Lengkeek Staalbouw
Gespecialiseerd in industrieel staalwerk
Lengkeek Staalbouw realiseert staalconstructie-onderdelen voor
industriële productiefaciliteiten. Wij richten ons vooral op de (petro)
chemische, food- en afvalverwerkingsindustrie. Daarnaast voeren
wij tal van projecten uit voor de zware industrie en de (onshore)
olie- en gasindustrie.
Lengkeek Staalbouw staat garant voor de vakkundige realisatie
van onder andere leidingbruggen, bordessen, trappen, kooiladders,
flarestacks, plaatconstructies, hulp- en hijsconstructies en (kleinere)
industriële gebouwen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren van ingewikkelde constructies voor bijzondere
en vaak moeilijk toegankelijke locaties. De (onderhouds)werkzaamheden kunnen zich concentreren tijdens geplande (fabrieks)stops, maar
vinden meestal plaats tijdens draaiende productieprocessen. Lengkeek

Staalbouw wordt door gerenommeerde opdrachtgevers ingeschakeld
voor inspecties, schadebeoordelingen en advisering, waarbij we ook
de budgettering voor de herstelwerkzaamheden kunnen aanbieden.

Ruime ervaring, complete dienstverlening
Bij Lengkeek Staalbouw hebben we in de afgelopen tachtig jaar
onze sporen verdiend. We zijn een dynamisch bedrijf met korte
communicatielijnen. Onze organisatie is afgestemd op de specifieke eisen die door onze opdrachtgevers gesteld worden. Veiligheid,
flexibiliteit, een hoge reactiesnelheid, korte doorlooptijden en een
servicegerichte aanpak zijn daarbij onze kenmerken. Wij bieden
een complete dienstverlening: van inmeten tot en met ontwerp,
van engineering tot en met productie, van conservering tot en
met montage. Meedenken, inventiviteit en creativiteit zijn voor ons

belangrijke begrippen en resulteren in een klantgerichte aanpak en
efficiënt uitgevoerde ontwerpen en werkzaamheden.
Onze ruime ervaring om op basis van werkvergunningen te opereren,
onze gunstig gelegen kantoor- en productielocatie en ons gemotiveerde team maken onze dienstverlening extra aantrekkelijk.
Lengkeek Staalbouw maakt deel uit van Andus Group, waardoor
op elk moment desgewenst een beroep kan worden gedaan op de
expertise en capaciteit van onze zusterbedrijven. Hierdoor zijn de
mogelijkheden vrijwel onbeperkt.

Veiligheid en kwaliteit
Bij Lengkeek Staalbouw vinden wij het actieve veiligheids- en
kwaliteitsdenken vanzelfsprekend. Niet incidenteel, maar op elk
moment, in elke fase en op alle niveaus. Het is onze tweede natuur
geworden.
Wij zijn VCA Petrochemie-gecertificeerd en hebben daarnaast een
volledig geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens ISO 9001. Onze specialistische kennis en ervaring worden via
een gestructureerd opleidings- en trainingsprogramma aan nieuwe
medewerkers overgebracht.

Serving the industry

Refractories

Steel Structures

Specialties

Gouda Refractories

HSM Offshore

Armada Mobility

Gouda Vuurvast Belgium

HSM Steel Structures

FIB Beer Systems

Gouda Vuurvast Services

Lengkeek Staalbouw

FIB Industries

Gouda Feuerfest Deutschland

RijnDijk Staalconstructies

ISS Projects Slovakia
Van Voorden Foundry

Deel van een groter geheel
Lengkeek Staalbouw maakt onderdeel uit van Andus Group, een internationaal operationele holding. 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 wordt benut.
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.
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