ITEQ Vietnam Co. Ltd

ITEQ Vietnam Co. Ltd. focust zich op de productie en assemblage van kwalitatief
hoogwaardige monodelen en lassamenstellingen. Dankzij een betrouwbaar en
hoogwaardig netwerk van lokale toeleveranciers zijn wij in staat om onze klanten
ook in dit deel van de wereld optimaal te bedienen. Sterker nog: door implementatie
van ons Nederlandse kwaliteitssysteem is ITEQ Vietnam Co. Ltd. het ideale
verlengpunt van uw productie. De fabriek, die naast oplossingen op maat vele
mogelijkheden voor de Europese markt biedt, is dan ook een welkome uitbreiding
van onze markt in Vietnam en de ASEAN-regio.
Een weloverwogen partner

Efﬁcïent, vakbekwaam en vertrouwd

Veel van onze klanten zijn westerse bedrijven die
hun productie de afgelopen decennia in Azië hebben
gevestigd. Tal van deze ondernemingen hebben
te maken met een beperking op het gebied van
hoogwaardige toelevering van metalen producten.
En juist daarin kan ITEQ Vietnam Co. Ltd. een
belangrijke rol spelen. Wij voorzien onze klanten
in de ASEAN-regio in hun behoefte aan kwalitatief
hoogwaardige monodelen en lassamenstellingen.

Met ons Nederlands & Engelstalig management hanteren
we dezelfde normen en procedures als ITEQ Industries.
Door de samenwerking met ITEQ Engineering & ITEQ
Industries bieden we u oplossingen voor productie van
prototypes tot compleet uitgewerkte series. Direct en
snel schakelen in Nederland en stabiel toeleveren vanuit
Vietnam.

Door een afgewogen combinatie van vakmanschap.
training, inzet van Europese CNC machines en ons
westerse beleid, hebben we in Vietnam de basis
gelegd voor de productie van een goed product, met
constante kwaliteit en een gunstig prijsniveau.

ITEQ Vietnam Co. Ltd.
Lot l-12, Road 13, Group CN1
Tan Binh IP, Tan Phu Distric
HO CHI MINH CITY
phone : 0084 8 38160 806
fax : 0084 8 38160 807
mail : info@iteq.vn
www.iteq.nl

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een veilige
en prettige omgeving met elkaar samenwerkt.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen pakken we
ook in Vietnam serieus op en wordt overal waar mogelijke
geïmplementeerd.

Meer informatie? Neem dan contact op
met onze afdeling verkoop.

