Délo Boringen BVBA NIEUWSBRIEF
Délo Boringen BVBA, uw partner in bodemonderzoek !
Délo Boringen is als onafhankelijk boorbedrijf actief sedert 2002 en levert u alle milieukundige
dienstverlening, zowel bij bodemonderzoek als bij de sanering.
In de onderzoeksfase kan u bij ons terecht voor de uitvoering van alle milieukundige boringen,
zowel handmatig als machinale boringen.
Machinale avegaar‐, puls‐, ramgutsboringen, ongeroerde staalname, grondwaterstaalname,
slibbemonstering enz.
In de saneringsfase kan u bij Délo ook terecht voor de plaatsing van onttrekkingsfilters, diepe
boringen of spoelboringen.

Délo Boringen bvba website
Délo is ook virtueel bereikbaar. Op de Délo website
kan u terecht voor een overzicht van de
dienstverleningen. Verder kan u via de website ook alle
technische gegevens en mogelijkheden van onze
machines snel en eenvoudig raadplegen of
downloaden.

Info en prijsvraag:
DELO BORINGEN, Industriepark Brechtsebaan 18 A, 2900 Schoten.
0475 59 42 72

Machinale dienstverlening, nu ook spoelboringen
De machinale dienstverlening van Délo wordt vanaf
eind maart 2011 verder ook uitgebreid met
spoelboringen. Door een aanpassing op de
Comacchio‐machine wordt deze geschikt gemaakt
voor het plaatsen van spoelboringen bij
saneringswerken of voor het plaatsen van diepe
onttrekkingsputten.
Met de installatie van de spoelboring beschikt Délo
voortaan over een volledige waaier van
machinediensten in het kader van milieutechnisch
onderzoek of saneringsuitvoeringen.

Délo is ook virtueel te bereiken.
Alle info via www.boringen.be en delo@boringen.be

Délo Boringen, keuring en kwaliteit. Werken zoals het hoort !
Steeds meer bedrijven eisen een kwaliteitscertificaat of
keuringsattest bij de uitvoering van machinale werken.
In principe zijn de machines van Délo vanuit de fabriek voorzien van
de nodige veiligheidskeuringen. Om echter onze klanten een extra
garantie te kunnen bieden dat de machines ook na dagdagelijks
gebruik steeds in de beste condities verkeren en op een veilige
manier kunnen worden bediend, hebben we begin 2011 een extra
keuringscertificatie laten uitvoeren door het controlebureau
Vinçotte.
Deze keuring zal voortaan elke 3 maanden worden herhaald, zo
garanderen we u steeds een veilige werking van onze machines.
Veiligheid en kwaliteit gaan samen. Ook bij ons!

Info en prijsvraag:
DELO BORINGEN, Industriepark Brechtsebaan 18 A, 2900 Schoten.
0475 59 42 72

