WIJ STAAN
AAN DE LEIDING

WELKOM
Met deze brochure geven wij u een eerste indruk van ons bedrijf, wie we zijn
en waar we voor staan. Wij voeren ons werk uit met veel passie en drive
en kijken met ﬁerheid terug naar onze gerealiseerde projecten van de
voorbije 15 jaar.
De mensen bij NLT-Pivaco Group maken het bedrijf tot wat het vandaag is.
Elke medewerker is een unieke schakel in onze bedrijfsketting: ze zetten
onze waarden en kennis om in de praktijk.
NLT-Pivaco Group staat voor transparantie en kwaliteit. We willen het altijd
beter doen … Maar onze klant en zijn behoefte staat steeds centraal.
Op die manier bouwen we een respectvolle langetermijnrelatie op.
Steeds tot u dienst
Erik Groes

Vicky Nies

“KWALITEIT IS NIET DEFINIEERBAAR,
WEL ZICHTBAAR.”

Het NLT-Pivaco Team

DESIGN & DEVELOPMENT
De meerderheid van de projecten die wij uitvoeren
hebben nood aan bijkomend ontwerp. Vaak zijn hier
ondersteunende constructies, routing voor leidingwerk
en skids voor nodig. Dankzij onze praktische ervaring
vertalen we elk ontwerp naar een makkelijk werkbare
toepassing.

MANUFACTURING
Ter ondersteuning van onze piping afdeling produceren
we in onze werkplaats de meest diverse constructies.
Zo maken we trap- en bordesconstructies, skids,
lekbakken, tanks … Ook voeren we diverse laser- en
plooiwerken uit.

TURN-KEY PROJECTS
Met NLT-Pivaco Group haalt u een expert in huis.
U kan aan ons uw volledig piping project uitbesteden.
Onze project managers zorgen voor de nauwkeurige
planning, begeleiding en uitvoering.

ON-SITE SERVICE
U kan ook op onze knowhow en correcte service rekenen
bij herstellingen, korte projecten op regiebasis of een
tijdelijk aanvullen van uw technische unit.

MAINTENANCE
NLT-Pivaco Group bouwt niet louter installaties,
onze service-afdeling onderhoudt ook uw installatie en
de bijhorende componenten. U kan zelfs rekenen op
onze service indien u geen installatie met ons bouwde.
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360° SERVICE AANBOD
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In een competitieve omgeving is het belangrijk
om samen te werken met een partner die u vertrouwt.
Ons aanbod is volledig afgestemd en doorgevoerd
naargelang de wensen van de klant.

QUICK
We reiken snel een oplossing
aan voor uw probleem. Of het
nu om dringend laswerk, een
tijdelijke ondersteuning in een
project of een mechanische
panne gaat.

PRO
Wij garanderen een
professionele aanpak.
Aan de hand van een uitstekende
planning, uitvoering, oplevering
en na-service besparen we u van
alle praktische rompslomp die
bij de realisatie van uw project
komt kijken. NLT-Pivaco Group
respecteert elke deadline.

EXCELL
Orbitaal lassen in een high
purity-omgeving vraagt kennis
van zaken. Ook gaat er een
streng kwaliteitsdossier mee
gepaard. NLT-Pivaco Group volgt
het proces op van A tot Z.

“NLT-PIVACO GROUP IS UNIEK
DOOR HET TOTAALAANBOD EN
HUN REGIONALE SPREIDING
IN BELGIË.”

“NLT-Pivaco Group levert kwalitatief en goed
eindwerk. Ze voelen zich niet te beroerd om mensen
naar ons te sturen met een uitgesproken ervaring in
onze sector. Daarom zijn ze hun prijs zeker waard.
Na 5 à 6 jaar samenwerken bouwden we een echte
vertrouwensrelatie op.”
Paul Calders,
Hoofd Technische Dienst Brouwerij Haacht nv

“Wij werken al jarenlang samen met NLT-Pivaco.
De samenwerking verloopt vlot en we zijn heel
tevreden over hun geleverd werk. Ze schakelen
snel en komen steeds hun beloftes na.”
Kees Buijsen,
Hoofd Technische Dienst Frieslandcampina Belgium nv

EEN TEAM VAN SPECIALISTEN
STAAT VOOR U KLAAR

Elke dag staat ons team voor u klaar:
echte specialisten die met u meedenken en waarop
u kan rekenen. Elke dag gaan we tot het uiterste
om uitmuntende projecten op te leveren.
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DESIGN & DEVELOPMENT

BORDESSEN EN BALUSTRADES
TOEGANGSLADDERS EN TRAPPEN
SKIDS
TANKS
PLAATBEWERKING

3D PIPING
3D SKIDS
SHEET METAL
P&ID (RE)-DESIGN

DUBBELWANDIG LASWERK
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