibox heeft wereldwijd meer dan 400 werknemers in dienst. 
 
 


