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Expice Hoorn produceert innovatieve elektronica, van
idee tot eindproduct. Of het nu gaat om een prototype
of een serieproductie, bij Expice Hoorn kunt u terecht
voor het complete plaatje. Van probleemstelling tot
oplossing, van inkoop tot implementatie, van testen
tot eindproduct. Maar wat wij ook produceren, ons
voornaamste product is rust. De rust die u ondervindt
van een perfecte aanpak.

Wat maakt schakelen
met Expice zo prettig?

Daar hebben wij een heel simpel
antwoord op: wij zijn gek op ons vak.
Wij voelen ons betrokken bij ieder project
en hebben als missie samen met u het
beste resultaat bij ieder project te behalen.
Dat maakt ons creatief. En het stelt u in
staat uw grenzen te verleggen.
Wij hebben alle expertise in huis. Voor ons
is geen probleem te groot. Wij gaan iedere
uitdaging graag met u aan.

“E rg prettig die wederzijdse
sfeer van meedenken om
samen tot een zo goed
mogelijk product te komen.”
- Ing. J.A. Kruize, Triolight

Wij zijn onderzoekers, puzzelaars en ontdekkers met
een schat aan ervaring. Dat maakt samenwerken
zo prettig, wij hebben aan een half woord genoeg.
Wij voelen ons volkomen thuis op het gebied van
innovatieve elektronica. U legt uw doelen uit en met

Wij werken graag
onder spanning

u werken wij aan een oplossing. Op wat voor manier
dan ook, wij gaan pas weg als het werkt. En uiteraard
zorgen wij ervoor dat het blijft werken. Wij denken niet
in after sales, wij geloven in service.

Wij zorgen voor
een perfecte
geleiding
Sommige toepassingen vragen om
een complete aanpak. Ontwerp, bouw,
ontwikkeling, testen, implementatie
en controle. Wij beschikken over alle
benodigde kennis en expertise voor het
bieden van een totaaloplossing.
Wij hebben alles onder één dak voor
‘turn-key’ opdrachten. Daag ons gerust uit,
wij bewijzen het graag.

“I k had tijdens het kennismakingsgesprek het gevoel dat
Expice naast ons zat, in plaats van tegenover ons.” - Nico Drost, CTO Aurum

Wij zijn een ervaren en veelzijdig producent van
innovatieve elektronica. Ons devies is: wij doen het
samen. Vooral vragen over elektronische toepassingen
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wat wij zoal doen:
• Prototypes
• Kleine en grote series
• Micro-elektronica
• Kastenbouw
• Conformal coating
• Compleet product

Heeft u bijzondere wensen? Daag ons uit.
Samen komen we tot de beste oplossing.

Actief in ieder
component

Voor ons is geen enkele vraag hetzelfde.

Wij maken graag deel
uit van uw circuit

Ieder project, iedere opdracht is maatwerk,
gericht op úw doelen. Voor ons de ideale
manier om in nauwe samenwerking
diensten en producten te ontwikkelen
die als uitgangspunt kunnen dienen voor
ieder volgend project. Immers: onze
belangrijkste schakel bent u!
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