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Commercialisatie
Wat is High Tech Factory?

Wat biedt High Tech Factory?

High Tech Factory is een productiefaciliteit op de campus

- Een aantrekkelijke ligging op Kennispark en de campus van

van de Universiteit Twente en biedt bedrijven hoogwaardige
ruimte als laboratoria en cleanrooms. Directeur 
Miriam
Luizink: ‘We zijn geen startersgebouw, geen tijdelijk verblijf-

de Universiteit Twente
- Verschillende bedrijven in de micro- en nanotechnologie in
elkaars nabijheid

huis. We zijn een gedeelde productiefaciliteit. In principe kan

- 13 hoogwaardige cleanrooms van 30m² tot 40m²

elk bedrijf van de faciliteit gebruikmaken. Ze hoeven dus

- 20 goed uitgeruste laboratoria variërend van 20m² tot 105m²

niet een spin-off te zijn van MESA+. Bedrijven kunnen ook

- 46 kantoorruimtes variërend van 17m² tot 32m²

hun kantoren ergens anders hebben en bij High Tech Factory

- Gezamenlijke kantine, vergader voorzieningen, etc.

juist een cleanroom gebruiken.’

- Beveiliging, postverwerking, internet, etc.

Waarom is zo’n productiefaciliteit nodig?

Wat is High Tech Fund?

Als kleine bedrijven hun idee hebben omgewerkt tot een

Met alleen een cleanroom ben je er als nano of micro-bedrijf

prototype, komt de volgende stap: commercialisatie. Om

niet. Je hebt ook apparaten nodig. En ook die zijn kostbaar.

echt de markt op te gaan, moet er in serie worden geprodu-

Banken en private investeerders durven die apparaten en

ceerd, compleet met testen, assembleren en verpakken. In

ondernemingen vaak niet te financieren omdat ze te weinig

High Tech Factory kunnen nanotechbedrijven hun p
 roducten

kennis bezitten om de investering te beoordelen. MESA+ en

maken voor de commerciële markt. De cleanrooms die hier-

het netwerk om het instituut heen bezit die kennis wel. Daar-

voor nodig zijn, kosten miljoenen. Bij High Tech Factory kun-

om heeft High Tech Factory een apparatuurfonds opgericht,

nen bedrijven cleanrooms huren en hoeven ze er dus niet een

High Tech Fund, gefinancierd door de provincie Overijssel, het

zelf te bouwen. Zo kunnen de bedrijven zich richten op hun

ministerie van Economische Zaken en de Regio Twente. Het

product en hoeven ze zich niet druk te maken over de basis-

fonds investeert in kostbare apparatuur op aanvraag van een

infrastructuur.

bedrijf. Bedrijven gebruiken de apparatuur op basis van een
lease-overeenkomst.
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High Tech Factory:
Productiefaciliteit
voor kleine
producten met grote
impact

Betrokken bedrijven
Demcon, IMS, Medimate, Medspray, Micronit, Ostendum R&D,
SmartTip, SolMateS, Twente Solid State Technology, UNeedle, UT
International Ventures, Nanophysics en Deltamask.

opening
Op 16 mei 2013 worden de nieuwe kantoren, high tech labs en
cleanrooms van de High Tech Factory officieel geopend. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meer informatie en de mogelijkheid om aan te
melden vind je op www.hightechfactory.com
Nadere informatie
Monique Snippers,
project manager High Tech Factory, telefoon 053 489 2323,
m.a.b.snippers@hightechfactory.com, www.hightechfactory.com

