Optimalisatie
door integratie

industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van
elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering,
HVAC en service & onderhoud

Dassen Group is opgericht in 1948 en concentreert zich hoofdzakelijk op de
Zuid-Nederlandse markt. Dassen Group levert middels haar werkmaatschappijen
een totaalconcept van diensten aan de industriële sector op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie en industriële automatisering. Dassen Group
is ook actief in de utilitaire markt en specialist in ontwerp, aanleg en onderhoud
van technische installaties voor de gebouwen sector. Binnen de groep wordt een
gezonde balans tussen autonomie en multidisciplinaire synergie bewerkstelligd.

Synergie door krachtenbundeling
Door het bundelen van expertise van de verschillende werkmaatschappijen anticipeert Dassen Group op de vraag van
opdrachtgevers om niet-kernactiviteiten, zoals engineering,
fabricage, montage en projectmanagement van technische
installaties uit te besteden aan één multidisciplinaire partner
met één aanspreekpunt. Kenmerkend voor alle Dassen
bedrijven is de klantgerichte instelling.

Binnen de Dassen Group werken wij met een gecertificeerd
kwaliteits- en veiligheidssysteem volgens vaste procedures en
methoden om een constante kwaliteit en veiligheid te kunnen
waarborgen. Onze bedrijven zijn zowel VCA**, VCA Petrochemie als NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Voorts zijn
diverse werkmaatschappijen gecertificeerd voor het uitvoeren
van specialistische werkzaamheden. Kwaliteit en kwaliteits
denken zijn geïntegreerd in onze totale bedrijfsvoering en
projectaanpak. Hierdoor is Dassen Group de ideale partner die
met de klant meedenkt in het aanbieden van een zo ideaal
mogelijke oplossing.

Dassen Group bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die voorzien in technische
installaties en oplossingen voor de utilitaire en industriële markt. Een centraal Shared
Service Center (SSC-Dassen Group) faciliteert de werkmaatschappijen met betrekking
tot P & O, financiële administratie, kwaliteit en veiligheid, inkoop en systeembeheer.

INDUSTRIE
Dassen Industrial bv
Dassen Industrial is actief in engineering, fabricage, montage en
service & onderhoud voor industriële installaties. Om de klant zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zijn deze disciplines
geïntegreerd binnen een projectteam zodat optimale afstemming
gewaarborgd is. Flexibiliteit, kwaliteit en veiligheid staan hierbij
uiteraard voorop.

Dassen-LvH bv
Dassen-LvH is specialist in elektro- en besturingstechniek en
realiseert de installaties vanaf advisering, engineering volgens
internationale richtlijnen, fabricage, montage tot en met inbedrijf
stelling. Zorgvuldig geplande preventieve onderhoudscontracten
en/of serviceondersteuningen waarborgen de inzetbaarheid van
machines en de bedrijfszekerheid van installaties.

Markten

Markten

automotive, cement, chemie, energie, food, papier, petrochemie/refinery, recreatie

automotive, food, machinebouw, papier, recreatie, veevoeder

Disciplines

Disciplines

engineering E & PB, engineering W & piping, fabricage E, montage E, software

engineering E, fabricage E, montage E, software engineering met storingsdienst

Optimalisatie

engineering, storingsdienst industrie

Gimret Techniek bv
Gimret Techniek is ervaren op het gebied van meet- en regeltechniek, energietechniek, piping, machinebouw, kalibratie en
totale industriële installaties. Met toepassing van de allernieuwste
technieken worden ontwerp, ontwikkeling, fabricage en uitvoering
van complete procesinstallaties en automatisering van bestaande
systemen uitgevoerd.

door

energie, chemie, food, machinebouw, papier

Dassen LvH Krimpen bv
Dassen LvH Krimpen is gespecialiseerd in industriële automati
sering. Kernactiviteit is de engineering, bouw en installatie van
besturingskasten voor elektrotechnische, pneumatische of
hydraulische applicaties voor zowel on- als offshore. De brede
branche- en applicatiekennis staan garant voor een succesvolle
projectuitvoering. Op het gebied van veiligheidssystemen voor
deuren- en hekwerkbranche en de machine-industrie hebben we
een specialisatie opgebouwd.

Disciplines

Markten

engineering W, montage E, montage W, verwarmingssystemen, storingsdienst

diverse toepassingen voor koeling, scheepsbouw, veiligheidssystemen,

industrie

waterbehandeling

Markten

Disciplines
engineering E, fabricage E, montage E

UTILITEIT
Gimret Techniek bv
Gimret Techniek is uw kennispartner in gebouw- en terrein
gebonden elektrotechnische installaties. Wij ontwerpen,
installeren, onderhouden en beheren technische installaties,
waarbij altijd rekening wordt gehouden met het comfort voor
de gebruiker en de duurzaamheid van de werk- en leefomgeving.
Hierbij is het terugdringen van het energieverbruik een integraal
onderdeel. Wij doen dit met innovatieve concepten en duurzame
oplossingen op het gebied van nieuwbouw, facility management,
onderhoud en beheer.
Markten

integratie

bedrijfshallen, kantoorgebouwen, winkelcentra, zorginstellingen, woningen en
woningcomplexen
Disciplines

verwarmingssystemen, luchtbehandeling, sanitaire techniek, zwakstroominstallaties,
storingsdienst utiliteit, inspecties NEN 3140 en legionella

Diensten en markten
Procesinstallaties, industriële automatisering en gebouwgebonden installaties vereisen perfectie. De bedrijven
binnen de Dassen Group vullen elkaar hier perfect aan.

Sectoren in de
industrie
Automotive
Cement
Chemie
Energie
Food
Koeling
Machinebouw
Papier
Petrochemie / Refinery
Recreatie
Scheepsbouw
Veevoeder
Veiligheidssystemen
Waterbehandeling

Sectoren in de
utilitaire markt
Bedrijfshallen
Kantoorgebouwen
Overheidsgebouwen
Parkeergarages
Scholen
Winkelcentra
Woningcomplexen
Zorginstellingen
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De Dassen bedrijven: een perfecte combinatie
De kracht van een ingespeeld team
Alle Dassen bedrijven, alle met een solide reputatie, vullen elkaar uitstekend aan. Alle kunnen
putten uit een brede ervaring en beschikken over een moderne outillage en doelmatige organisatie.
Uw voordelen bij een geïntegreerde aanpak:
1. Eén aanspreekpunt, snelle communicatie
2. Verhoogde efficiency en verkorte doorlooptijden
3.	Lagere projectbegeleidings- en coördinatiekosten
4.	Maximale ontzorging
Tegelijkertijd kunt u elk van onze specialistische bedrijven ook apart inzetten. Doe de praktijktest
en ontdek het positieve effect van uw samenwerking met ons.
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