MOURIK INDUSTRY
Dé multidisciplinaire dienstverlener
voor de wereld van morgen

In de 50er jaren heeft Mourik
het grondverzet en constructie
van ExxonMobil in de Botlek
uitgevoerd. Dit was het begin
van onze industriële
dienstverlening.

Mourik Industry is al meer dan vijftig jaar een betrouwbare partner op het gebied
van technische dienstverlening in de (petro)chemische industrie en staal-, metaal-,
energie- en milieusector. Wij bieden klantspecifieke dienstverlening in
uiteenlopende disciplines. Dienstverlening staat hier voor uitvoering, management,
advies, onderhoud, en innovatie. De disciplines waarin wij werken zijn onder
andere industriële reiniging, mechanisch werk, integraal onderhoud, industrie- en
utiliteitsbouw, tank(terminal)onderhoud, catalyst handling, asbestsanering en
milieutechniek.
Bijna nergens ligt de lat zo hoog als in de industrie. Dat geldt op het gebied van
veiligheid, maar ook in termen van efficiency. Uw fabriek moet 24/7 draaien, fabrieksstops
kosten geld. Mourik is een wereldspeler als het gaat om efficiënt onderhoud. U vindt ons
op alle continenten bij grote industrieën. We werken met bovengemiddeld gekwalificeerde
mensen en hoogwaardig eigen materieel. Daarmee halen we de hoge standaarden in de
industrie.
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Industriële diensten
Mechanisch, cleaning, civiel, conservering en catalyst-werk, maar ook
maatwerk processystemen en onderhoud: Mourik is uw multidisciplinaire
aannemer in de industrie. Onze dienstverlening voeren wij succesvol, veilig,
binnen budget en binnen de planning uit. Onze multidisciplinaire aanpak biedt
de mogelijkheid om mensen en middelen in de verschillende disciplines beter
op elkaar af te stemmen, waarvan u kunt profiteren.
Mourik Industry is een betrouwbare partner
voor catalyst handling van zowel fixed-bed
als tubular reactoren en reformers.

 Industriële reiniging
Op dit gebied werkt Mourik wereldwijd met een schat aan ervaring,
gekwalificeerde mensen en hoogwaardig materieel. Een kleine greep uit onze
reinigingswerkzaamheden: hogedruk- en vacuümreiniging, schoonmaken van
opslagtanks en rioleringen, chemisch reinigen, straal- en schilderwerk, werken
in inerte en toxische atmosferen, asbestsanering en fabrieksstops.
 Mechanische werkzaamheden
Mourik verzorgt complete trajecten voor u: projectmanagement, ontwerp,
voorbereiding, planning, uitvoering en onderhoud. Onze mechanische
activiteiten bestaan onder andere uit engineering, leidingsystemen,
(pre)fabricage en installatie van pijpleidingen, bouw en onderhoud installaties,
reparatie van opslagtanks, constructies, modificaties en nieuwbouw.
 Civiele werkzaamheden
Kwaliteit en veiligheid zijn centrale thema’s voor Mourik die we in alle fases van
het bouwproces strikt bewaken. De projecten die we realiseren, variëren van
(turn-key) nieuwbouwprojecten, renovaties en verbouwingen tot civiele
onderhoudscontracten. Onze civiele werkzaamheden bestaan onder andere uit
civiele, utiliteits- en betonwerken, staalconstructies, ondergrondse leidingen,
elektrotechnische installaties, loodgieterswerk, renovatie en verbouwingen.
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 Catalyst handling
Het ontladen en beladen van reactoren is een kritisch karwei dat draait om
veiligheid en efficiency. Een plant die stilstaat vanwege een catalystwissel
produceert niet en tijd is geld. Catalyst handling is zeer specialistisch werk.
Mourik is wereldwijd een van de weinige bedrijven die dit werk beheersen.
Hierbij moet gedacht worden aan: reactorspecifieke diensten zoals
(soft)vacuüm ontlading, natte ontlading, sock loading, dense loading
(Unidense®), reactor revamps, inspecties en fabrieksstops.
 Aanvullende diensten
Mourik Industry levert ook aanvullende diensten, zoals straal- en schilderwerk,
milieutechniek, Total Tank Care, volautomatisch orbitaal laswerk en
automatische reiniging van koelinstallaties. Dit doen we niet alleen in
Nederland of West-Europa, maar wereldwijd. Door deze kennis kunnen wij ons
snel aanpassen aan specifieke klantwensen en daadwerkelijk samenwerken,
gebaseerd op open communicatie, wederzijds vertrouwen en respect.
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