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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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Wordt u onverwacht geconfron-

teerd met zaken als scheurvorming 

of aantasting door een vorm van 

corrosie? Is de levensduur  van uw 

apparaten (veel) korter geworden 

dan verwacht? 

Blijkt de materiaalkeuze om uw 

product op te slaan, te verwerken 

of te transporteren achteraf gezien 

toch niet de juiste?

Dienen uw tanks aan bepaalde

keuringen en eisen te voldoen?

Ons specialisme is productie, 

onderhoud en reparatie van 

tanks, drukvaten & apparaten van 

hooggelegeerde materialen.

Wij richten ons op de voedings-

middelenindustrie, chemische 

industrie, onshore- en energie-

sector. Onze lassers zijn behalve 

VCA, ook gecertificeerd voor 

het lassen van roestvaststaal, 

nikkellegeringen, titaan en 

aluminium volgens EN en ASME.

De Boer beschikt over een zeer volledig uitgerust montageteam van

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.

Een productieproces dat op rolle-

tjes loopt. Grip op alle kritische on-

derdelen in uw proces en geen on-

verwachte problemen of situaties. 

Dat is waar wij voor gaan! De Boer 

is naast ISO 9001:2015 gecertifi-

ceerd volgens PED 2014/68/EU én 

ISO 3834-2 om topkwaliteit te ga-

randeren. Ruim veertig jaar ervaring 

met hooggelegeerde materialen

resulteert in pasklare

oplossingen voor al uw vragen. 
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De Boer = 
know-how
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1: herstel 2: specialisatie 3: future proof

De Boer = 24/7 online
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