
 Ferris

Ferris behoort tot de Syndus Group; een internationale groep bedrijven 

die zich, door de diversiteit aan activiteiten, onderscheidt in kracht 

en flexibiliteit. Staalconstructies vormen de oorsprong van het bedrijf 

maar sinds 1966 is de Syndus Group actief op het gebied van GVK 

producten. Ferris biedt een totaalpakket aan maatwerk GVK constructies,  

roosters, trappen, (kooi-) ladders, looppaden, handrailsystemen en 

platformen. Hiermee kan voor iedere bedrijfstak in vrijwel iedere 

toepassing worden voorzien. Ferris neemt desgewenst de volledige 

zorg uit handen; van engineering en prefabricage tot de installatie  

en begeleiding van het totale project.  

Glasvezelversterkte kunststof constructies zijn een duurzaam  

en onderhoudsvriendelijk alternatief voor staal. Het geringe 

gewicht, de corrosiebestendigheid en de isolerende 

eigenschappen maken deze constructies bijzonder goed 

toepasbaar in corrosieve of waterrijke omgevingen en 

in agressieve chemische milieus. De constructies zijn 

eenvoudig en zonder laswerk te installeren. Ferris heeft 

als leverancier, engineer en installateur alle kennis en 

ervaring in huis om zelfs de meest complexe constructies 

ter hand te nemen. Het gebruik van geavanceerde 

3D-ontwerpsystemen waarborgt een efficiënte montage  

op iedere gewenste locatie.
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GVK Constructies 
Duurzaam alternatief voor staal



 Constructies
De GVK constructies van Ferris vinden hun weg naar (petrochemische) 
industrie, offshore bedrijven, olie-, gas- en energieproducenten.  
Ons moderne 3D-modelleringsysteem stelt ons in staat om naast de 
standaard modules, maatwerk modules te vervaardigen. Het 3D-pakket 
sluit maatvoeringfouten uit en levert op de millimeter nauwkeurig werk. 
Voordat onze producten de productiehal verlaten vindt bovendien een 
100% controle plaats. Maar niet alleen daarin herkent u onze kracht. 
De uitgebreide kennis en kunde van onze medewerkers komen goed tot 
hun recht bij het uitvoeren van uiteenlopende projecten. 

 Handrailsystemen
Onze handrailsystemen worden gemaakt van polyester profielen. Om te 
voorzien in iedere vraag en iedere toepassing onderscheiden wij twee 
typen, standaard en heavy duty. Montage op beton, staal of polyester 
is zondermeer mogelijk. Alle verbindingen zijn gelijmd en voorzien 
van popnagels. De handrailsystemen zijn geschikt voor vrijwel iedere 
toepassing; loopbruggen, (stap-over) platforms, trappen en complete 
constructies.

 (Kooi-) ladders
Het (kooi-) laddersysteem bestaat uit isophtaal-polyester (ISO) 
profielen. Vanzelfsprekend is het mogelijk een combinatie te maken 
met kooiladders en noodzakelijke tussenplatforms. De (kooi-) ladders 
worden geassembleerd aangeleverd  en zijn voorzien van los geleverde 
bevestigingssets om schade tijdens transport te voorkomen.

 Veiligheidshekjes
De Intergate veiligheidshekjes, eventueel uitgerust met een windlock, 
vormen een uitstekende aanvulling op onze handrailsystemen.  
Ze zijn uitermate geschikt om te plaatsen bij iedere in- en uitgang waar, 
door een opening in het hekwerk, een gevaarlijke situatie ontstaat ten 
aanzien van valgevaar. 
 

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Ferris, neem dan contact met ons op; +31 115 644 600 of +32 9 342 3060. 

Kijk ook eens op: www.ferrissteel.com.


