
 Compleet onderhoudspakket;

Specialistische kennis en ervaring

Modificatie en onderhoud

Preventief onderhoud

Inrichting on site

Nieuwbouw

3D-modellering

Planning en coördinatie

24-uurservice

ISO 9001 en VCA petrochemie 

SNS keurmerk

Het zijn met name grote industriële opdrachtgevers die ferris 

structural steel dagelijks inschakelen voor het uitvoeren van 

nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden. Deze keuze ligt 

voor de hand. De sterk uiteenlopende en veelal complexe 

vragen van onze opdrachtgevers en de hoge kwaliteitseisen 

die zij stellen, vergen immers meer dan kennis en ervaring 

alleen. De professionele instelling van onze medewerkers 

maakt het verschil. Met aantoonbare betrokkenheid, 

flexibiliteit en inventiviteit zorgen zij voor een optimaal 

eindresultaat. Vanzelfsprekend werken zij volgens de eisen 

van onze VCA-certificering en ISO 9001; de veiligheid, 

kwaliteit en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd. 

T +31 115 644 600  //  T +32 9 342 3060  //  www.ferrissteel.com

Fabrieksonderhoud 
Meer dan kennis en ervaring alleen



 Professionals ter plaatse
Een aantal grote industriële opdrachtgevers in Zuidwest-Nederland en 
Vlaanderen doet dagelijks een beroep op de kennis en kunde van ferris. 
Onze vaste onderhoudsteams zijn op de desbetreffende sites aanwezig 
en hebben de beschikking over een eigen, goed uitgeruste, werkplaats. 
De controle van roosters, het uitvoeren van kleine modificaties, het 
bijplaatsen van roostervloeren of het uitbreiden van bordessen zijn 
voorbeelden van hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast bieden 
zij de noodzakelijke ondersteuning bij periodieke onderhoudstops. 
Natuurlijk voeren wij ook projectmatig werk uit. Ons werkgebied ligt 
in de driehoek Rotterdam-Antwerpen-Gent maar uiteraard zijn wij ook 
buiten deze regio regelmatig actief.

 Eigen engineering 
Onze onderhoudsteams worden ter plaatse aangestuurd door een 
ervaren en vakbekwame teamleider. Daarnaast kunnen de teams altijd 
terugvallen op de afdeling engineering en de eigen goed geoutilleerde 
productiehal in Terneuzen. Zowel de engineers als onze gekwalificeerde 
lassers en metaalbewerkers maken gebruik van de nieuwste technieken 
en machines. Deze machines worden digitaal aangestuurd vanuit ons 
driedimensionale modelleringsysteem. Hiermee worden maatvoering-
fouten uitgesloten en wordt op de millimeter nauwkeurig werk geleverd.

 Veiligheid voorop
Onze mensen hebben een mentaliteit van aanpakken en meedenken. 
Dit betekent dat zij denken in oplossingen en mogelijkheden. 
Leidinggevenden en medewerkers hebben voortdurend oog voor 
werkmethodes die de kwaliteit, veiligheid en efficiency ten goede 
komen. Vanzelfsprekend werken zij volgens de eisen van onze VCA- en 
ISO 9001 certificering. 

 Syndus Group
Ferris structural steel is onderdeel van de Syndus Group. De groep 
bewijst dagelijks haar kracht als professionele allrounder. Naast goed 
opgeleide mensen, zijn onze driedimensionale modelleringsystemen 
en de beschikbaarheid van adequaat materieel onmisbaar om het 
onderhoud aan uw staalconstructies succesvol uit te voeren. Ferris heeft 
daarvoor een complete vloot horizontale en verticale transportmiddelen. 
Dit komt de efficiënte en snelle uitvoering van uw fabrieksonderhoud 
ten goede. Bovendien beschikt de syndus group over een totaalpakket 
aan industriële gereedschappen en machines. 

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van ferris structural steel, neem dan contact met ons op; +31 115 644 600 of 
+32 9 342 3060. Kijk ook eens op: www.ferrissteel.com


