Meesters in Techniek

opdrachtgever voor ogen. Als Meesters in Techniek kunnen we goed luisteren.

Praktische oplossingen bedenken die onze opdrachtgevers vooruit helpen. Dat

We denken actief mee. We willen toegevoegde waarde bieden. We stellen

is waar Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau voor staat. We zijn een zelf-

graag onze brede en diepgaande kennis beschikbaar. En ons kritisch ver-

standig opererende werkmaatschappij van Delmeco Group B.V. Een technische

mogen. We geloven in open communicatie met de opdrachtgever. Samen met

dienstverlener met ambitie. Gevestigd in Goes. Actief in heel Nederland en ver

onze opdrachtgevers gaan we voor oplossingen die werken. We onderschei-

daarbuiten. We noemen ons Meesters in Techniek. We zijn sterk in het ontwerpen

den ons met een integrale benadering. Onze samenwerking met Delmeco

en tekenen van machines. We werken productielijnen uit. We zijn specialisten

Projecten, de uitvoerders van onze oplossingen, is daarbij een meerwaarde.

in automatisering en zorgen voor betrouwbare besturingssystemen. We voeren
inspecties uit van elke technische installatie. We dragen zorg voor de veiligheid

Bedrijfsprocessen optimaliseren

van bedrijfsprocessen. Als multidisciplinaire organisatie zijn we in staat om de ge-

Eén aanspreekpunt zijn voor onze opdrachtgevers. Het liefst in een zo vroeg

hele engineering van technische installaties voor onze rekening te nemen. Maar

mogelijk stadium. Dat is wat Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau wil zijn.

we zijn er niet alleen voor de grote projecten. We hebben aandacht voor iedere

Als Meesters in Techniek is het onze ambitie om de bedrijfsprocessen van

vraag. En komen graag met een antwoord dat onze opdrachtgever vooruit helpt.

onze opdrachtgevers te optimaliseren. Dat doen we door gebruik te maken
van onze praktische ervaring met klantgerichte machinebouw. En door onze

Integrale benadering

kennis te bundelen. In multidisciplinaire teams waarin alle kennis op het

Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau heeft steeds de belangen van de

gebied van zowel elektrotechniek, werktuigbouwkunde als automatisering
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is verzameld. Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau ontwerpt en tekent

den, geen fouten en een optimale interne samenwerking. Bovendien beschikken

machines. We ontwerpen en tekenen ook complete besturingsinstallaties. Van

we over ruime tekencapaciteit. Hierdoor zijn we in staat om meerdere projecten

bestaande machines en systemen maken we desgewenst een complete elektro-

tegelijk uit te voeren, tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers.

technische tekening.

Betrouwbare partner voor inspecties
Ruime tekencapaciteit

De veiligheid van productielijnen en technische installaties is de pijler van

Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau maakt gebruik van de meest moderne

een gezonde bedrijfsvoering. Techniek die niet werkt, zet de continuïteit van

2D/3D tekenprogramma’s, zodat we snel elke oplossing in beeld hebben. En ook

elke organisatie onder druk. Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau is een

de meest complexe machines kunnen ontwerpen. Met prototypes die precies

betrouwbare partner voor inspecties. Als Meesters in Techniek beschikken we

beantwoorden aan de behoeften van onze opdrachtgevers. Natuurlijk beschikken

over jarenlange ervaring. We zijn tot in detail op de hoogte van de nieuwste

we over modules voor krachtberekeningen. Daardoor weten opdrachtgevers dat

normen en richtlijnen. Vanwege onze kennis en expertise worden we in het

zowel het teken- als het rekenwerk bij ons in goede handen is. Ook daarin zit onze

hele land ingeschakeld. Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau draagt zorg

toegevoegde waarde. Nog een voordeel van onze onderscheidende 3D-software:

voor de veiligheid van elk industrieel bedrijfsproces. We inspecteren technische

voor onze opdrachtgevers kunnen we, snel en inzichtelijk, aantrekkelijke afbeel-

installaties van sluizencomplexen, tunnels, bruggen en tal van andere openbare

dingen van technische installaties presenteren. Dat praat wel zo gemakkelijk.

