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LEDENT TOUW
Ons bedrijf
Ledent is een Belgische familiale onderneming gespecialiseerd in de vervaardiging en
toelevering van touw en koord voor diverse toepassingen. Onze eigen Belgische productie laat
toe hoogwaardige touwen te maken. Ons wereldwijde netwerk verzekert ons van een
betrouwbare toevoer aan hoogkwalitatieve grondstoffen en eindproducten.
Onze producten zijn breed te vinden in de retail: DHZ-winkels, tuincentra, knutselwinkels,
maar ook de professionele bouwhandel en ijzerwarenhandel. Daarnaast leveren we onze
touwen ook aan tal van industriële grootverbruikers zoals slachthuizen of tuinbouwers, maar
ook allerhande productiebedrijven.

Aantal FTE’s
25 enthousiaste medewerkers

Oprichtingsdatum
1978

Onze missie en visie
Onze missie: Gepassioneerd door verbinden.
Onze visie: Ledent wil met klantgerichte en innovatieve oplossingen de referentieleverancier
zijn in touw en verbinden, voor zowel retail als voor professionele gebruikers.

Waarom verdienen wij uw stem?
Ledent Touw is actief in één van de oudste industriële sectoren. De afgelopen jaren hebben we
veel geïnvesteerd om ons bedrijf future proof te maken. Zo zijn tal van processen
gedigitaliseerd, zit onze IT in de cloud en experimenteren we zelfs met Internet of Things in de
productie.

Daarnaast dwingt de e-commerce product bedrijven om te veranderen. De hele supply chain
wordt transparant en consumenten kunnen makkelijker vergelijken. Wij zetten daarbij in op zo
volledig mogelijke product informatie die zowel op verpakking, in winkels als online ter
beschikking staat.

Ledent Touw gelooft bovendien in de toekomst voor productie in Oost Vlaanderen. Dankzij
efficiënte processen slagen we erin om (touw)artikelen die klassiek uit China gesourced
worden, opnieuw lokaal te produceren aan concurrentiële voorwaarden. Dankzij eigen product
ontwikkeling wordt deze evolutie verder versterkt. Zo zijn we trots op onze laatste
nieuwigheid, Hortiray. Dit is een biodegradeerbaar horticultuurtouw, dat een duurzaam
alternatief biedt voor de gebruikelijke plastiektouwtjes in de tomatenteelt.

Het grootste bewijs van ons vertrouwen dat we future proof zijn, is de lopende investering voor
een nieuwe productiesite en logistiek magazijn in Oost Vlaanderen. Hier kunnen we al onze
plannen state-of-the art en nog efficiënter verder zetten.

