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Industriële dienstverlening
Business Divisies
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid
en milieu zijn heel belangrijke
voorwaarden voor onze klanten
en voor ons

BUCHEN is een toonaangevende industriële dienstverlener in België en biedt een scala aan gespecialiseerde diensten aan voor de reiniging en het onderhoud van industriële installaties en installatieonderdelen. Het gevaarlijk afval en sanering zijn andere belangrijke gebieden in ons portfolio.

De focus van onze diensten ligt bij onze industriële reinigingsprocessen, die zeer gespecialiseerd en
verder ontwikkeld en geautomatiseerd worden. Of het nu warmtewisselaars, luchtkoelers, tanks,
leidingsystemen of apparaten, containers of kolommen van de grote bedrijven zijn: BUCHEN voert
alle diensten uit één hand - vanaf het eerste overleg over de effectieve uitvoering tot de afsluitende
documentatie.
> Leveringsprogramma
Industriële reiniging

> Industrie services

> Afval management

> Sanering

– Hoge druk reiniging van warmtewisselaars, koelers,
		 pijpleidingen, tanks en ander industrieel materiaal
– Opzuigwerkzaamheden met gebruik van zuigwa		 gens, droge stoffen units, etc.
Tankreiniging
Koudsnijden
Shutdown-management
Onderhouds- en controlewerkzaamheden
Rioolservice
Mobiele slibontwatering
Katalysatorservice
Chemische reiniging

De Industrial Services van Buchen dragen bij tot een maximale veiligheid, uitmuntende vakprestaties en de beschikbaarheid van onze systemen en machines voor alle industriële bedrijven

BUCHEN is deel van de REMONDIS-Group,
een van‘s werelds grootste dienstverleners
voor recycling, service en water. De ondernemingen van deze groep beschikken over
meer dan 500 filialen en vestigingen in 34
landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.
Hier werken meer dan 30.000 medewerksters
en medewerkers voor circa 30 miljoen burgers
en vele duizenden bedrijven. Op het hoogste
niveau.
In opdracht van de toekomst.
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