S H E E T M E T A L p a r ts a n d assem b l i es

Introductie
Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu
ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

	Begonnen als specialist in het bewerken van dun plaatstaal en licht
constructiewerk is Wilvo uitgegroeid tot een sterke toeleveringspartner
voor veel klanten in binnen- en buitenland.
	Het leveren van een diversiteit aan metalen producten in grote en kleine
series vormt nog steeds de basis, maar Wilvo kijkt ook graag verder.
	Naast een modern machinepark beschikt Wilvo over een grote mate
van vakmanschap. Dit zorgt ervoor dat Wilvo in staat is om zowel
eenvoudige als complexe projecten in een korte tijd te realiseren.
	Uiteraard is Wilvo gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.

I n t r o d u c t io n
 ilvo has continuously evolved since the establishment
W
in 1970. Resulting into the current prominent role within
the supply chain.
Started as a specialist in working sheet metal and small constructions
Wilvo has grown into a strong partner for many customers national
and international. Supplying a variety of metal products in large and
small series is still core business, but Wilvo also likes to look further.
In addition to a modern machine park, Wilvo has a high degree of
craftsmanship. This ensures that Wilvo is capable to achieve both
simple and complex projects within a short period of time. Of course
Wilvo is certified according to ISO 9001:2000.
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S H E E T M E T A L P A R T S A ND A S S E M B L I E S
> 100 medewerkers
13.000 m2 productieruimte
Modern geautomatiseerd machinepark
> 15.000 productieorders per jaar
Gemiddelde doorlooptijd 20 dagen

>100 employees
13.000 m2 production facility
Automated modern machine center
>15.000 production orders annually
Average lead-time 20 days

M og e l i j kh e d e n
De toeleveringswereld is dynamisch, een wereld
met een grote diversiteit aan branches. Met een
kritische kijk op de eigen organisatie anticipeert,
groeit en loopt Wilvo voorop. Door per klant de
focus te bepalen. Door innovatief denken. Altijd
vanuit één gedachte: de klant staat centraal.

Een sterke, transparante en flexibele organisatie maakt het Wilvo
mogelijk om zowel eenvoudig en complex seriematig pons-, laser-, zetof laswerk als compleet geassembleerde producten te vervaardigen.
	Wilvo is in staat om volgens het door u gewenste logistieke model
uw producten te engineeren, produceren en leveren.
	Een goed beeld van de mogelijkheden krijgt u pas na een bezoek aan
de productiefaciliteit van ca. 13.000m2 met een separate montageruimte en cleanroom.

P o s s ibi l i t i e s
T he world of supply chain is dynamic, an environment with
a wide variety of industries. With a critical look inside
Wilvo anticipates, grows and runs first. Determining the
focus per customer. Through innovative thinking. With
one central thought : the customer is key.
A strong, transparent and flexible organization enables Wilvo to
produce both simple and complex series punched; laser cut and
welded parts or high level assembly products.
Wilvo is able to engineer, produce and deliver products to the required
logistic model. You will get a good overview of the opportunities after
a visit to the production facility of approximately 13.000m2 with a
separate assembly and cleanroom space.

Klanten
Traditionele factoren zoals kwaliteit, prijs en levertijd
zijn van belang voor een goede samenwerking.
Maar de meerwaarde van Wilvo zit in nog veel
meer zaken die een succesvolle relatie bepalen.
Halfgeleider

Logistieke kennis, automatisering, ketenintegratie, flexibiliteit, een uit-

Semiconductor

gebreide supply chain en financiële stabiliteit zijn factoren die maken

Reprografie

dat Wilvo een belangrijke toeleverancier is voor een breed scala aan

Reprographics

klanten waaronder een aantal grote OEM’ers.
Klanten van Wilvo zijn actief in de volgende branches
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Petrochemie
Chemicals

Transport
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u s t om e r s

Transport

Spoorwegen
T raditional factors like quality, price and on-time delivery
are important for good cooperation. The added value
from Wilvo is embedded in other factors that determine a
successful relationship.


Railways

Luchtbeheersing
Air Control

Automotive
Automotive

Voedingsmiddelen

Logistical knowledge, automation, chain integration, flexibility, a com-

Food

prehensive supply chain and financial stability are factors that make

Machinebouw

Wilvo a major supplier for a wide range of clients including a large

Mechanical Engineering

number of OEM’s.
Customers of Wilvo are active in the following sectors
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Logistiek & Handling
Logistics & Handling

Tuinbouw
Horticulture

Winkelinrichting
Store Equipment

Verpakking
Packaging
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