USTVARJAMO UDOBJE.

O PODJETJU
Podjetje Treves d.o.o. s sedežem in proizvodnjo na Biču je bilo ustanovljeno leta 2005. Ustanovitelj je

Z visoko motivirano

globalno podjetje Treves S.A. iz Francije, ki je v večinski družinski lasti, njegovi začetki pa segajo daleč

strokovno ekipo je Treves d.o.o.

nazaj v leto 1836. Kot ključni partner na področju razvoja, izdelave in dobave avtomobilskih sestavnih

postalo uspešno in hitro rastoče

delov s področja zvočne in termične izolacije sodeluje v avtomobilski industriji po vsem svetu.

podjetje. Smo zelo aktivni na področju pridobivanja novih kupcev in s tem širjenju obsega dela

Treves d.o.o. je specializirano podjetje za izdelavo notranje opreme, termo formiranih
preprog ter zvočnih in termičnih izolatorjev.
Visoki svetovni standardi v industriji narekujejo podjetju, da si prizadeva za stalen
razvoj in rast proizvodnje, osebno rast zaposlenih, izboljšanje standardov na vseh
področjih dela ter finančno uspešnost.
Tako je eden naših najpomembnejših ciljev
zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolice.

na vseh področjih. V zadnjih letih smo z novimi
dogovori posegli v razred »premium« vozil, s
čimer širimo svojo prisotnost v različnih
segmentih in na več trgih. S tem
povečujemo svojo konkurenčnost
in zmanjšujemo poslovna
tveganja.

Motivacija.
Uspeh.
Rast.

POSLANSTVO,
VREDNOTE IN
VIZIJA

Osnovno poslanstvo podjetja je
proizvodnja in dobava sestavnih
delov ustrezne kakovosti za prvo
vgradnjo

proizvajalcem

avto-

mobilov v dogovorjenih rokih in
dogovorjenih količinah.
Sledenje viziji »ENA KULTURA,
EN TREVES« je dolžnost vsakega
zaposlenega.

Naše

zaposlene

spodbujamo,

da

sprejemajo

odločitve na svojih področjih
odgovornosti in so čim bolj neodvisni v izvajanju svojih nalog.
Spodbujamo njihov nadaljnji razvoj z naložbami v izobraževanje
in izpopolnjevanje, za kar podjetje že od leta 2012 prejema
nagrado za TOP izobraževalni
management, leta 2013 pa je
prejelo nagrado za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki jo
podeljuje Gospodarska zbornica
Dolenjske in Bele krajine.

One Trèves
Skupinsko delo
Vodstvene kompetence
Predani ljudje
Operativna odličnost
Odgovornost

Globalnost
Vodenje sprememb
Inovativnost
Zadovoljstvo kupcev
Ustvarjati konkurenčne prednosti

PROIZVODNJA

Kot dolgoletni partner proizvajalcev avtomobilov po vsem svetu uporabljamo vse
svoje znanje in izkušnje s ciljem izboljšanja udobja, akustike in zmanjševanja teže
izdelkov.
S tehničnimi rešitvami se prilagajamo specifičnim potrebam tudi najzahtevnejših kupcev.

Proizvodnja je v
precejšnji meri avtom-

V proizvodnem procesu uporabljamo na-

atizirana in robotizirana.

predne tehnologije termo formiranja, termo

V podjetju imamo 13 robot-

kompresije, polimerizacije pene in sestavl-

ov, ki jih uporabljamo predvsem

janja s kontrolo kakovosti.

v procesih obreza z vodo z visokim
pritiskom in nanašanja polimerov.
Proizvodnja je ekološko neoporečna, za kar je
podjetje pridobilo certifikat ISO 14001.
V proces iskanja izboljšav ves čas vključujemo skrb za
izboljšanje ergonomije dela in varovanje zdravja zaposlenih.

PROIZVODI

Udobje v središču
Zahvaljujoč vrhunskemu poznavanju materialov ustvarjamo preproge potniške kabine, zvočne izolatorje
iz polimerne pene in termo formirane klobučevine, stranske obloge prtljažnika, preproge prtljažnika in
zadnje police, ki prispevajo k izboljšanju akustike v vozilih.

