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DECENNIA AAN ERVARING – 
KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

De Rohrer Group is al decennia lang succesvol actief 
als full-service-bedrijf voor industriële installaties. Het 
bedrijf bundelt de meest veelzijdige vaardigheden tot 
een compleet pakket van diensten, waar onder meer 
tank-, pijpleidingen-, staal- en installatiebouw bij 
horen.

De uitstekend opgeleide medewerkers hebben be-
schikking over de modernste apparatuur. Dankzij per-
soonlijke inzet en hoge fl exibiliteit ontwikkelen zij eco-
nomisch en technisch perfecte oplossingen, die zelfs 
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

INDUSTRIËLE INSTALLATIES -
MAXIMALE INSTALLATIEBESCHIKBAARHEID
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Klanten van de Rohrer Group profi teren van de op maat 
gemaakte oplossingen door jarenlange kennis om een 
soepele opslag en transport van edele ruwe materia-
len, zoals bijv. gas, olie, water, stadsverwarming, chemi-
caliën of perslucht, die in industriële installaties wereld-
wijd worden gebruikt voor verdere energieomzetting, 
mogelijk te maken.

Er worden ook pasklare projecten aangeboden op het 
gebied van tankbouw, evenals turn-key-projecten in de 
tankinstallatie- en pijpleidingenbouw.



COMPETENTIE EN 
VEELZIJDIGHEID

Onze teams bestaan uit zeer gemotiveerde en gekwa-
lificeerde medewerkers, waaronder:

•  project- en lasingenieurs
•  lasspecialisten en projectleiders
•  beproefde lassers van verschillende lasbedrijven
•  seniormonteurs
•  constructiebankwerkers conform ISO
•  staalbouwwerkers
•  IHK-specialisten

TANKBOUW 
PIJPLEIDINGENBOUW

Tankbouw:
•  Tanknieuwbouw, tankombouw en tankreparatie
•  Dubbele bodems
•  Tankcoating
•  Afdichtingen voor drijvende daken
•  Aluminium - koepels
•  Brandbestrijding

Pijpleidingenbouw:
•  Pijpleidingen voor brandbare vloeistoffen
•  Afvalwaterdrukpijpleidingen, natte-olie-leidingen, 

ringleidingen
•  Pomp- en verdeelstations
•  Stoom- en krachtcentraleleidingen
•  Tankpijpleidingsystemen
•  Brandblussystemen
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INDIVIDUELE OPLOSSINGEN 
VOOR PRODUCTIEPROCESSEN

Voor elke klantenaanvraag zijn aangepaste uitvoe-
ringen voor sterke productieprocessen noodzakelijk, 
waar de Rohrer Group vanwege de hoge synergie-
effecten van het totale dienstverleningsspectrum op 
bijzonder efficiënte wijze aan kan voldoen.

Installatiebouw:
•  Pomp- en doseerstations
•  Bijvulinstallaties
•  Installaties voor biologisch gas
•  Vulstations voor tankwagens
•  Gaspendelleidingen
•  Tanksanering

FULL-SERVICE
24 UUR PER DAG

Bij ons pakket aan diensten behoren zowel basisdiens-
ten als complete diensten ter plaatse. Met deze service 
staat de Rohrer Group 24 uur per dag, 7 dagen per 
week tot uw beschikking.

Staalbouw:
•  Staalhoogbouw
•  (Machine)steigers
•  Loopbruggen, nooduitgangsteigers, ladders, relin-

gen ...
•  Binnenbouw
•  Complete dienstverlening ter plaatse
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met meerdere vestigingen:

Vienna (AUT), Schwechat (AUT), Linz (AUT), Enns (AUT), Lenzing (AUT), Jockgrim (GER), Dietzenbach (GER), Stade (GER), Gelsenkirchen (GER) 
Cologne (GER), Herten (GER),  Merseburg (GER)  Neustadt/Donau (GER), Ludwigshafen (GER), Lauchhammer (GER), Pratteln (CHE), Stellendam (NLD)
Antwerpen (BEL), Rouen (FRA), Porvoo (FIN), Kulloo (FIN); Isdalstø (NOR), Bukarest (ROU), Pitesti (ROU), Brazi (ROU) , Bratislava (SVK)
Istanbul (TUR), Immingham (GBR), Katowice (POL), Cairo (EGY)
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