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Industriële installaties moeten aan steeds hogere normen voldoen. 

Het opzetten van een productie-unit of het uitbreiden van uw opslagcapaciteit 
vraagt dan ook zorgvuldige planning, nauwkeurige opvolging en, niet in het minst, 
het juiste basismateriaal. 

Inox is het materiaal dat u nodig hebt. 

De kans dat u geen inox in huis 
heeft, is klein. Het glanzende, 
roestbestendige materiaal is vooral 
populair in de keuken, maar 
verfraait ook uw (design)interieur. 

Behalve mooi is inox echter ook 
duurzaam en hygiënisch. 

Het is het ideale materiaal voor 
de opslag, de verwerking en het 
transport van poeders, granulaten, 
vloeistoffen en gassen.  
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DE KRACHT VAN INOX 
Roestvrij staal heet het in de volksmond. Maar eigenlijk moet dat ‘roestvast’ staal zijn. 
Het is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. 
 
Bij aanraking met zuurstof vormt het chroom een onzichtbaar laagje dat het staal 
beschermt tegen roestvorming. Deze oxidehuid is het geheim van inox. 
Bovendien herstelt het laagje zichzelf bij beschadiging.

Nog een belangrijk voordeel: inox is 100% recycleerbaar.

INOX SYSTEMS
INOX SYSTEMS vertegenwoordigt de Portugese firma INACEINOX als exclusieve 
handelsagent voor de Benelux. Daarnaast onderhoudt het uitstekende contacten 
met andere toonaangevende inoxfabrikanten van Portugal. 

Waarom Portugal?
 
Omdat Portugal toonaangevend is in de productie van inox. Reusachtige productie-
hallen kunnen projecten van gelijk welke omvang aan. De economische situatie zorgt 
er ook voor dat de fabricatie goedkoper is dan in andere Europese landen. 

Waarom Inaceinox? 

Inaceinox is het speerpunt van onze Portugese alliantie. Deze wereldwijd actieve pro-
ducent heeft een unieke reputatie opgebouwd in de meest uiteenlopende sectoren. 

Waarom andere fabrikanten? 

Omdat sommige toepassingen een hoge graad van specialisatie vereisen. Afhankelijk 
van uw specifieke wensen, bieden wij u de juiste partner. Zo bent u zeker dat u een 
beroep kunt doen op jarenlange ervaring in ùw vakgebied

Waarom Inox Systems? 

Omdat wij uw project volledig opvolgen. Wij zijn uw aanspreekpunt en tussen-
persoon. Een gedetailleerd financieel plan zorgt ervoor dat u nooit voor verrassingen 
komt te staan.
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Hoofdalliantie

INACEINOX
Vale de Cambra, Portugal

Elke sector heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en vraagt 
unieke, klantgerichte oplossingen. Omdat Inaceinox wereldwijd 
installaties in alle mogelijke industrieën heeft gerealiseerd, zijn zij 
onze bevoorrechte partner. 

Toch zijn er situaties denkbaar waarin zij ons doorverwijzen naar 
gespecialiseerde firma’s. Niet het binnenhalen van uw project, 
wel de perfecte realisatie ervan staat immers voorop. 

Inaceinox gaat voorop in toepassingen in de chemische, farma-
ceutische, cosmetische en biotechnische olie- en gasindustrie. 
Doorgedreven research maakt Inaceinox bovendien toonaangevend 
in de verwerking van poeders, korrels en granulaat.  

TWISTOP 

Twistop specialiseert zich in toepassingen in de voedsel- en drank-
enindustrie. Hun expertise in waterzuivering maakt hen de ideale 
partner voor de inrichting van kuuroorden en wellnesscentra. 

VALINOX 

Valinox focust op verwarming, klimatisering en luchtzuivering, met 
jarenlange expertise in zonne-energie. Het bedrijf rekent vooral grote 
openbare gebouwen, restaurants, hotels en ziekenhuizen tot hun 
klanten. 

A.SILVA MATOS

Wie brandstof zegt, zegt A.Silva Matos. De opslag en het wegvervoer 
van ruwe olie, benzine én lpg heeft voor deze firma geen geheimen. 
Daarnaast spitst ze zich toe op nieuwe energie, in het bijzonder wind-
molens. 

Inox Systems werkt samen met vier toonaangevende bedrijven in Portugal. Samen 
beschikken ze over meer dan 172.000 m² productiecapaciteit en stellen ze 495 mensen 
tewerk. Hun hoogkwalititatieve producten worden overal ter wereld geleverd
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WAARBORG 

INOX SYSTEMS garandeert ‘sleutel op de deur’-oplossingen voor al uw toepassingen. 
Op maat gemaakte ontwerpen resulteren in instapklare installaties. 
Nazorg is inbegrepen, voor onderhoud werken we samen met gespecialiseerde 
bedrijven uit de regio. 

Bovendien kunt u rekenen op 2 tot 5 jaar garantie op het volledige project. 

CERTIFICERINGEN 
De partners van INOX SYSTEMS werken volgens Europese normen en waarden. 
Ze hebben eerbied voor het individu en voor het milieu. 

Quality Management System NP en ISO 9001 
Environmental Managenment System NP en ISO 14001

REFERENTIES 

Michelin, Renault, BP, Esso, Danone, Kraft Foods, Nestlé, P&G, Henkel, Spar, L’Oréal, 
Sandeman, Le Meridien, Meggle, Feiraco, EOC, OWS, Hoechst 

TOEPASSINGEN
Een greep uit de mogelijke toepassingen van Inox of staal.

Afvullijnen 
Absorptie- en destillatiekolommen
Doseersystemen en pompen
Cyclonen
Drogers
LPG- en ADR-tanks
Drukvaten
Filtersystemen
Isotherme en adiabatische reactoren
Looppaden en trappen
Mengers en verdelers
Opslagsilo’s
Pijpleidingen
Transportbanden
Verdampers
Package-systemen
Reinigingsfaciliteiten
Warmtewisselaars

MARKTSEGMENTEN
Chemie, farmacie, cosmetica, biotechnologie, olie-  en gasindustrie, voedsel- 
en drankenindustrie, zwembaden en wellness, waterzuivering, verpakking, 
airconditioning, hernieuwbare energie, afvalverwerking, kunststof en keramiek
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Bert De RaedtJosé Da Costa 

Rechtstreeks contact, no-nonsense aanpak en persoonlijke opvolging. 
Bij INOX SYSTEMS is uw project in betrouwbare handen.

BRILLIANTLY BETTER

INOX SYSTEMS kan rekenen op de gebundelde ervaring van vier toonaangevende 
partners. Zo bent u zeker dat de voorgestelde oplossing de enige goede is voor 
uw bedrijf. 

De meer dan concurrentiële prijs die u daarvoor betaalt, maken uw keuze voor 
INOX SYSTEMS alleen maar logischer.   

Contacteer ons dus vandaag nog voor een afspraak. 

FACE TO FACE
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