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Vrijwel alle oppervlakken in onze omgeving zijn gecoat en/of mechanisch behandeld.
De parketvloer met een (UV) olie of lak, het tafelblad geborsteld voor een robuuste look, 
het systeemplafond is wit, de gevelplanken buiten zwart gebeitst, zelfs het scherm van onze 
smartphone is voorzien van een transparante uv-coating. Hoe worden oppervlakken het 
best en snelst behandeld en wat is hiervoor nodig? 

Bij Trivec houden we ons bezig met dit soort vraagstukken. Samen met u en in nauwe 
samenwerking met olie- lak- en lijmfabrikanten. Synergie door samenwerking leidt tot 
innovaties en de beste oplossingen. Met een modulaire oplossing uit ons programma of een 
maatwerkmachine; van standalone tot volledig geautomatiseerd. Het resultaat? Dat test ú 
zelf in het Trivec Experience Centre.



Innovatie & toegevoegde waarde

Bij Trivec ontwikkelen we machines aan de hand van uitdagingen 
en ervaringen uit de praktijk. Wat zijn de eigenschappen van uw 
werkstuk? Welke coating wordt toegepast en waarom? Welke 
ruimte heeft u tot uw beschikking? Welke productiecapaciteit heeft 
u nu én in de toekomst nodig? Luisteren, vragen, meedenken, 
testen, evalueren; samen op zoek naar de juiste techniek voor uw 
toepassing.

Het Trivec engineeringsteam bedenkt, ontwerpt, configureert en zet 
ideeën om in een oplossing. In plaats van simpelweg een machine 
ontwerpen, streven we naar toegevoegde waarde. We gaan voor 
het best mogelijke werkstukoppervlak en houden rekening met 
nieuwe trends, materialen en milieueisen.





Meegroeiend Modulair & Maatwerk

Trivec machines worden gebouwd volgens het Trivec Modulair Bouwconcept 
(TMC). Modulair bouwen betekent veel flexibiliteit tijdens de engineeringsfase 
en maximale precisie bij de bouw. Het TMC concept betekent ook dat een 
machine of machinelijn eenvoudig meegroeit met de ontwikkeling van uw bedrijf. 
Een extra poets- of schuurmodule, het verplaatsen ervan, uitbreiding met een 
dwarstransport, een extra walsmachine of uv-(led) droger? Het modulaire karakter 
maakt toekomstige upgrades en specifiek afgestemd maatwerk mogelijk. 

Line Assembly at Trivec



Trivec Surface Solutions
Mechanische behandeling van oppervlakken 
met één van de vele Trivec borstelmachines, 
cross cutter, bandschuurmachine, vintage- 
en scrapermachine. Reinigen, vlakschuren, 
borstelschuren structureren, schrapen en 
schaven. Doel: het creëren van speciale single 
pass- en combi-effecten.

Trivec Gluing Solutions
Verbinding- en perstechnieken met koudlijm 
voor de productie van o.a. lamelparket, 
sandwichpanelen, meubelpanelen, hard- en 
zachtschuim, scotch sheets, kurk en rubber.

Trivec Drying Solutions
Afhankelijk van type coating, productie-
capaciteit en budget, zijn vele technieken 
beschikbaar. Van handige lakdroogwagen tot 
geforceerde tunneldroging met warme lucht, 
infrarood, uv of uv led.

Trivec Eco Solutions
Werken met coatings betekent consequent 
reinigen, spoelen en poetsen na iedere 
productie. Hoe wordt een wals of borstel snel 
en grondig gereinigd? Is het spoelmiddel 
milieuvriendelijk? Hoe verwerken we 
afvalwater? Trivec adviseert, denkt mee en 
levert producten en apparatuur waarmee u 
gemakkelijker, efficiënter en milieubewust 
werkt. 

Trivec Coating Solutions
Efficiënte en slimme technieken voor de 
applicatie van onder andere (uv) lakken, 
verven, kleurbeitsen, reactiebeitsen, (uv) 
oliën en lijm op hout, karton, kunststof, vezel 
sheets, metaal, keramiek, natuursteen, beton 
en andere materialen. 

Trivec Product Handling
Een hoger rendement realiseren door 
een optimale en efficiënte doorvoer van 
werkstukken tijdens het productieproces. 
Automatisch invoeren, uitbreiding van een lijn 
met een dwarstransport of simpelweg door 
het inzetten van een lakdroogwagen, heftafel 
of rollenbaan.  Kleine wijzigingen leiden vaak 
al tot grote procesverbeteringen.



Product Groups

Trivec Coating Solutions

Spraying
Polishing

Roller Coating
Curtain Coating
Vacuum Coating

Brush Painting
Wiping

Trivec Surface Solutions

Brushing
Sanding

Vintage Look
Band Saw Effects

Scraping
Cleaning

Trivec Product Handling

Roller Conveyors
Belt Conveyers

Automatic In Feed Systems
Cross Conveyors

Lift Tables
Spray Tables
Panel Racks

Assembly Racks

Trivec Eco Solutions

Waste Water Treatment
Rinsing Machines

Brush Washing
Roller Cleaning

Eco Cleaners

Trivec Drying Solutions

IR Drying
Hot Air Drying

IRC Pre Heating
UV Drying

LED Drying
Drying Racks

Trivec Gluing Solutions

Roller Coating
Sheet Coating

Hydraulic Presses
Glue Spraying

Custom Made Specials
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Trivec Modular Coating Lines
                                    more than just machinery

                       All about Surface Solutions
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