kunstwerken. Onze specialisten begeleiden opdrachtgevers op weg naar een

Ook onze leveranciers doen er hun voordeel mee. Het resultaat: snelle reactietij-

volledige CE-markering. Ook voert ons bureau risico-inventarisaties uit. Tevens
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t e k e n w e r k 2d /3d  o n t w e r p e n 
advisering  inspecties  berekeningen

stellen we handleidingen en werkprocedures voor personeel op. Indien

de besturing van een kleine machine, tot aan het besturen van complete

gewenst fungeert Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau als aanspreekpunt

productieprocessen.

voor toezichthoudende instanties.

Innovatief in installatie techniek
Specialisten in automatisering

Als multidisciplinaire organisatie is Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau

Machines en productielijnen moeten optimale prestaties leveren, elke dag

in staat om de complete engineering van technische installaties voor zijn

opnieuw. Perfect werkende besturingssystemen zijn daarbij een absolute

rekening te nemen. Bij ons als Meesters in Techniek stopt machinebouw niet

voorwaarde. Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau is toonaangevend

bij het mechanische gedeelte. Door het combineren van kennis op het gebied

in het bedenken van slimme oplossingen op het gebied van besturing. Als

van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en automatisering wordt voor onze

Meesters in Techniek passen we de meest innovatieve ontwikkelingen in

opdrachtgevers meerwaarde bereikt. Ook gebouwgebonden installaties

ons vakgebied toe. Maar even goed zijn we op de hoogte van techniek van

worden door Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau gerealiseerd, tegen

de eerste generatie. Zodat ook de update van een ouder systeem bij ons in

de hoogst mogelijke kwaliteitsnorm. Hierbij maken we gebruik van de meest

vertrouwde handen is. Altijd wordt gekozen voor de oplossing die het best

innovatieve technieken. In nauw overleg met de opdrachtgever gaan we

past bij de doelen en ambities van de opdrachtgever. Kwaliteit staat bij de

voor de beste oplossing. Binnen het gestelde budget en volgens het vooraf

keuze van de diverse componenten voorop. Functionaliteit is bij Delmeco

afgesproken tijdspad.

Raadgevend Ingenieurs Bureau altijd het kernwoord. Bij het ontwerpen van
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nrg: heftafels hotcells

nutricia: advies brandbeveiliging
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lamb weston meijer:

Sims recycling Solutions: sorteerlijnen
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Verzamelde kennis, betrokkenheid, no nonsense

Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau maakt deel uit van de overkoepelende

Delmeco Raadgevend Ingenieurs Bureau is trots op zijn duurzame relaties.

Delmeco Group. In relatief korte tijd is Delmeco Group uitgegroeid tot een

Voor tal van ondernemingen, organisaties en (semi)overheden hebben we

vooraanstaande technische dienstverlener in heel Nederland en ver daarbuiten.

ons ontwikkeld tot een onmisbare partner. Wij zijn onder andere actief in

Op het bedrijventerrein de Poel II in Goes is eind 2008 nieuwe huisvesting

de nucleaire industrie, voedingsmiddelenindustrie, recycling-/afvalindustrie,

betrokken. Delmeco Group is actief in advisering, projectbegeleiding,

procesindustrie, visserij, verpakkingsindustrie en recreatiesector.

engineering, uitvoering, technische installaties, luchtbehandeling, machinebouw en industriële projecten op het gebied van elektrotechniek en werk-

Die unieke marktpositie hebben wij verworven dankzij onze verzamelde

tuigbouwkunde. Ook brede kennis uit tal van andere vakgebieden is

kennis, onze betrokkenheid en een werkwijze die we gerust no-nonsense

binnen Delmeco aanwezig. Bouwkunde, (industriële) automatisering en

durven noemen.

software engineering rekenen we evenzeer tot onze specialismen.
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