V

nenehnem

iskanju

odličnosti

se

Treves

d.o.o.

osredotoča na štiri družine izdelkov: zvočno izolacijo
notranjosti, prtljažnika, pogonskega sklopa in šasije.
Na ta način prispevamo k nenehnemu izboljševanju vozil za
več akustičnega udobja. V podjetju oblikujemo nove rešitve v
obdelavi materialov za zmanjšanje hrupa iz zunanjosti vozila
in hrupa, ki nastaja v vozilu samem.

Inovativne termo izolacijske in aerodinamične rešitve
Uporabljamo najnovejše tehnologije in orodja za načrtovanja, s katerimi ocenimo kakovost materialov
in zmogljivost procesov. Za razvoj novih izdelkov in procesov uporabljamo akustične in termične
simulacije, s katerimi optimiziramo tehnične lastnosti izdelkov, ob upoštevanju zahtev za zmanjšanje
stroškov in zmanjšanja teže.

SKLADIŠČE IN LOGISTIKA
Več kot 80 odstotkov skladišča, ki se razprostira na dobrih 4000 m2 ,
je namenjenih skladiščenju končnih proizvodov, za kar uporabljamo
specifično embalažo, ki jo razvijamo skupaj s kupci.
Zagotavlja ustrezno kakovost proizvodov med samo proizvodnjo,
skladiščenjem, transportom do kupcev in med vgradnjo
proizvodov v vozila.

Ves

čas

teži-

mo k optimizaciji in
Proizvode dostavimo neposredno na montažno

stroškovni

linijo pri kupcih.

učinkovitosti,

zato sta zaloga in proizvodnja izjemno skrbno načrtovani.
Za

skladiščenje

orabljamo
skladiščenja,

izključno
medtem

ko

proizvodov

up-

sistem

talnega

vhodne

materi-

ale skladiščimo predvsem v regalnem načinu.
Organizacija skladišča je prilagojena kratkemu času med
potrditvijo naročila in dobavo kupcu, kar znaša največ dva dni.
Da bi dosegli optimalen materialni tok, ves čas optimiziramo transportne poti znotraj podjetja, pri čemer uporabljamo vse elemente za
doseganje vitke organizacije.

KAKOVOST IN TEHNOLOGIJA
Z uporabo najnovejše tehnologije, sodobnih postopkov in kakovostnih materialov v Treves d.o.o. izdelujemo notranjo opremo za različne avtomobilske znamke.
Imamo tesen odnos s svojimi kupci, nudimo inovacijski pristop k razvoju vgradnih komponent, stroškovno optimizacijo, visoko kakovost in vrhunsko logistično storitev ob upoštevanju okoljsko varovalnih
ukrepov. Vse to podjetju odpira možnosti za pridobivanje novih kupcev.

Ustvarjamo udobje.
Sistem vodenja kakovosti je usklajen s sistemom in
cilji skupine Treves. Podjetje Treves d.o.o. je v juniju
2007 pridobilo certifikat za razvoj in proizvodnjo
opreme in zvočnih izolatorjev po standardu ISO/
TS 16949. V letu 2009 je naše podjetje ponovno
pridobilo potrditev tega certifikata. Z namenom
prodaje izdelkov na Kitajsko je podjetje v letu
2015 pridobilo CCC (China Compulsory Certificat)
certifikat.

LJUDJE IN
ORGANIZACIJSKA KULTURA

Treves d.o.o. je z visoko motivirano strokovno ekipo postalo uspešno in hitro rastoče podjetje tako v
Sloveniji kot v globalni mreži Treves S.A. Zaposluje 150 sodelavcev, nadaljnji razvoj podjetja pa ponuja
nove zaposlitvene priložnosti.
Treves d.o.o. deluje v izrazito proizvodnem okolju v zahtevni avtomobilski branži in je močno vpeto v
mednarodno okolje. Nenehno stremimo k izboljšavam, razvoju produktov za svoje kupce in optimizaciji
lastnih delovnih procesov, organizacijske kulture in učinkovitosti.

Treves, tovarna notranje opreme za vozila, d.o.o.
Bič 16, 8213 Veliki Gaber
+386 7 3483 200
trevesdoo@treves-group.com
www.treves.si

