Componenten & systemen

Componenten
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Systemen

Regelafsluiters

Stoom-water units

Straalpompen

Stoomomvormers

Platenwarmtewisselaars

Regelbare stoomkoelers

Buizenwarmtewisselaars

Stoom-warm water units
Condensaatvaten

Over ons
S&B is al meer dan 100 jaar actief in de procesindustrie en levert energiebesparende oplossingen van uiterst duurzaam
materiaal voor de warmtetechniek. Onze missie is het succes van u als klant, uw bedrijfszekerheid. We ondersteunen door de
keuze voor en het toepassen van warmtetechnische componenten en systemen zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteit.
We leveren componenten van de merken Baelz en Arsopi-Thermal.

Waarom kiest u voor S&B?
Bij ons vindt u zowel losse componenten van duurzaam materiaal als complete systemen en een service die verder gaat dan
alleen het leveren van onderdelen. Samen met u bepalen we een installatie die economisch en energiezuinig is. We begeleiden u
in en adviseren u over hoe uw installatie als geheel geoptimaliseerd kan worden met componenten die op elkaar afgestemd zijn:
precies op maat voor uw systeem. En staan uw wensen er niet tussen? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
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Referenties
Onze klanten zijn bedrijven in alle soorten industrieën die energie creëren en distribueren door middel van stoom, heet water of
thermische olie. Bent u geïnteresseerd in onze referenties? We presenteren u graag één van onze laatste business cases.

Service
S&B levert uiterst duurzame producten, reviseert componenten en kan bestaande systemen voor u upgraden. Onze experts
dragen grote zorg voor onderhoud, zodat u bedrijfszeker bent. Goed onderhoud kan de levensduur van uw componenten en
systemen aanzienlijk verlengen! Natuurlijk is het mogelijk met ons een onderhoudscontract af te sluiten.

Contact
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, advies of een prijsopgave.
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