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Industrie: verbeteren van industriële
prestaties
Het optimaliseren van zowel de productieprocessen als het energieverbruik zijn twee belangrijke factoren
die industriële bedrijven een concurrentievoordeel kunnen geven. Dit resulteert in energie-efficiëntie,
hogere betrouwbaarheid, de modernisering van hun productie-installaties, etc. VINCI Energies ondersteunt
industriële klanten over de hele wereld met de engineering, implementatie en onderhoud.
BEZOEK DE WEBSITES
VINCI Energies, actief in alle toonaangevende industriële
sectoren, ontwerpt en implementeert op maat gemaakte
oplossingen en diensten die industriële bedrijven in staat
stellen om de huidige uitdagingen van de technologische
veranderingen in onze industriële omgeving aan te
pakken. Toegevoegde waarde wordt aangeboden binnen
elk gebied van onze expertise: process operation &
control, evenals elektrische, mechanische en thermische
engineering. Onze teams zijn toegewijd op de lange
termijn, met als belangrijkste doelstelling om de
prestaties van de productie-installaties van onze klanten
te verbeteren en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar traceerbare en veilige processen.

Een erkende expertise in de industriële sector
Actemium is het merk van VINCI Energies dat 100% is
toegewijd aan industrie. Onze specialisten zijn gekend
voor hun expertise in de volcontinue procesindustrie,
die zij bieden aan onze klanten in onder meer de olie-,
chemische en farmaceutische industrieën en in
waterbehandeling.
Bovendien beschikken we over een diepgaande
ervaring met, en expertise in fabricageprocessen voor
consumptiegoederen, in de automobiel sector, de
lucht- & ruimtevaart en scheepsbouw. Deze brede
knowhow brengt ons in een leidende positie voor wat betreft de energiedistributie, seingevings- en
bewakingssystemen en industriële robots, automatisering, luchtbehandeling, ventilatie en binnen isolatie voor
industriële gebouwen. Actemium is ook actief in operationeel onderhoud en biedt multi-technische en multi-site
oplossingen, met een perspectief van partnerschap op lange termijn.

Ontdek de andere business lines

Infrastructuur: de grote
uitdaging voor onze
samenleving

ICT: in de kern van digitale
transformatie

Dienstensector: duurzamer en
intelligenter maken van
gebouwen
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