Meesters in Techniek

Delmeco Projecten werkt nauw samen met Delmeco Raadgevend Ingenieurs

Een groot probleemoplossend vermogen. Een voortdurende focus op innova

bureau. Wij nemen graag het uitvoerend deel van klantgerichte machinebouw

tie. Flexibiliteit. Proactief meedenken met de klant. Betrokkenheid. Dat zijn

voor onze rekening. Het grote voordeel voor onze opdrachtgevers: één aan

de voornaamste kwaliteiten van Delmeco Projecten. We zijn een technische

spreekpunt, een slagvaardige aanpak van elk probleem en daardoor optimale

dienstverlener met ambitie. Gevestigd in Goes. Actief in heel Nederland en

oplossingen. Daarnaast bouwen wij panelen, van besturingskasten tot energie

ver daarbuiten. Met altijd de belangen van onze opdrachtgevers voor ogen.

verdelers. Ook hierin zijn wij Meesters in Techniek.

We noemen ons Meesters in Techniek. Als zelfstandig opererende werk
maatschappij van Delmeco Group B.V. zijn we sterk in assemblage en mon

Vakkundige projectmanagers en adviseurs

tage van machines en installaties, op elk denkbaar vakgebied. Maar we doen

Bij nieuwbouw of ombouw van een fabriek, dan wel bij een onderhoudsstop,

meer, veel meer. Delmeco Projecten beschikt over ruime specialistische ken

Delmeco Projecten werkt uitsluitend met ervaren projectleiders. Multidisciplinair

nis in elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering.

opgeleid. Communicatief sterk. Specialisten met het vermogen om de planning,

Het hoge opleidingsniveau van onze medewerkers staat garant voor de beste

financiën en kwaliteit van elk project te begeleiden en te bewaken. Adviseurs die

oplossingen. Onze dienstverlening houdt niet op bij het bouwen, installeren en

bijdragen aan winstgevende oplossingen. Professionals die weten dat samen

implementeren van machines of installaties. Ook zijn wij een betrouwbaar part

werken altijd een beter resultaat oplevert. Vakkundige managers die mensen

ner als het gaat om onderhoud en service, waarbij onze eigen 24/7 storings

binden en stimuleren, draagvlak creëren voor gekozen oplossingen en toege

dienst altijd paraat staat.

voegde waarde bieden. Professionals die op een gezonde manier eigenwijs zijn.

montaGe werkzaamheden e & I

vesta: slanGentoren

Zonder dat ze de wens van de opdrachtgever uit het oog verliezen. Specialisten

we door goed te luisteren naar wat onze opdrachtgevers willen. Dat doen we ook

die alles in het werk stellen om vooraf gestelde doelen te realiseren. Door altijd de

door te vragen waar ze met hun onderneming naar toe willen. Verborgen vragen

uitgezette koers voor ogen te houden. En ondertussen het beste uit mensen halen.

boven tafel krijgen. Om die vervolgens om te zetten in oplossingen die werken. Onze

Door samen te werken, in de meest brede zin van het woord. Met de opdrachtgever.

samenwerking met Delmeco Raadgevend Ingenieursbureau is daarbij een meer

In bouwteams. Met de mensen die een project moeten dragen. Professionals die

waarde. Met dezelfde toewijding gaan we aan de slag met machines en installaties

weten dat samenwerking de sleutel tot succes is. Delmeco Projecten is trots op zijn

die door anderen zijn ontwikkeld en aanpassingen nodig hebben. Onze uitdaging is

VCA** certificering. Elke opdrachtgever mag erop vertrouwen dat wij ons houden

het om technologische oplossingen te bieden die duurzaam, veilig én efficiënt zijn.

aan alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook stelt deze

Integrale oplossingen, als resultaat van een multidisciplinaire benadering. Waarbij

certificering ons in staat om op te treden als hoofdaannemer in elk project.

we maatwerk leveren in elk vakgebied en in elke markt. Met altijd het succes van
onze opdrachtgevers voor ogen.

Oplossingen bedenken die verbazen
Bedrijfsprocessen optimaliseren. Organisaties beter maken. Meer rendement ha

Betrouwbare partners, bedrijfszekerheid garanderen

len uit investeringen. Bij Delmeco Projecten zijn we er elke dag mee bezig. We

Meesters in Techniek zijn we ook met onze klantgerichte machinebouw. Delmeco

zijn Meesters in Techniek. Door machines en installaties voor onze opdrachtgevers

Raadgevend Ingenieursbureau neemt daarbij de engineering voor zijn rekening,

te assembleren en monteren. Door antwoorden te vinden op strategische vragen.

onze monteurs doen de rest. Onderdelen worden uitsluitend gekocht bij

Door oplossingen te bedenken die onze opdrachtgevers vooruit helpen. Dat doen

betrouwbare partners, waarmee wij vaak al jaren lang samenwerken. Het resultaat:

sIms reCYClInG solutIons: ContaInerkIePInstallatIe
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een machine die optimale prestaties levert. Onze uitvoerige tests garanderen

onze vakkundigheid aan snelle doorlooptijden. Dat is nog zo’n onderscheidende

bedrijfszekerheid. Als klantgerichte en transparante organisatie doen we dat

kwaliteit van Delmeco Projecten, Meesters in Techniek.

