SHUTDOWNS & TURNAROUNDS
Samen werken aan veiligheid en kwaliteit
Op het specialistische terrein van Projects & Shutdowns biedt Eekels een volledig
en uitgebreid pakket dienstverlening. Inclusief management, inkoop, planning,
werkvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer.
Onze aanpak hierin is onderscheidend. Eekels bereidt de
werkzaamheden voor en voert deze uit. Beide fasen vinden in
nauw overleg met onze klanten plaats, uiteraard binnen het
afgesproken budget en planning. Eekels is een betrouwbare
partner en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van
veiligheid en kwaliteit. Gebaseerd op de wensen en eisen van
de klant leveren wij maatwerk op het terrein van contractbepalingen, contractuele voorwaarden en condities.

Eekels biedt ook effectief mechanisch
fabrieksonderhoud aan. Door de jaren heen hebben
we een enorme kennis en ervaring opgebouwd
met het managen en uitvoeren van onderhoud in
shutdowns.

Keuze uit diverse contractvormen:

Integratie met klant:
voorwaarde voor de beste resultaten

Contractvormen met bonus/malus regelingen.
Vaste prijzen.
Open begroting.
Eenheidstarieven.
Nieuwbouw en renovatieprojecten.

Sterk in stops

Samenwerken met de klant betekent in de visie
van Eekels hetzelfde als integreren met de klant.
Dit is voorwaarde voor het behalen van de beste
resultaten op het gebied van werkvoorbereiding,
planning en de daadwerkelijke uitvoering van de
werkzaamheden.

Gespecialiseerd in nieuwbouw en renovatieprojecten
Met nieuwbouw en renovatieprojecten hebben we zeer
uitgebreide ervaring. Een voorbeeld? We hebben complete en
complexe fabrieken voor onze klanten
gebouwd en gerenoveerd. Ook hebben we fabrieken
uitgebreid terwijl de productie ongestoord kon doorgaan.
Bij dit soort complete projecten nemen we projectmatig
verantwoordelijkheid voor alle activiteiten.
Vanaf het ontwerp tot aan de sleutelklare oplevering,
inclusief civiel, electrotechniek, automatisering en
onderaannemers. U heeft nergens omkijken naar, behalve naar
het geslaagde resultaat.

www.eekels.com

SHUTDOWNS & TURNAROUNDS
Daadkracht, flexibiliteit en slagvaardigheid de
kreten van de wertuigkundige afdeling van eekels.
Onze technische dienstverlening is gebaseerd
op daadkracht, flexibiliteit, slagvaardigheid en
betrokkenheid op het gebied van:
Service & Maintenance
Engineering & Fabrication
Projects & Shut Downs
Airfin Coolers
Skid Mounted Units

Eekels werkt onder meer in de volgende branches
Scheepsbouw

Procesindustrie

Infrasector

Machinebouw

Containerschepen

Olie en Gas

Waterzuiveringen

Speciale machines

Kabelleggers

Chemie

Drinkwaterbehandeling

Hijskranen en heimachines

Marineschepen

Delfstoffen

Bruggen en sluizen

Wikkelmachines

Coasters

Papier en karton

Stuwen en gemalen

Meetapparatuur

Tankers

Food & Pharma

Baggerschepen

Glas

Auto carriers

Recycling

Bevoorradingsschepen

Beton en steen

Drogeladingschepen

www.eekels.com

