
t o e l e v e ra n c i e r  m e t  t o e g e v o e g d e  wa a r d e



Excelleren in veelzijdigheid

Ons werkterrein beslaat de verspanende bewerkingen cnc frezen en cnc draaien en de productie van 
plaat- en constructiewerk. Tevens verzorgen wij gecertificeerd laswerk. Naast diverse staal, rvs en 
aluminium soorten verwerken wij ook hoogwaardige legeringen als Inconel en Hastelloy. 
Non-ferro laswerkzaamheden voeren wij uit in een separate lasafdeling.

Wij zijn specialist in het vervaardigen van 
componenten, modules en complete systemen. 
Centraal staan gecompliceerde vormen in combinatie 
met nauwe toleranties. Gebaseerd op uw specificaties, 
normen en procedures. Onze professionele 
opdrachtgevers verlangen hoge prestaties in 
combinatie met een flexibele en efficiënte opstelling. 
Door ons brede pakket van diensten en bewerkings-
mogelijkheden profiteert u als opdrachtgever 
maximaal van one-stop-shopping. 

Toeleverancier met
toegevoegde waarde

Wij beheersen de volgende disciplines:

•	Detail engineering
•	CNC frezen
•	CNC draaien
•	Boren
•	Hoogwaardige plaatbewerking
•	Constructiewerk
•	Separaat non-ferro lassen
•	Gecertificeerd lassen
•	Natlakken
•	Assemblage
•	Pneumatiek, hydraulica en 
 besturingstechniek



Assemblage van modules en systemen

Onze vakbekwame monteurs beschikken over ruime ervaring in het assembleren van modules en 
systemen. Daarnaast bieden wij advies en ondersteuning op het gebied van engineering en onder-
houd. Wij bieden u een breed scala van mogelijkheden, dit in combinatie met onze klantgerichte 
aanpak, welke resulteert in een uitstekend product met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Hoogwaardige modulebouw 
voor de farmaceutische industrie



Complexe vormen hand in hand 
met hoogwaardige kwaliteit

Aandacht en zorg voor uw inkoop

Onze gedegen werkvoorbereiding welke wordt uitgevoerd door ons bedrijfbureau, waarborgt een korte 
doorlooptijd en een hoge leverbetrouwbaarheid. Aandacht en zorg voor de inkoop van uw materialen 
en componenten horen daar ook bij. Wij zijn aangesloten bij een inkoopcombinatie om zo voordelig en 
efficiënt mogelijk voor u te kunnen inkopen. Zij sluiten voor ons raamcontracten af met leveranciers voor 
de inkoop van gebruiks- en verbruiksgoederen en diensten. Hierdoor zijn de condities gemiddeld beter 
dan die van individueel inkopende bedrijven.



Laswerkzaamheden in combinatie met 
mechanische bewerkingen

Marktsegmenten:

•	Algemene machinebouw
•	Energie sector (olie, gas, wind en nucleair)
•	Farmaceutische industrie
•	Voedingsmiddelenindustrie
•	Chemische industrie
•	Defensie- en luchtvaartindustrie



Toeleveren met kennis van zaken

Enthousiast en gemotiveerd

Enthousiaste medewerkers zijn de drijvende kracht achter ons bedrijf. Medewerkers kunnen zich bij ons 
ontwikkelen op professioneel én persoonlijk gebied. Het opleidingsbeleid, de goede arbeidsomstandig-
heden en de prima arbeidsvoorwaarden zorgen voor een vakbekwaam en gemotiveerd team.  
Vakmanschap is onze kerncompetentie. 

Kwaliteitsdenken staat centraal

Wij werken al jaren op basis van ISO 9001 normen. Kwaliteitsdenken heeft een breed draagvlak binnen 
onze organisatie. De geconditioneerde meetkamer is uitgerust met moderne meetmiddelen zoals een 
3D meetmachine. Onze vakmensen zetten zich met veel zorg in om de kwaliteit van uw producten te 
waarborgen.



Uw succes is onze drive

Voor u betekent Tuinte:
•	Passende kwaliteit
•	Betrouwbare en flexibele organisatie
•	Competent en enthousiast team
•	Brede range aan productiemogelijkheden
•	Korte communicatielijnen
•	Innovatieve partner met oplossend vermogen
•	Een organisatie die streeft naar continuïteit in 
 de samenwerking
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Samen met de zusterbedrijven Tumakon engineering & machinebouw 
en TDO onderhoud & revisie vormt Tuinte machinefabriek de Tuinte 
groep. Samen meer dan de som der delen!

Ons familiebedrijf bestaat sinds 1964 en heeft ruim 70 competente en 
gemotiveerde medewerkers. Gezamenlijk bieden wij onze opdrachtgevers 
een breed pakket aan keuzemogelijkheden. Van het ontwerp en de 
bouw van machines op maat tot aan technologisch hoogwaardige  
toelevering. Ook onderhoud en revisie worden in één hand gehouden.

De vraag naar uitgekiende engineering, betrouwbare levering van  
onderdelen, innovatieve modules en complete systemen ontwikkelt 
zich snel. Ons antwoord: een flexibele, klantgerichte organisatie met 
goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers die beseffen dat hun  
kwaliteit zich vertaalt in uw succes.

Toeleveren, ontwikkelen, bouwen en onderhouden onder één dak 
vraagt om een stevig fundament en beheersing van technieken die  
toekomstgericht zijn. De werkmaatschappijen van de Tuinte groep  
kunnen bogen op een lange historie, gekenmerkt door vernieuwend 
ondernemerschap. Stuk voor stuk krachtige organisaties die investeren 
in hun mensen én in technologische verdieping.

Wij beheersen al onze specialismen tot in de puntjes en werken  
volgens de ISO 9001-2008 norm. Tevens zijn wij VCA* gecertificeerd.

Verzorgt het periodieke onderhoud van uw 
(speciaal)machinepark, alsmede totale revisie.

Toeleverancier van industriële componenten, 
modules en complete systemen met 
gecompliceerde vormen en nauwe toleranties. 

Specialist in het adviseren, ontwerpen  
en bouwen van speciaalmachines,  
die het productieproces mechaniseren  
en/of automatiseren. 


