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Gillain & Co, de gespecialiseerde 
leverancier voor voeding en farma 

Allesomvattend assortiment
•	 RVS buizen en fittingen en installatiemateriaal
•	 Procesapparatuur
•	 Wisselstukken
•	 Onderhoud

Onze klanten / industrieën
•	 Farma en cosmetica / voeding en zuivel / bier- en dranken / fijne 

chemie en biotechnologie / zonnecellen en halfgeleiders
•	 Montage- en installatiebedrijven / machine-, apparaten- en tanken-

bouwers (OEM) / onderhouds-, reparatie- en revisieondernemingen 
•	 Engineering en contractors

Procesoptimalisatie staat altijd centraal  
Onze inox- en procesexperten denken graag met u mee over de 
oplossing die het best is voor u en/of uw klant. Zij zijn opgeleid om 
ervoor te zorgen dat u kostenefficiënt, energiezuinig en veilig kan 
produceren. 

Kwaliteit over de ganse lijn 
Gillain & Co verkoopt uitsluitend producten die worden onderworpen 
aan een zeer grondige kwaliteitscontrole bij de fabrikant.  Bij ontvangst 
van een levering doen wij een bijkomende kwaliteitskeuring volgens de 
norm: 

•	 Visuele inspectie
•	 Testen op ruwheid, chemische samenstelling en afmeting
•	 Inspectie van de lasnaad
 
Wij besteden zorgvuldig aandacht aan de verpakking, opslag, manipu-
latie, en het transport van de hygiënische componenten. Uw bestelling 
wordt met de grootste servicegerichtheid afgehandeld. 

Directe leveringen uit stock 
U ontvangt uw bestelling “binnen de 24 uur” bij u of op uw werf als u 
voor 11u bestelt. Indien u producten op bestelling aanvraagt, kan u 
rekenen op een nauwlettende opvolging en communicatie zodat uw 
planning niet in het gedrang komt.
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Buizen en fittingen in roestvrij staal,  
direct leverbaar uit voorraad 
INOXCO is het huismerk van Gillain & Co. INOXCO RVS buizen en fittingen worden 
geproduceerd, gecontroleerd, gemerkt en gecertificeerd volgens de strengste 
normen.  INOXCO onderscheidt zich door een extreem glad binnenoppervlak wat 
meerdere voordelen oplevert:

1. Snellere reinigbaarheid, u bespaart tijd en geld
2. Voorkomen van het nestelen van micro-organismen
3. Traceerbaarheid
4. Betere lasbaarheid omdat de fittingen gegloeid worden na vorming wat een 

aanzienlijke productiviteitswinst voor de lasser oplevert
5. De ruwheid van de INOXCO-fittingen staat vermeld op de bijgeleverde 

certificaten

Buizen en fittingen
•	 Gelaste hygiënische buizen en  

fittingen
•	 304L/316L
•	 Gepolijst/ongepolijst
•	 Gegloeid/ongegloeid
•	 Inwendige Ra ≤ 0,38 tot ≤ 0,8 µm
•	 Europese en Amerikaanse normen

Hygiënische koppelingen en dichtingen
•	 Melkerijkoppelingen, aseptische 

koppelingen, tri-clampkoppelingen
•	 Dichtingen in verschillende kwaliteiten

Mangaten en toebehoren
•	 Volledig gamma mangaten in RVS  

en staal
•	 Rond, rechthoekig of ovaal
•	 Autoclaaf of extern
•	 Onder druk of drukloos
•	 Mangaten op maat of ingebouwd
•	 Roosters en kijkglazen

Varia
•	 Flenzen
•	 Stafstaal, profielen en platen
•	 Montagegereedschappen

Bevestigingsmateriaal
•	 Pijpbeugelsets, vierkante 

en ronde, standaard en 
zwaar

•	 Klemmen

Ventielen en afsluiters
•	 Vlinderkleppen
•	 Enkel- en dubbelzitventielen
•	 3-wegkranen
•	 Hoekventielen
•	 Kogelkranen
•	 Staalnamekranen

Flexibels
•	 Breed assortiment in kunststof en RVS



•	 Pompen en pompsystemen

•	 Kleppen, afsluiters en ventielen 
+ automatisering

•	 Mengers en mixers

•	 Magnetische mixers

•	 Warmtewisselaars

•	 Vatenledigingssystemen

•	 Homogenisatoren

•	 Schuimreinigingsinstallaties

•	 Piggingsystemen

•	 Filters - fijnfilters - microfiltratie

•	 CIP- en SIP-modules

•	 Biowaste-systemen

•	 Instrumentatie

•	 Vervangonderdelen

•	 Onderhoud: preventief en reactief

Procesapparatuur: een mix van sterke partners  
en servicegerichtheid
 
Kostenefficiëntie, energiebesparing, verminderd verbruik van water en detergenten, gemakkelijk  
onderhoud en veiligheid zijn belangrijke parameters bij de selectie van uw oplossing. Onze procesexpert  
beantwoordt uw vragen en ondersteunt u bij het bepalen van de juiste keuze voor uw specifieke toepassingen. 
U krijgt altijd vrijblijvend professioneel advies.xpert bean



 
 

 · Dynamisch opslagsysteem met meer dan 5.000 
locaties met een perfecte traceerbaarheid

 · Stofvrije opslag, beschermd tegen licht en warmte.
 · 4.000 m2 opslagoppervlakte voor buizen tot op een 

hoogte van 10 meter
 · Buizenmagazijn met 520 opslaglocaties
 · Meer dan 1.000 ton buizen en fittings
 · 100% van onze elektriciteit is afkomstig van zonne-

energie

Ons magazijn

 
 

Buizen, fittings en gespecialiseerde onderdelen van ons 
huismerk INOXCO worden in hygiënische productielijnen 
in België en over de grenzen heen gebruikt. 
Procesapparatuur van internationale fabrikanten 
wordt via Gillain & Co geleverd aan voedings- en 
farmabedrijven.

Bij onze klanten
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T: +32 3 870 60 80 
F:  +32 3 870 60 87 
E: advice@gillain.com
www.gillain.com
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Boomsesteenweg 85
2630 Aartselaar
België

Op de hoogte blijven van promoties, nieuwe producten en ander nieuws? 

Schrijf u in op onze newsletter via advice@gillain.com


