
 Sterk in staalconstructies;

Specialistische kennis en ervaring

ISO 9001 en VCA petrochemie

SNS Keurmerk

Uiteenlopende branches

3D-modellering

Planning en coördinatie

Prefabricage

Installatie

Onderhoud

Compleet advies

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid zijn de drie 

sleutelwoorden die kenmerkend zijn voor de dienstverle-

ning van ferris structural steel. Daarvoor combineren onze 

medewerkers hun vakkennis en jarenlange ervaring met 

een grote gedrevenheid en passie voor het vak. Het gebruik 

van moderne driedimensionale modelleringsystemen sluit 

maatvoeringfouten uit en waarborgt een efficiënte montage 

op iedere gewenste locatie. Daarmee voldoen onze 

staalconstructies naadloos aan de door u gespecificeerde 

kwaliteitseisen. 
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Staalconstructies 
Van ontwerp tot montage



 Een ijzersterk begin
Voor opdrachtgevers in Zuidwest-Nederland en Vlaanderen ontwerpen, 
fabriceren en monteren wij staalconstructies voor uiteenlopende 
doeleinden. Daarbij zijn wij met name actief in de industrie (chemie en 
petrochemie) en de utiliteitsbouw. Zo ontwerpen wij ondersteunings-
constructies voor procesinstallaties en equipment, leidingbruggen, 
bordessen en zijn wij sterk in staalconstructies voor nieuwbouw en 
uitbreidingen van bedrijfshallen. Onze geavanceerde wijze van detail-
engineering voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 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 projecten 
in bestaande fabrieken. Vakkundig inzicht in de mogelijkheden binnen 
de bestaande situatie, het professioneel inmeten en het verwerken van 
deze gegevens in driedimensionale modelleringsystemen geven ons een 
ijzersterke startpositie binnen ieder project.

 Tot op de millimeter nauwkeurig
Alle staalconstructies worden in onze eigen goed geoutilleerde 
productiehal vervaardigd. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste 
technieken en machines. Deze machines worden digitaal aangestuurd 
vanuit ons driedimensionale modelleringsysteem. Hiermee worden 
maatvoeringfouten uitgesloten en wordt op de millimeter nauwkeurig 
werk geleverd. Voordat onze producten de productiehal verlaten vindt 
bovendien een 100% maatvoeringcontrole plaats. 
Onze gekwalificeerde lassers en metaalbewerkers zijn mensen die hun 
vak verstaan. Zij combineren hun ambachtelijke instelling met gedegen 
kennis van staalconstructies en een enorme betrokkenheid met de 
projecten die zij uitvoeren. 

 Efficiënte montage
Alle projecten worden in eigen beheer gemonteerd. Hiermee garanderen 
wij een snelle, veilige en efficiënte montage. Onze montageteams 
werken onder leiding van een bekwame toezichthouder die de 
werkzaamheden plant in nauw overleg met de opdrachtgever. Van-
zelfsprekend werken wij volgens de eisen van onze VCA- en ISO 9001 
certificering. De montagemedewerkers hebben ruime kennis en ervaring 
op velerlei gebied en een mentaliteit van aanpakken en meedenken. 
Dit betekent dat zij denken in oplossingen en mogelijkheden. Uiteraard 
zonder enige concessie te doen aan de veiligheid van uw en onze 
mensen en middelen. 

 Syndus Group
Ferris structural steel is onderdeel van de Syndus Group. Deze groep 
bewijst dagelijks haar kracht als professionele allrounder. Zo beschikt 
de Syndus Group over een complete vloot verticale en horizontale 
transportmiddelen en een totaalpakket aan industriële gereedschappen 
en machines. Onze klanten profiteren dagelijks van de synergie die 
hierdoor ontstaat.

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


