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Beproefd concept, nieuwste techniek
Vanaf oktober 2013 zal ‘tunneloven 3’ bij Gouda Refractories in gebruik worden genomen. Dat is meer dan ‘even het fornuis’ aansteken. Het duurt
namelijk enkele maanden voordat deze nieuwe oven uitgedroogd, opgestookt en productieklaar is.
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De impact van een immens project
Gouda Refractories heeft ambities om te groeien. Daar zijn ook mogelijkheden toe. Het bedrijf levert topkwaliteit vuurvaste stenen waar de markt
behoefte aan heeft. Maar hoe kun je groeien als de twee tunnelovens die je hebt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar al
produceren? Het antwoord is simpel: door een nieuwe oven te bouwen.
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Hoewel de aandacht nu snel uitgaat naar Gouda Refractories als leverancier van hoogwaardige vuurvaste stenen, mag een bijzonder onderdeel van
het bedrijf niet vergeten worden: de betonfabriek in Geldermalsen.
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De Special Forces van Gouda
Vuurvast Belgium
Naast Gouda Refractories behoren nog twee werkmaatschappijen tot
de divisie Refractories van Andus Group, namelijk Gouda Vuurvast
Belgium en Gouda Vuurvast Services. Twee bijzondere bedrijven die
zich als servicebedrijf richten op het onderhoud en de installatie van
vuur- en slijtvaste bekledingen. Van welke fabrikant dan ook.
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Gouda Vuurvast Services neemt
het voortouw
Gouda Vuurvast Services is ervan overtuigd: door technologische ontwikkelingen gaat er de komende 10 jaar
veel veranderen. Zélfs in de enigszins conservatieve vuurvast-markt. Dan kun je twee dingen doen: aan de
kant blijven staan of het voortouw nemen. Gouda Vuurvast Services kiest voor het laatste.
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Met deze titel daagde Gouda
Vuurvast Services zijn relaties uit
om de klantendag op 19 september
te bezoeken. ‘Innovatie & inspiratie’ was het thema en ruim 150
enthousiaste relaties beleefden
inderdaad een zeer inspirerende
dag in de Fabrique in Utrecht. Het
werd snel duidelijk dat we aan de
rand van een nieuw tijdperk staan
en dat Gouda graag voorop gaat op
deze ontdekkingsreis.
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RED A C T I E C O M M I SS I E
K r i s Rooi j akk e r s
L i n d a Dam s
Ni e l s Wi b i e r

L A Y - O UT e n R e ali s a t i e
H O W comm u n ica t i e | c r e a t i e

RED A C T I E A DRES
b e u k e n laa n 117
5 61 6 V C E I ND H O V EN

ANDUS GROUP BV
EINDHOVEN / TEL . 040 - 211 58 0 0

Armada Janse BV
Eindhoven / Tel . 040 - 256 19 11

Armada Mobilit y BV
Eindhoven / Tel . 040 - 256 19 11

Armada Rail BV
Nieuwegein / Tel . 030 - 246 95 92

FIB INDUSTRIES BV
LEEUWARDEN / TEL . 058 - 294 59 45

HSM STEEL STRUC TURES BV
SCHIEDAM / TEL . 010 - 427 92 0 0

iss projec t s sro
KoŠice / TEL . + 42 155 729 92 27

LENGKEEK STA ALBOUW BV
HOOGVLIET RT / TEL . 010 - 416 16 4 4

RIJNDIJK CONSTRUC TION BV
EINDHOVEN / Budel / Schagen
TEL . 040 - 246 72 28

GOUDA REFR AC TORIES BV
GOUDA / Geldermal sen
TEL . 0182 - 59 14 0 0

GOUDA VUURVA ST BELGIUM NV
WIJNEGEM / TEL . +32(0)3 - 326 57 0 0

GOUDA VUURVA ST SERVICES BV
GOUDA / TEL . 0182 - 59 14 0 0

HSM OFFSHORE BV
SCHIEDAM / TEL . 010 - 427 92 0 0

van voorden ca stings bv
z altbommel / TEL . 0418 - 57 12 0 0

van voorden maritime bv
z altbommel / Delf zijl
TEL . 0418 - 57 12 0 0

