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Een roestvast vertrouwen
in hooggelegeerd materiaal
de Boer
Heeg
Dé specialist in apparatenbouw, drukvaten & tanks.

De Boer Heeg B.V. is gespecialiseerd in het
produceren, onderhouden en repareren
van drukvaten, tanks & apparaten van
hooggelegeerde materialen binnen de
sectoren chemicals, food, on- & offshore,
storage, pharma en energy.
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Brochure

De Boer =
know-how
1: herstel

2: specialisatie

3: future proof
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De Boer = 24/7 online

DE BOER HEEG B.V.
It Butlan 4
8621 DV Heeg

De Boer beschikt over een zeer volledig uitgerust montageteam van

TELEFOON
0031 (0) 5 157 26 140

vakmensen. Zij staan 24/7 paraat om ongewenste stilstand
van uw machinepark tot een minimum te beperken. Daarnaast bieden
wij onderhoudscontracten aan om aantasting van uw apparatuur
vroegtijdig te signaleren en zonodig te herstellen.
de Boer
Heeg
Dé specialist in apparatenbouw, drukvaten & tanks.
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