Kunststof verbinden en
bedrukken

tijdelijke opslag;
verzendklaar maken en transport.
Vraag naar ons total care concept!

Uw vraag centraal
WSD-Groep biedt tal van oplossingen voor de
(semi-automatische)
kunststofverwerkende
industrie. Voor het verbinden en bedrukken van
kunststofproducten bent u bij ons aan het juiste
adres, met name voor middelgrote en grote
series. Wij beschikken over vakbekwame
medewerkers, een goed geoutilleerd bedrijfspand
en uitstekende apparatuur.

Onze medewerkers
Bij WSD-Groep werken mensen met een
arbeidshandicap die, ondanks hun beperking,
heel goed volwaardig werk kunnen verrichten.
Opdrachtgevers roemen de motivatie van onze
medewerkers. Het zijn mensen die het werk
met veel aandacht, toewijding en plezier doen.
En dat ziet u uiteraard terug in het eindresultaat.

Flexibele oplossingen
Meedenken met de klant, dat is de kracht van
WSD-Groep. U kunt ons inschakelen voor een
eenmalige opdracht, maar ook een permanent
deel van uw productie aan ons uitbesteden.
Flexibiliteit staat bij WSD-Groep hoog in het
vaandel. Daarom kunt u ook altijd voor een
spoedopdracht bij ons aankloppen.

Kwaliteit
Uw opdracht wordt vanzelfsprekend omringd
met de grootste zorg. Onze ISO 9001:2000
certificering
staat
garant
voor
kwaliteit,
veiligheid en leverbetrouwbaarheid. Bovendien
beschikken we over eigen engineers en arbo- en
milieuadviseurs, die u met raad en daad terzijde
staan.

Technieken
Er bestaan diverse technieken om kunststof te
verbinden en te bedrukken. Wij beheersen ze
tot in de puntjes. Welke techniek in uw geval
het meest geschikt is, hangt af van vorm,
structuur,
formaat
en
oplage
van
uw
kunststoffen. Wij adviseren u graag over de
mogelijkheden.
Kunststof verbinden
Ultrasoonlassen
Hoogfrequentlassen
Vibratielassen
Kunststof bedrukken
tampondruk
Transferdruk
Foliedruk
Logistieke diensten
Wist u trouwens dat wij méér doen dan alleen
kunststof verbinden en bedrukken? Indien
gewenst, kunnen we ook de logistieke diensten
voor u regelen:
ontvangst, controle en registratie van
goederen;
montage/assemblage van halffabrikaten;
testen en controleren van goederen volgens
afgesproken normen;

Uw kunststofproducten mooi,
duurzaam en perfect afgewerkt!
Groepsdetachering
Hebt u al eens gedacht aan groepsdetachering?
Mogelijk een interessante optie voor u. Vanaf
vijf personen kunt u het verbinden en
bedrukken ook bij u op locatie laten uitvoeren.
Wij zorgen bovendien voor begeleiding op de
werkplek en nemen u de personele en
administratieve zorg uit handen. Vraag naar de
mogelijkheden!
Kosten
Voor onze dienstverlening rekenen wij zeer
concurrerende prijzen. Vooraf ontvangt u een
heldere offerte, zodat u exact weet wat de
kosten per product zijn.
Interesse?
Wilt u weten wat WSD-Groep voor u kan
betekenen? Of hebt u nog vragen? Wij zijn u
graag van dienst.

