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Glasvezelversterkte kunststof
(GVK) leidingsystemen
GVK leidingen t.b.v. scrubber met 6 niveau’s

HKP Europe B.V. verzorgt de advisering en de verkoop van het
gehele Kurotec-KTS programma in de Benelux. Voor aanvragen
en advies kunt u contact met ons opnemen.
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Akzo Frankfurt

Sproeileidingen t.b.v. gaswasser

Kurotec-KTS
Kurotec-KTS is meer dan 30 jaren gespecialiseerd in
hoogwaardige GVK leidingsystemen. Met meer dan
230 medewerkers, verdeeld over de vestigingen in
Duitsland, Polen en Bulgarije is Kurotec-KTS een zeer
grote Europese speler in de chemie en bij o.a. energie
centrales en afvalverbranding installaties.

GVK koelwaterleidingen tot ø 3.600 mm.
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GVK koelwaterleiding RWE
centrale Eemshaven (NL)

Programma
• B
 erekenen, tekenen, fabriceren, leveren en (de-) monteren
van GVK leidingsystemen.
• L everen van GVK ducting, headers, schoorstenen en
speciaal vormgegeven producten.
• T urn key GVK projecten, waaronder levering en montage
van tanks, leidingen en apparaten.
• Fabriceren van druktanks en apparaten in GVK (PED keur).
• GVK internals & luchtverdeelsystemen voor o.a. gaswassers.
• M
 ontageteam voor onderhoud, reparatie, re-lining /coaten
van gaswassers en tanks.

GVK trapeziumrooster
voor luchtverdeling

Specialisatie
GVK leidingsystemen, componenten en specials in polyesteren vinylesterhars die voorzien kunnen worden van een liner
zoals: PVC, PE, PVDF, E-CTFE, PFA en FEP.
Er wordt gefabriceerd volgens DIN 16965 voor leidingtype
A, B, D en E, volgens DIN 16966 of volgens klantspecificatie
zoals de normen van o.a. Bayer, Solvay, DOW.

Rechthoekige GVK ducting afm.
5.000 x 8.000 x 14.000 mm
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Project & Engineering
Op wens van de klant worden complete projecten
aangeboden, zoals: inmeten, ontwerpen, berekenen,
produceren, leveren, monteren en een 24 uurs after-saleservices. Ook worden projecten uitgevoerd waarin
opslagtanks of apparaten geleverd, gemonteerd c.q.
gedemonteerd moeten worden op “all-in / turn key” basis.

Turn-key project: scrubbers, leidingen, schoorstenen en staalwerk.
Betreft: zuurregeneratie Indaver (Tata terrein IJmuiden NL)

Montage
De VCA c.q. SCC gecertificeerde monteurs verzorgen
het transport, montage en turn key projecten.
Door prefabricage in Stade (D) worden de doorlooptijden
tijdens een bedrijfsstop tot een minimum beperkt.
GVK gaswasser

HKP EUROPE B.V is leverancier van kunststof
tankinstallaties, leidingsystemen, apparaten en
producten. Deze worden gefabriceerd en gemonteerd
door gecertificeerde bedrijven met ruime ervaring
op de Nederlandse en Europese markt.

HKP EUROPE B.V.
Boekelose Stoomblekerij 37
7548 ED Enschede (Nederland)
T +31 (0)53 428 09 35
info@hkpeurope.com
www.hkpeurope.com

KUROTEC-KTS KUNSTSTOFFTECHNIK STADE GMBH
Am Bullenhof 25
21680 Stade (Germany)
info@kurotec-kts.de
www.kurotec-kts.de

