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AL MEER DAN 60 JAAR IS VDL PARREE PRODUCENT VAN KUNSTSTOF SPUITGIET ONDERDELEN 

EN METALEN STANSDELEN DIE ZE DESGEWENST OOK VOOR HAAR KLANTEN SAMENSTELT TOT 

HALFFABRICATEN OF EINDPRODUCTEN. VDL PARREE BEGELEIDT HAAR KLANTEN DOOR DE 

ENGINEERINGSFASE OM TOT EEN OPTIMALE PRODUCTKWALITEIT TEGEN DE JUISTE KOSTPRIJS 

TE KOMEN.

VDL Parree is uw betrouwbare leverancier voor losse onderdelen, maar zeker ook uw 

hoogwaardige partner als systeemleverancier. VDL Parree is bijzonder veelzijdig. De productie 

van zowel alle kunststof- als metaaldelen en eindassemblage vindt in eigen huis plaats. Naast 

alle logistieke voordelen die dit biedt, heeft u daarmee aan VDL Parree ook een zeer ervaren 

ontwikkelpartner. Service op het hoogste niveau evenals kwaliteitsborging, zorgen samen 

met het uitgebreide wereldwijde leveranciersnetwerk, voor een partner die werkelijk in staat 

is toegevoegde waarde te leveren. VDL Parree is in staat tegen de juiste kostprijs voor u te 

produceren, o.a. door middel van sterk geautomatiseerde productieprocessen. De grote 

toegevoegde waarde en het scherpe prijsniveau maken VDL Parree tot die systeemleverancier 

waarmee u de concurrentie de komende jaren ruimschoots aan kunt!

VDL Parree



SYSTEEMLEVERANCIER MET ALLE DISCIPLINES IN EIGEN HUIS

VDL Parree is in alle opzichten een efficiënt georganiseerd bedrijf. Het bedrijf beschikt over 

een  geavanceerd machinepark, maar ook over een sterk team vakmensen. De productie-

afdelingen zorgen dat u op de afgesproken tijden en met de juiste kwaliteit, over uw 

producten kunt beschikken. Bestellingen zijn mogelijk per order, jaarafroep of digitaal (EDI). 

De vakmensen uit de eigen gereedschapsmakerij staan 24 uur per dag tot uw beschikking 

om te allen tijde uw productie te garanderen en uw gereedschappen in perfecte conditie te 

houden. Het interne engineeringsbureau ondersteunt u in het hele traject van design tot en 

met aanvang productie. Hiervoor zijn alle benodigde CAD-faciliteiten aanwezig.

KUNSTSTOF SPUITGIETEN

• Spuitgieten van alle thermoplasten van 

 25 tot 2.000 ton sluitkracht

•  Spuitgieten met behulp van gasinjectie

•  Insert en outsert moulding

•  2K spuitgieten

• Mucell

• Prägen

• In-line tamponneren en transfer labelling

• Prototypes en nulseries

• Eigen gereedschapmakerij



METAAL PERS- EN STANSWERK

• Verwerking band en plaat van 0,2 tot 4 mm

•  Excentrische, hydraulische en snellooppersen tot 300 ton

•  Niet-verspanende technieken

• Verwerking van ferrometalen en non-ferrometalen

•  Enkelvoudige snijstempels tot volgsnijbuigstempels

•  Eigen gereedschapmakerij

 

KWALITEIT EN MILIEU

•  ISO/TS 16949 gecertificeerd

•   ISO 9001:2008 gecertificeerd

•  ISO 14001 gecertificeerd

•   Geconditioneerde meetkamer

•  Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen

•   Track and tracing, UL-codering, BAR-code 

labelling



MONTAGE

VDL Parree verzorgt voor haar klanten de volgende activiteiten op het gebied van montage:

•   Het (geautomatiseerd) assembleren van zelf geproduceerde en/of deels ingekochte 

producten tot (sub-)samenstellingen

•    Het bedrukken van producten of samenstellingen middels tamponneren, transfer- en 

folie drukken

•  Samenstellen van verschillende delen d.m.v. technieken als: (ultrasoon)lassen, vibratielassen, 

hotpress en klinken



VDL Groep
VDL Parree is onderdeel van VDL Groep, een internationaal industrieel familiebedrijf met 93 

werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen en met meer dan 15.000 medewerkers. Het is 

een bundeling van flexibele, zelfstandige bedrijven met elk hun eigen specialisme. De kracht van 

VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven. 

VDL Parree behoort tot de divisie toeleveringsbedrijven. Op het terrein van toeleveringen 

is VDL toonaangevend in metaalbewerking, mechatronische systemen en modulebouw, 

kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling. 

De andere divisies omvatten autoassemblage, bussen en eindproducten. Onder de divisie 

autoassemblage valt het produceren van personenauto’s voor derden. De divisie bussen bestaat 

uit chassis & chassis modules, touringcars, openbaarvervoerbussen, mini- & midibussen, speciale 

voertuigen en gebruikte bussen. De divisie eindproducten omvat veersystemen voor de automotive 

industrie, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, productieautomatiseringssystemen, 

installaties voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, systemen voor de agrarische sector, 

zonnebanken, containerhandlingsystemen, afvalinzamelsystemen, sigaren- en verpakkings-

machines, componenten voor bulkhandling en afzuiginstallaties en systemen voor explosie- en 

brandbeveiliging.
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