De sterke industriële toeleverancier
Trianval vzw is een beschutte werkplaats in Wetteren. Al meer dan 40 jaar werken we als
toeleverancier voor verschillende industriële sectoren.
Trianval bouwt succesvolle langetermijnrelaties uit met zijn klanten.

We zijn als maatwerkbedrijf binnen de sociale economie dan ook
FIER: Elke dag leveren meer dan 200 medewerkers met een arbeidshandicap zinvol 		
werk op maat. Elke medewerker wordt deskundig begeleid, zodat hij zijn job met de 		
grootste zorg en precisie uitoefent.
PROFESSIONEEL: Onze medewerkers werken met gesofisticeerde machines, 			
zoals automatische lijmmachines, semi automatische verpakkingslijnen, 				
CNC-gestuurde machines, opdeelzagen en inkjets.
GROOT: Onze bedrijfsoppervlakte bedraagt meer dan 15.000 m2. Dankzij onze 			
aanzienlijke opslagcapaciteit bieden we een grote variëteit aan diensten aan.

ISO en BRC-gecertificeerd: Sinds 1997 beschikt Trianval over het IS0 		
9001-certificaat, sinds 2009 over het BRC-certificaat. Een mooi bewijs van onze 			
permanente kwaliteitszorg.
makkelijk bereikbaar: Trianval ligt in het midden van Vlaanderen, binnen
de driehoek Gent, Brussel en Antwerpen. Vlakbij de E40, E17 en R4.

Trianval vzw
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Industriepark Kwatrecht
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9230 Wetteren

www.trianval.be

Onze werknemers bij u aan de slag

Vragen? Interesse?
Neem nu contact op!

In de slagzin van Trianval zit onze missie vervat. We werken als toeleveringsbedrijf in het hart
van de economie, maar we gaan ook voluit voor een economie met een hart.
Mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicap geven we de kans om zich
volledig te ontplooien. We zorgen dat ze uitblinken in hun vak en elke dag met plezier aan het
werk gaan.
Dat alles straalt af op de kwaliteit van onze diensten.

•

mobiele ploeg werknemers

•

eigen professionele begeleiding

•

efficiënte en dynamische aanpak

Bel ons op 09 252 28 69
of mail naar info@trianval.be

U ontvangt vrijblijvend advies en offerte.
Wij investeren in oplossingen voor uw zorgen.

info

onze diensten

Verpakking onder folie

Manuele activiteiten

Afdeling voeding

Montage

Lasergravure

•

open en gesloten krimpverpakking

•

etiketteren, deconditioneren, stapelen

•

verpakken van chocolade en snoep

•

fietsenmontage

•

binnen- en buitensignalisatie

•

krimpverpakking van spuitbussen

•

kwaliteitscontrole

•

HACCP-condities

•

monteren van elektrische componenten

•

verschillende kleurencombinaties mogelijk

•

polyvalente verpakkingslijnen

•

sorteren en groeperen

•

geklimatiseerde magazijnen en ateliers

•

draden snijden en strippen

•

ruime capaciteit

•

opbouwen en samenstellen displays

•

BRC-certificaat

•

assembleerwerk

•

mailings

•

stalen

•

inkjet – tampondruk

Houtbewerking

•

productie van kisten en pallets

•

vervaardigen staalborden laminaatparket

•

klein constructiewerk

•

productie van tuinhuizen

•

assembleren van houten onderdelen

•

zagen en monteren van lijststalen

