


FITTERS NEEMT LEIDING IN UW PROCESSEN 
 
PARTNER VOOR GASLEIDINGEN, PERSLUCHTLEIDINGEN, AFZUIGING & INDUSTRIËLE 
VENTILATIESYSTEMEN

SPECIALIST IN:
• Industriële gasleidingsystemen
• Medische gasleidingsystemen
• Perslucht installaties & compressoren

 
• Werkplaatsinrichting
• Lasrook verwijdering
• Industriële ventilatie

GASLEIDINGSYSTEMEN EN -INSTALLATIES
Fitters is uw kundig en ervaren installateur van 
gasleidingsystemen voor transport van industriële en 
medische (bulk)gassen en vloeistoffen. Wij zijn onder 
meer partner voor bouwbedrijven, metaalverwerkende 
industrie, gasleveranciers, medische industrie, onderwijs, 
laboratoria en overheid in België en buurlanden.

PERSLUCHTLEIDINGEN
Perslucht is een kostbare energievorm; het is dan ook 
van essentieel belang dat persluchtleidingen perfect 
betrouwbaar zijn. Het kleinste lek kan immers al tot een 
grote kostenpost leiden. Fitters is uw ervaren partner 
voor aanleg en onderhoud van persluchtleidingen. Ook 
voor het opsporen van eventuele lekkages heeft Fitters de 
juiste expertise en high end apparatuur.

COMPRESSOR INSTALLATIES
Voor een optimale bedrijfsvoering bij onder meer 
metaalbewerkers, laboratoria en garages is een perfecte 
installatie van compressor installaties onmisbaar. 
Maximaal rendement, veiligheid en flexibiliteit (zodat 
eenvoudig aanpassingen en uitbreidingen mogelijk zijn) 
zijn bij elke compressor installatie belangrijke pijlers. 
Afhankelijk van de toepassing bij een decentrale of 
centrale installatie, berekenen onze specialisten op basis 
van de werkdruk, persluchtbehoefte en kwaliteitseisen de 
maatvoering van de installatie.

INDUSTRIËLE VENTILATIE EN AFZUIGING
Realiseer een gezond luchtklimaat in uw productieruimte, 
werkplaats of bedrijfshal door te kiezen voor een 
perfect functionerend ventilatiesysteem. Fitters 
plaatst ventilatiesystemen voor het verbeteren van 
het binnenklimaat in uw werkruimte. Het verwijderen 
van lasrook- en uitlaatgassen en het plaatsen van 
warmteafblaaskanalen voor de koeling van compressor 
installaties zijn hier enkele voorbeelden van.

WERKPLAATSINRICHTING
Een werkplaats dient overzichtelijk en functioneel 
ingericht te zien. Fitters heeft een uitgebreid programma 
van diverse soorten werkplaatsinrichtingen. Van 
geluidabsorberende scheidingswanden tot volledige op 
maat gemaakte slijpcabines. Ons team weet uw behoefte 
perfect te vertalen naar een pasklare oplossing.

KIES VOOR FITTERS; KIES VOOR KWALITEIT, 
VAKMANSCHAP, VEILIGHEID EN EXPERTISE

KWALITEIT
Alleen de allerbeste en meest veilige leidingsystemen 
en installaties zijn goed genoeg voor onze klanten. Niet 
voor niets weten bedrijven, instellingen en overheden 
uit geheel België en uit de omliggende landen ons te 
vinden. We hebben ons in een snel tempo ontwikkeld tot 
een gerespecteerde speler in de markt van ‘Lassen en 
Gassen’ en we groeien elk jaar verder. In 2020 is ons nieuwe 
bedrijfsonderdeel Fitters opgericht. Binnen deze divisie 
richten we ons volledig op leidingsystemen en installaties. 
Onze focus blijft daarbij nadrukkelijk gericht op kwaliteit.
 
VAKMANSCHAP
Fitters stelt kwaliteit absoluut voorop. Ons team bestaat 
dan ook enkel uit goed opgeleide, ervaren en gedreven 
vakmensen. Onze medewerkers garanderen bij elke 
opdracht de juiste kennis, ervaring en vakmanschap. 
Goed is niet goed genoeg, wij gaan voor perfect. Kwaliteit 
is uiteraard een constante, maar ook factoren zoals 
veiligheid en hygiëne hebben onze voortdurende focus.
 
VEILIGHEID
Fitters garandeert als professionele partner een feilloze 
aanpak van elk installatieproces. Wij zorgen ervoor 
dat uw installatie tiptop in orde is én blijft. Ook na de 
inwerkingstelling staan we paraat om alle installaties in 
perfecte staat te houden. Om een optimale veiligheid te 
verzekeren, werken onze medewerkers enkel met degelijk 
gekeurd gereedschap van de beste kwaliteit en met de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens de 
uit te voeren werkzaamheden leven we  alle mogelijke 
veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na. Onze medewerkers 
zijn op de hoogte van alle geldende normen en passen die 
ook nauwgezet toe.
 
EXPERTISE
Onze experts volgen de markt op de voet. We blijven 
voortdurend voorop lopen in kennis en maken steeds 
gebruik van de allernieuwste ontwikkelingen en 
technieken. Het is niet voor niets dat we geregeld gevraagd 
worden als gastspreker of deskundig demonstrateur op 
scholen, seminars en expertise-meetings.



KLANTPORTFOLIO

KLANTEN AAN HET WOORD
Theo Bemelmans, technisch adviseur Lassen
Mechanica bij TISM (Technisch Instituut 
Sint-Michiel) te Bree: 

“Op onze school wilden we een nieuwe lasafdeling 
laten bouwen en inrichten. Deze klus heeft Fitters 
voor ons uitgevoerd. Tot volledige 
tevredenheid. Het ging om een omvangrijk 
project, met veel overlegmomenten tussen 
Fitters, mijzelf en andere stafleden van onze 
school. Elk overleg was positief, de medewerkers 
van Fitters hebben duidelijk verstand van zaken én 
van klantgericht werken. Alle uitgevoerde werken 
zoals leidingwerk, plaatsen van de lascabines, 
afzuiging en de aankoop van onze lastoestellen zijn 
steeds verlopen zoals afgesproken.”

Leen Piedfort, manager bij de organisatie 
Bio-Incubator Leuven NV te Leuven: 

“Bio-Incubator Leuven geeft onderzoeksgedreven 
biotechbedrijven een duwtje in de rug door hen 
hoogtechnologische multifunctionele kantoor- en 
laboratoriuminfrastructuur aan te bieden en hen 
op logistiek en technisch vlak te ondersteunen. 

Chemische labo’s zijn zeker niet zonder risico. De 
veiligheid , de kwaliteit en de efficiëntie van de 
gasinstallaties in de labo’s dient continu 
gewaarborgd te worden.  Bio-Incubator doet 
hiervoor sinds zijn opstart in 2006 een beroep op 
Fitters. Zij zorgen voor de installatie van de ver-
schillende gassen in alle nieuwe labo’s en staan in 
voor de aanpassingen van bestaande installaties, 
indien gewenst. Met hun ervaring en kennis is 
Fitters expert in gasinstallaties. Dit van de 
ontwerpfase tot en met de operationele fase.
Het management van Bio-Incubator Leuven en de 
bedrijven die er gehuisvest zijn, zijn uiterst 
tevreden over de klantgerichte en flexibele service, 
de kwalitatieve uitvoering en de vriendelijke en 
professionele werknemers van Fitters.” 
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