DE SPECIALISTEN IN
SCHILDERWERKEN
EN COATINGS

dak- en gevelwerken
betonrenovatie
Vloersystemen
schilderwerken en coatings
waterdichting
industriële Renovatie

360°

RENOVEREN EN
BESCHERMEN
Suerickx Industrial is gespecialiseerd in het voorbehandelen
en beschermen van allerhande constructies in staal en beton
om de veiligheid, betrouwbaarheid en productiviteit van uw
constructies, apparatuur en installaties te verzekeren.

DE JUISTE BESCHERMING
BEGINT BIJ DE JUISTE PARTNER
De kosten voor het herstellen en opnieuw schilderen van gecorrodeerd staal wegen zwaarder door dan een oppervlak preventief
beschermen tegen corrosie. Industriële schilderwerken en coatings beschermen uw bouwwerken, constructies en tanks tegen
corrosie, carbonatie en andere invloeden.

ONDERHOUDSSCHILDERWERKEN
Naast het projectmatige schilderen, kan
u bij Suerickx Industrial ook terecht voor
onderhoudsschilderwerk van vloeren,
muren, machines, installaties, productie-eenheden, staalconstructies of gebouwen. Ook uw betonnen constructies
kunnen we beschermen tegen weersinvloeden met een carbonatatieremmende
coating zodoende de stabiliteit van de
constructie te verzekeren.

BRANDWERENDE
COATINGS
Suerickx Industrial maakt uw stalen constructie brandwerend met een coating
die opzwelt tot een isolerende laag
rondom uw structuren. Afhankelijk van
de aangebrachte verflaagdikte, is uw
stalen constructie brandbestendig voor
30, 60, 90 of 120 minuten. Na de uitvoering maken wij een attest op waarmee
de brandwerendheid van de constructie
gegarandeerd wordt.

ISOLERENDE COATINGS

ANTICORROSIE COATINGS

Om warmte- en energieverlies te beperken plaatst Suerickx Industrial isolerende
coatings. Vergeleken met andere, meer
traditionele isolatiematerialen bieden de
coatings een belangrijk voordeel. Het is
naast isolatiemateriaal ook een coating
die beschermt tegen corrosie. Daarmee
behoren problemen met corrosie onder
isolatie voorgoed tot het verleden.

Corrosie tegengaan doet Suerickx Industrial door het staal te voorzien van
een aangepast beschermingssysteem.
Een anti-corrosiecoating moet worden
aangebracht volgens een specifiek
verfsysteem, wat tot stand komt door
ervaring, technische ondersteuning door
de verffabrikant en de vereisten van de
klant. Suerickx Industrial biedt naast de
bovenvermelde vereisten voor een geslaagd applicatie van de anti-corrosiecoating een grondige en gedetailleerde
voorbereiding opgemaakt door ons pro-

HYGIËNISCHE COATINGS
Voor die sectoren waar hygiëne van essentieel belang is, passen wij onze onderhoudsverven toe met een antischimmel- en een antibacteriële werking. De
hygiënische coatings die wij aanbrengen
zijn blijvend elastisch, gemakkelijk en
industrieel en veelvuldig reinigbaar.
Daarbovenop kunnen wij deze coatings
op alle oppervlakken aanbrengen.

CHEMISCH RESISTENTE
COATINGS
Suerickx Industrial kan verschillende
beschermingssytemen toepassen om
uw stalen en betonnen oppervlakken
chemisch resistent en vloeistofdicht te
maken: epoxy ’s, vinylester en polyurea.
De juiste coating wordt gekozen in functie van onder meer chemisch product, de
ph-waarde van het zuur, de concentratie,
de temperatuur en de vochtigheid.

ONZE ACTIVITEITEN
BUITENSCHILDERWERKEN VAN
GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR

BINNENSCHILDERWERKEN VAN
RETAIL EN KANTOREN

SCHILDEREN VAN TANKS EN
STAALCONSTRUCTIES

INDUSTRIËLE STRAAL- EN
REINIGINGSWERKEN

Suerickx Industrial gaat voor alle mogelijke buitenschilderwerken aan gebouwen en infrastructuur geen enkele uitdaging uit de weg. Onze ervaren schilders met
BCCA-certificaat leveren het werk op volgens de gewenste timing én het beoogde kwaliteitsniveau. Voor deze
schilderwerken mag je rekenen op een grondige voorbereiding door onze eigen engineers, preventieadviseur en
werfleiders.

