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Andus Group is een internationaal georiënteerde onderneming
met 12 zelfstandige werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Meer dan 100 jaar ervaring ligt ten grondslag aan de
marktleiderspositie die Andus Group wereldwijd heeft opgebouwd in de procesapparatuur, offshore platforms, vuurvaste
materialen, industrieel gietwerk, complexe staalconstructies en
scheepsschroeven. Met onze geavanceerde productiefaciliteiten
en hoog opgeleid personeel, ontwikkelen wij specifieke oplossingen, bouwen complexe staalconstructies en vervaardigen producten voor de petrochemie, olie- en gaswinning, energiemarkt,
(civiele) industrie, railinfra en de maritieme sector.
Andus Group realiseert jaarlijks een gezamenlijke omzet van
meer dan 200 miljoen euro en heeft circa 900 medewerkers in
Nederland, België, Duitsland en Slowakije. Het is daarmee een
kerngezond concern dat aan de top van de markt opereert. Enkele
bekende projecten in Nederland zijn: de Essent Claus C Centrale
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te Maasbracht, het B13 platform voor Chevron Transportation, de
nieuwbouw van de Bio energie centrale ‘Bio Golden Raand’ te
Delfzijl. Ook internationaal speelt Andus Group een toonaangevende rol. Zo levert zij bijvoorbeeld de vuurvaste bekleding
(1.300.000 ton) voor een aluminiumsmeltcomplex in Abu Dhabi.
In Noorwegen wordt de Djalsfjordbrug gebouwd met een overspanning van 525 meter en Andus levert pomphuizen en waaiers
voor grote internationale baggerschepen. Vanzelfsprekend wordt
er bij alle projecten topprioriteit gegeven aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Serving the industry
De internationaal opererende groep hanteert als missie: ‘Serving
the industry’. Deze lijfspreuk maakt dat industriële klanten wereldwijd altijd een beroep kunnen doen op de aanwezige, gespecialiseerde know-how. Andus Group is een solide bedrijf dat menselijke meerwaarde combineert met modern ondernemerschap,
hoogwaardige technieken en inspirerend leiderschap.
Kennismaken? Graag. Komt u langs bij stand 609 en 610.
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