Made by

‘Jarenlange
ervaring in het
High-tech Hart
van Nederland.’
Made by Driessen

Sinds 1979 produceren wij als
toeleverancier dunne plaatwerkdelen voor
een grote diversiteit aan markten waarbij
kwaliteit, betrouwbaarheid en ﬂexibiliteit
centraal staan. Naast een zeer modern
machinepark beschikken we over een team
jonge en ervaren vakspecialisten. Hierdoor
zijn we in staat om zowel eenvoudig
als complex seriematig plaatwerk te
produceren en uit te leveren volgens het
door u gewenste logistieke proces.

Lees er alles over op
madebydriessen.nl

‘Specialist in
precisieplaatwerk.
Dat is Made by
Driessen.’

Plaatbewerking vraagt om
speciﬁeke productietechnieken, kennis van
materialen en ervaring in
het vakgebied. Driessen
levert plaatwerkmodules
en metalen halﬀabricaten
aan een zeer uiteenlopende
groep opdrachtgevers. En
we beseﬀen: de ene sector
is de andere niet. Daarom
houden we rekening met
de speciﬁeke eisen die er in
elk marktsegment worden
gesteld.

Door onze brede kennis
en uitgebreide (productie)
mogelijkheden kunnen we
met trots zeggen dat wij
ons ontwikkeld hebben tot
een expert in veelzijdige
metaalbewerkingen.
Onze uitdaging is om uw
uit te besteden werk op
de meest eﬃciënte wijze
te produceren, zodat
de kosten scherp- en de
levertijden strak
gepland zijn.

Kwaliteit, betrouwbaarheid
& ﬂexibiliteit

Partner in
plaatwerk
Uiteraard kunnen we als partner
ook optreden binnen het gehele
productieproces waarbij we zorg kunnen
dragen voor totaaloplossingen op het
gebied van complete mechanische
(sub)samenstellingen. Eventuele
benodigde inkoop, uitbestedingen en
nabehandelingen worden hierbij uiteraard
ook door ons verzorgd. Hiertoe werken
wij al jaren samen met onze betrouwbare
partners op dit gebied.

Made by Driessen
Hartelijk dank voor uw interesse in onze
bedrijfsactiviteiten. We hopen dat deze
informatie u een duidelijk beeld geeft van wat
wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.
Heeft u nog aanvullende vragen?
Wij horen het graag. Bel: 0497 51 98 98.

Lees er alles over op
madebydriessen.nl

Liever mailen?
Dat kan naar oﬃce@madebydriessen.nl,
binnen 24 uur heeft u een reactie.

We schuiven graag aan
Omdat wij een cruciaal
onderdeel leveren van uw
eindproduct zit samenwerken
ons in de genen. Als onderdeel
van de productieketen weten
wij hoe belangrijk het is dat
communicatie en planning
optimaal verlopen, zodat elke
fase naadloos kan aansluiten op
de volgende.

We schuiven dus graag zo snel
mogelijk bij u aan.
Met onze kennis kunt u al in
een vroeg stadium rekening
houden met de mogelijkheden
en valkuilen in de productiefase.
Zo zorgen we samen voor
een optimale snelheid in het
ontwikkelingsproces.

We werken met enthousiaste jonge
medewerkers. We waarderen hun
enthousiasme en frisse blik, en leren hen
graag hoe ze hun kwaliteiten in kunnen
zetten op de juiste manier. We zijn dan ook
oﬃcieel erkend als leerbedrijf en bieden
opleidingen in eigen huis.

Bijna elk bedrijf belooft kwaliteit te leveren.
Maar of dit klopt met uw verwachtingen
merkt u pas als het product geleverd is. Om
te zorgen dat wij waar kunnen maken wat
wij beloven besteden we veel aandacht aan
ons kwaliteitsbeleid.