Suerickx Industrial biedt een totaalservice voor alle grote
binnenschilderwerken aan retail, kantoren én industriële
gebouwen. Wij combineren de verfijning van vakschilderwerken met de noodzakelijke schaalgrootte. Wij leveren
alle binnenschilderwerken van retail en kantoren op
volgens het gewenste kwaliteitsniveau binnen de afgesproken timing.

Suerickx Industrial geeft elke industriële installatie de
juiste corrosie- of andere bescherming. Wij stralen, reinigen én schilderen of coaten alle mogelijke industriële
machines en installaties. Voor de corrosiebescherming
werken wij met gerenommeerde verfleveranciers waarmee we samen een APAC-garantie kunnen afleveren.

Suerickx Industrial voert straal- en reinigingswerken uit
op alle mogelijke industriële stalen installaties: tanks,
silo’s, pijpleidingen, turbines, stalen containers, …
Daarnaast stralen en reinigen we de stalen structuren in
industriële en logistieke gebouwen, tunnelcomplexen,…
Ook het reinigen van betonnen constructies behoort tot
onze core-business. Deze straal- en reinigingswerken zijn
noodzakelijk voor de lange levensduur van al deze installaties en infrastructuur.

SUERICKX ZORGT VOOR
HET VERSCHIL
VEILIGHEID OP DE WERF,
ALTIJD EN OVERAL

WE DOEN WAT WE ZEGGEN EN WE
ZEGGEN WAT WE DOEN

Industriële schilderwerken vinden meestal plaats in risicozones en op moeilijk bereikbare plaatsen. Veiligheid op
de werf is en blijft onze hoogste prioriteit. Zo beschikken
wij over een VCA**-certificaat en investeerden wij in de
aanwerving van een eigen preventieadviseur. Veiligheid
begint voor ons met de voorbereiding en krijgt zijn sluitstuk in een sterke werfleiding. Onze vakmensen respecteren strikt de geldende veiligheidsregels op iedere industriële site of bouwwerf.

Alle stappen in het proces gaan gepaard met een persoonlijke en professionele aanpak, afgestemd op de
noden en verwachtingen van de klant. Betrokkenheid
en heldere communicatie zijn daarom een belangrijk
fundament in de samenwerking. Wij stellen onze klanten centraal en genieten hun vertrouwen door onze graad
van specialisatie en onze integriteit.

DEADLINES ZIJN HEILIG

Wij staan als industrieel schildersbedrijf garant voor een
vakkundige uitvoering van alle toevertrouwde industriële
schilderwerken. Onze schilders zijn BCCA-gecertificeerd.
Elke opdracht voor industriële schilderwerken leveren wij
waar nodig op met een APAC-certificaat (verzekering
tegen corrosie, geleverd door Vinçotte). Ook het inhuren
van een onafhankelijke inspectieorganisatie behoort tot
de mogelijke diensten.

Dankzij de grondige voorbereiding door ons projectteam
en de intensieve werfopvolging respecteren wij strikt
de afgesproken timing binnen een voorziene shutdown.
Wanneer je bedrijf tijdens onze industriële schilderwerken operationeel blijft, organiseren we de werken met een
minimale hinder voor je medewerkers. Hiervoor zoeken
we in onderling overleg naar een geschikte aanpak. Onze
toewijding is compleet om de werken tijdig te klaren: 24
uur op 24, zelfs 7 dagen op 7 als het moet.
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Suerickx Industrial maakt deel uit van Group
Suerickx, een Belgische groep ondernemingen
die gespecialiseerd is in renovatiewerken en in
de opwaardering van residentiële en industriële
gebouwen. Dankzij de groepsstructuur hebben
we alle ervaring en competenties in huis om
al uw renovatiewerken uit te voeren en totaalprojecten te beheren, met een hoge graad van
specialisatie. U kan bij Suerickx Industrial terecht voor alle renovaties van industriële sites
en gebouwen. Suerickx Industrial beschermt uw
gebouwen en intallaties voor de toekomst.

