Gouda Vuurvast Belgium
Partners in onderhoud
De installaties waaraan wij werken, zijn vaak het hart van de
productie. Stilstand zorgt voor hoge kosten. De flexibele inzet
van Gouda Vuurvast Belgium is erop gericht de stilstand zo kort
mogelijk te laten duren, of het nu gaat om ad hoc interventies
of geplande werkzaamheden. Hiervoor zetten onze vakmensen
zich 24 uur per dag en 7 dagen per week met deskundigheid en
betrouwbaarheid in. Onze expertise beperkt zich niet alleen tot de
belangrijkste industriegroepen Petrochemie, Milieu & Energie en
Non-ferro. Wij zetten onze kennis en ervaring ook in voor sectoren
zoals cement en staal. Als partner voor het leveren, monteren en
onderhouden van vuurvaste bekledingen dragen wij toekomstgerichte oplossingen aan. Met als doel optimalisatie van de bedrijfszekerheid van uw installaties.

Geïntegreerde aanpak
Vuurvaste bekledingen vormen een eenheid met het metalen
omhulsel waarin ze worden gemonteerd. Steeds vaker vraagt de
klant een totaalpakket. Gouda Vuurvast Belgium speelt hierop in
door met vuurvaste bekleding gerelateerd staalwerk aan te bieden.
Hierbij kan het gaan om – in de shop geprefabriceerde – prefab
onderdelen welke in een installatie worden geplaatst, of om het

vervangen van gecorrodeerde staalplaten van een oven tijdens
een stilstand. Doordat wij de planning en coördinatie van de verschillende disciplines in één hand houden, kunt u zich richten op
andere aspecten van het project.

Grenzeloze competenties
Buiten de regionale klantenkring is Gouda Vuurvast Belgium internationaal actief in een aantal kerncompetenties. Bij shut-downs
en turnarounds van FCC Units nemen wij, naast de verschillende
vuurvast systemen, ook de levering en montage van de verankering en het hexmetaal mee in ons takenpakket. Vezelbekledingen
in HRSG-ketels worden vervangen inclusief het ontwerp, levering
en montage van de beschermende beplating.

Nieuwbouwprojecten
Binnen de regio is Gouda Vuurvast Belgium de voorkeurspartner
voor een aantal toonaangevende Original Equipment Manufacturers in de markten Petrochemie en Milieu & Energie. Deze projecten worden deels in de shop en deels op de site uitgevoerd,
waarbij wij met de levering en montage van de vuurvaste materialen de te bekleden installaties volgen tot op de internationale
eindbestemming.

Veiligheid en kwaliteit

Referenties

In de industriesectoren waarin wij onze werkzaamheden uitvoeren,
stellen wij hoge eisen aan veiligheid. Gouda Vuurvast Belgium
heeft het personeel opgeleid om te voldoen aan de meest recente
normen, zoals VCA Petrochemie. Met ons geïntegreerd KAM-zorgsysteem brengen wij kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden
en milieu samen in werkbare procedures. Deze procedures worden
projectgebonden aangepast en verwerkt in een projectplan. Alle
betrokken medewerkers nemen hiervan kennis, zodat zij exact op
de hoogte zijn van de specifieke eisen en omstandigheden.

Gouda Vuurvast Belgium onderhoudt duurzame klantenrelaties met
onder andere:

Synergie
De organisatorische en fysieke nabijheid van andere
werkmaatschappijen binnen de divisie Refractories maakt
het voor Gouda Vuurvast Belgium mogelijk en aantrekkelijk
synergievoordeel te halen uit samenwerking met zusterbedrijven
zoals Gouda Refractories. Gouda Vuurvast Belgium treedt bij elk
project op als de voor de klant herkenbare en direct aanspreekbare
hoofdaannemer.
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Total
Basf
Motor Oil Hellas
Electrabel
Brussels Energy
ISVAG
MIROM
Nyrstar
Gunvor
Huntsman
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Exxon
Borealis
Hellenic Petroleum
Dalkia
Bionerga
IVM
Aleris
Umicore
Valero

Serving the industry

Manufacturing

Services & Maintenance

Contracting

FIB Industries

Gouda Vuurvast Belgium

Armada Janse

Gouda Refractories

Gouda Vuurvast Services

Armada Mobility

Nedstaal Special Steel

Gouda Feuerfest Deutschland

HSM Offshore

Van Voorden Castings

ISS Projects Slovakia

HSM Steel Structures

Lengkeek Staalbouw

RijnDijk Construction

Deel van een groter geheel
Gouda Vuurvast Belgium maakt onderdeel uit van Andus Group. De werkmaatschappijen van Andus Group hebben één doel voor ogen:
‘serving the industry’. De bindende factor daarbij: het beste zijn binnen hun eigen specialisme. Bij specifieke projecten ondersteunen de
collega-bedrijven elkaar, zodat de knowhow en capaciteit ten volle worden benut.
Andus Group is een concern – met circa 1.100 medewerkers en een omzet van meer dan € 300 miljoen – dat elke industriële opdracht kan
uitvoeren, in welk segment dan ook. De ambitie is duidelijk : de Andus-bedrijven stellen zich op in dienst van de klant en proberen zo maximale
klanttevredenheid te bereiken. Dit vraagt om hoge kwaliteit, gedegen projectmanagement en het toepassen van innovatieve methoden bij
het ontwerp, de productie en de realisatie van de projecten. Hierdoor kan Andus Group zich blijven bewegen aan de top van de diverse
marktsegmenten.
Kortom: Andus Group is een krachtige en betrouwbare partner, volledig gericht op úw succes.

Leeuwarden

Schagen

Nieuwegein
Gouda
Vianen
Schiedam
Alblasserdam
Hoogvliet
Geldermalsen
Zaltbommel

Andus Group BV
Voorstraat 56, 4132 AS Vianen NL
T +31 (0)30 - 211 58 00
F +31 (0)30 - 820 05 80
E info@andusgroup.com
I www.andusgroup.com

Eindhoven
Budel

6160

Antwerp, Belgium
Bochum, Germany
Kosice,
Slovakia
ˇ

Gouda Vuurvast Belgium NV
Vosveld 13, B-2110 Wijnegem BE
T +32 (0)3 - 326 57 00
F +32 (0)3 - 326 64 90
E info@goudavuurvast.be
I www.goudavuurvast.be