altijd in aanwezigheid van de opdrachtgever. De gehele bouw, inclusief het
installeren, afstellen en uitlijnen, wordt door Delmeco Projecten uitgevoerd. Na

Eigen storingsdienst, altijd bereikbaar en inzetbaar

oplevering verzorgen wij desgewenst het onderhoud. Periodiek, op basis van

Delmeco Projecten gaat niet voor successen op de korte termijn. Wij hechten

eenduidige en heldere afspraken. Op afroep, als het nodig is. Alleen op die

waarde aan samenwerking, nu en straks. Dat betekent ook dat wij onze verant

manier ontwikkel je duurzame relaties.

woording nemen als het gaat om service en onderhoud. Onze teams beschikken
over alle kwalificaties die nodig zijn om van elke opdracht een succes te maken.

Vakkundigheid en snelle doorlooptijden

Veel van onze mensen zijn hoog opgeleid en mogen zich met recht Meesters in

Delmeco Projecten heeft een naam hoog te houden als het gaat om de bouw

Techniek noemen. Daarnaast zetten wij voortdurend in op het binden van jong

van schakelpanelen. In onze werkplaats worden besturingskasten en energie

technisch talent. Al onze medewerkers hebben ruimschoots aangetoond dat zij

verdelers gebouwd volgens klantspecifieke eisen. Precies werk, waar zorg en

beschikken over de vereiste kennis en motivatie. Delmeco Projecten is dan ook

toewijding belangrijk zijn. Onze mensen beschikken over alle kwalificaties,

in staat om het complete onderhoud van machines en installaties uit te voeren,

nauwkeurigheid en discipline die nodig zijn om panelen te bouwen. Dat doen

ook als deze zijn gefabriceerd door andere partijen. Onze eigen service en

we voor onze in eigen beheer geproduceerde machines en installaties, maar

storingsdienst is altijd bereikbaar en inzetbaar. Zeven dagen per week, 24 uur

ook als deze zijn ontwikkeld door derden. Nog een sterk punt: we koppelen

per dag.
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Covra: Chemicaliën doseerstation



Bakker sliedrecht: Verdeelwerk tunnel N57 Middelburg
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Covra: vaten leeG InstallatIe
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Colijn: Inrichten pompputten N57

sims recycling solutions: TV/ICTverwerkingslijn

sims recycling solutions: Sorteerlijnen

solutions: Kistenkantelaar

sims recycling solutions: Containerkiepinstallatie



nrG: RVS vaten met loodvulling

seafarm: E&I installatie viskwekerij incl. automatisering

weston meijer: Warmtewisselaar









Centerparcs: Invoersysteem glijbaan

roompot: Onderhoud vakantieparken

vesta: E&I installatie tankterminal



zavin: Panelenbouw incl. frequentieregelaars

nrG: 10 tons hefwagen t.b.v. hotcells

sims recycling solutions: Onderhoudswerkzaamheden

Assemblagelijn voor gevelelementen incl. glasmanipulatoren













Covra:

roompot: Besturing


sims recycling

vesta: Vluchtweg op steiger

vesta: Trafostation met trafo en laagspanningsverdeler

hofman: Diverse modificaties bruggen Rijkswaterstaat



Covra: vaten leeg installatie
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scheldebouw:

m o ntag e  o n d er h o u d  m ac h i n eb o u w
pan elen bo uw  proj ectmanag em ent

vesta: e & I InstallatIe tanktermInal

roomPot: zwemBad InstallatIe

sIms reCYClInG solutIons: tv/ICt-verwerkInGslIjn

Verzamelde kennis, betrokkenheid, no nonsense

Delmeco Projecten maakt deel uit van de overkoepelende Delmeco Group B.V. In

Delmeco Projecten is trots op zijn duurzame relaties. Voor tal van ondernemingen,

relatief korte tijd is Delmeco Group uitgegroeid tot een vooraanstaande techni

organisaties en (semi)overheden hebben wij ons ontwikkeld tot een onmisbare

sche dienstverlener in heel Nederland en ver daarbuiten. Op het bedrijventerrein

partner. We zijn onder andere actief in de nucleaire industrie, voedingsmiddelen

de Poel II in Goes is eind 2008 nieuwe huisvesting betrokken.

industrie, recycling/afvalindustrie, procesindustrie, verpakkingsindustrie en

Delmeco Group is actief in advisering, projectbegeleiding, engineering, uitvoering,

recreatiesector.

technische installaties, luchtbehandeling, machinebouw en industriële projecten
op het gebied van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Ook brede kennis

Die unieke marktpositie hebben we verworven dankzij onze verzamelde kennis,

uit tal van andere vakgebieden is binnen Delmeco aanwezig. Bouwkunde,

onze betrokkenheid en een werkwijze die we gerust no nonsense durven

(industriële) automatisering en software engineering rekenen we evenzeer tot

noemen.

onze specialismen.

Covra: slanGenPomPen

Bezoekadres
Columbusweg 12A, 4462 HB Goes

Postadres
Postbus 429, 4460 AV Goes

t + 31 (0)113 27 04 84
f + 31 (0)113 22 91 22
e info@delmeco.nl
www.delmeco.nl
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