
Aan de Pascallaan in Lelystad, naast de A6, 
is het hoofdkantoor gevestigd van de Busi-
ness Unit Trelleborg Pipe Seals. Trelleborg 
Pipe Seals is fabrikant en leverancier van 
rubber ringen en afdichtingen voor diverse 
leidingsystemen.

De kans is groot dat het riool van je huis is 
voorzien van rubber ringen van Trelleborg. 
‘Je ziet onze producten niet (want meestal 
liggen de buizen diep in de grond), maar ze 
zijn ontzettend belangrijk. Zonder onze ringen 
zouden riolen lekken en waterleidingbuizen 
vele liters water verspillen’, vertelt sales 
director Tim van Putten.

Distributie 
Trelleborg startte in 1905 in de stad Trelleborg. 
Er werken 23.000 mensen in ongeveer 50 lan-
den. Het bedrijf is sinds 1964 beursgenoteerd 
en bestaat uit vijf divisies, waar Industrial 

Solutions er een van is. Trelleborg Pipe Seals 
houdt zich bezig met de productie van rubber 
oplossingen voor leidingsystemen met fabrie-
ken in Polen, Litouwen, Mexico en Amerika. 

Bij Trelleborg Pipe Seals werken ongeveer 
500 medewerkers in totaal, waaronder zo’n 35 
mensen op de locatie in Lelystad met een sa-
les en marketing afdeling, logistieke afdeling, 
een customer services team en een team dat 
zich bezig houdt met productontwikkeling en 
innovatie. ‘De voertaal is veelal Engels.’

Vanaf Lelystad worden de producten (over de 
weg, het water en door de lucht) naar meer 
dan zestig landen getransporteerd. Per dag 
komen er zo’n drie volle vrachtwagens uit 
Polen naar Lelystad om te lossen. En dage-
lijks gaan er minimaal twee uit’, legt Tim van 
Putten uit.

Maatwerk
De ringen, die gemaakt worden in allerlei 
vormen en maten, zijn geschikt voor zowel pvc 
als betonnen buizen. ‘Voor elke buis hebben 
we een oplossing. We bieden maatwerk. Ze 
worden onder andere gebruikt voor drink-
waterleidingen en rioleringssystemen’ 

Tim van Putten loopt samen met wethouder 
Jop Fackeldey naar het distributiecentrum, 
waar tientallen pallets klaarstaan om naar 
klanten in Spanje, Paraguay en Duitsland 
getransporteerd te worden. De mannen kijken 
omhoog, waar een combi hoogbouwtruck op 

12 meter hoogte moeiteloos een pallet op zijn 
vork neemt. 

Verderop is een werkplaats en een labora-
torium. ‘Hier bootsen we de praktijk na. We 
testen onze nieuwe producten met buizen 
van de klant. We staan bekend om kwaliteit, 
betrouwbaarheid en service’, legt hij enthou-
siast uit. 

Groei
‘Een mooi aspect van ons werk is dat onze 
producten bijdragen aan een beter milieu 
en minder waterverspilling. ‘Een belangrijke 
groeimarkt is India. We beginnen er dit jaar 
met de productie van ringen en verwachten 
–doordat de overheid volop investeert in kwa-
litatief goede riolen en waterleidingen- dat de 
vraag naar onze producten flink stijgt.’

Hij vertelt dat het bedrijf op z’n plek zit in 
Lelystad. ‘Lelystad is goed bereikbaar en er 
ontbreekt ons aan niets’, vertelt hij. Jop Fac-
keldey: ‘Trelleborg is een mooi voorbeeld van 
een bedrijf waar je als Lelystedeling regelma-
tig langsrijdt, maar eigenlijk niet weet wat er 
achter de deuren gebeurt.’ 

Foto links bovenin: Tim van Putten leidt 
wet-houder Jop Fackeldey rond in het distributie-
centrum.

Foto links onderin: Vanaf Lelystad worden de 
producten naar meer dan zestig landen 
getransporteerd

Foto rechts boven: Trelleborg Pipe Seals is 
fabrikant en leverancier van rubber ringen en 
afdichtingen voor diverse leidingsystemen.
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Lelystad is een zelfbewuste, moderne 

en trotse stad die ondernemende men-

sen van harte welkom heet. In de serie 

‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met 

bedrijven die Lelystad als vestigingsplaats 

en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten 

hebben gekozen. ‘Die keuze is niet voor niks’, stelt 

wethouder economische zaken Jop Fackeldey. ‘Het 

is de ligging en de steeds betere bereikbaarheid via weg, 

spoor, water en lucht in combinatie met onze ondernemers-

vriendelijke benadering die bedrijven helpt bij hun dagelijkse werk 

en het realiseren van verdere toekomstplannen.’ Onlangs bezocht de 

wethouder de firma Trelleborg. 

‘Voor elke buis een waterdichte 
oplossing’

Meer weten over ondernemen in  
Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemersplein@lelystad.nl
tel. 0320-278555

Trelleborg is de zuidelijkst gelegen stad in Zweden èn de naam van een internationaal bedrijf 
dat gespecialiseerd is in het maken van rubberoplossingen voor industriële toepassingen. 

Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeer-
oplossingen die afdichten, dempen en beschermen.


