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De gespecialiseerde leverancier 
voor Food & Life Sciences
Hygiëne	-	zuiver	onze	tweede	natuur 
Gillain & Co is een gespecialiseerde leverancier van hygiënische 
componenten en apparatuur voor Food & Life Sciences. U vindt 
in ons assortiment gecertificeerde en traceerbare onderdelen 
die essentieel zijn voor deze veeleisende en complexe 
productieprocessen. We luisteren altijd naar uw specifieke noden 
en dankzij onze beproefde praktijkervaring stellen we u uitsluitend 
veilige en betrouwbare oplossingen voor. 

Altijd alert
Het geheim van ons succes is eenvoudig. We monitoren continu 
wereldwijd nieuwe markt- en technologieontwikkelingen en 
passen ons assortiment aan wanneer we ervaren dat dit onze 
klanten ten goede komt. Zo krijgt u altijd de hoogste kwaliteit tegen 
de voordeligste prijs en garanderen we u een veilige en kosten-
efficiënte productie.

Meer	dan	135	jaar	van	vertrouwen	en	expertise	 
Met een marktaanwezigheid van meer dan een eeuw in de hoge 
en ultrahoge zuiverheidssectoren heeft Gillain & Co een betrouw-
bare reputatie opgebouwd en een expertpositie verworven. We zijn 
bevoorrechte leverancier van talrijke vooraanstaande Food en Life 
Sciences bedrijven.

Procesomvattend aanbod
 · Process	equipment

Procescomponenten voor de behandeling van vloeistoffen of 
gassen.

 · Flow	equipment
Pijplijncomponenten, verbindingen tussen buizen (fittings). 
Buizen voor het transport van vloeistoffen of gassen.

 · Pre-engineered	solutions
Vooraf gefabriceerde procesunits.

 · Vervangonderdelen

 · Maintenance
Onderhoud en herstellingen van uw installatie.

 · Voeding en zuivel
 · Brouwerijen en dranken
 · Chemie, farmaceutica en cosmetica
 · Fijne chemie en biotechnologie
 · Pure gassen en micro-elektronica 

 

 · Eindgebruikers
 · Machine-, apparaten- en 

tankenbouwers 
 · Montage- en installatiebedrijven 
 · Engineering contractors
 · Onderhouds-, reparatie- en 

revisiebedrijven



Buizen en componenten in 
roestvrij staal, direct leverbaar uit 
voorraad 
In Food & Life Sciences is een absolute hygiëne gedurende het 
volledige productieproces absoluut noodzakelijk. Er worden uitsluitend 
buizen, toebehoren en afsluiters met een extreem glad binnenoppervlak 
gebruikt. Naast een zeer goede reinigbaarheid vermijdt dit het nestelen 
van bacteriën en laat het de productie toe van WFI (water for injection). 
Gillain & Co buizen en fittings worden geproduceerd, gecontroleerd, 
gemerkt en gecertificeerd volgens de strengste normen: uw garantie 
voor kwaliteit en traceerbaarheid. U vindt bij ons de grootste voorraad 
van buizen en componenten. Standaardonderdelen ontvangt u binnen 
de 24 uur. Raadpleeg vrijblijvend uw Gillain & Co-adviseur voor meer 
informatie.

•	 Buizen	en	fittings
•	 Mangaten
•	 Kijk- en peilglazen
•	 Filters en toebehoren
•	 Installatiemateriaal

Process equipment: een 
mix van spitstechnologie en 
praktijkervaring
Wanneer u samenwerkt met Gillain & Co, kiest u voor een dubbel voor-
deel. We combineren vooruitstrevende technologieën van wereldwijde 
topleveranciers mét een jarenlange praktijkervaring.

We kennen de dagdagelijkse praktijk 
Uiteraard begrijpen Gillain & Co-adviseurs alles van vloeistofbehan-
deling. Maar zij kennen ook de problemen waarmee u dagelijks gecon-
fronteerd wordt. Onze adviseurs weten precies wat er zich kan voordoen 
in proceslijnen, want dat is de plek waar zij het vaakst vertoeven. Dank-
zij hun praktijkervaring en doorgedreven productkennis stellen zij u altijd 
de juiste oplossing voor. U kan rekenen op degelijk en gericht advies.

•	 Pompen
•	 Kleppen	en	afsluiters
•	 Warmtewisselaars
•	 Pre-engineered	solutions	en	vatenlediging
•	 Flexibele slangen
•	 Schuimreinigingsinstallaties
•	 Mengen en roeren
•	 Homogenisatoren
•	 Reinigen
•	 Piggingsystemen op maat



Ons magazijn
 · Dynamisch opslagsysteem met meer dan 5.000 

locaties voor een perfecte traceerbaarheid.
 · Stofvrije opslag, beschermd tegen licht en 

warmte.
 · 4.000 m2 opslagoppervlakte op een hoogte van 

10 meter.
 · Buizenmagazijn met 520 opslaglocaties.
 · Meer dan 1.000 ton buizen en fittings.
 · 100% van ons elektriciteitsverbruik is afkomstig 

van zonne-energie.

Altijd tot uw dienst ...  
ook na de verkoop
 
Onderhoud van uw pomp of installatie is van levensbelang. Of het nu 
gaat om preventief onderhoud, het oplossen van een een acuut 
probleem of vervangonderdelen. Veilig produceren mét een minimale 
downtime, daar helpen wij u graag mee.  
Goed onderhoud voorkomt onverwachte kosten. U kan rekenen op 
formules afgestemd op uw behoefte en budget. 

•	 Preventief	en	reactief	onderhoud
•	 Zeer	voordelige	formules
•	 Courante	vervangonderdelen	op	voorrraad
•	 7	dagen	op	7	en	24	uur	per	dag

Bekijk ons gamma op

www.gillain.com



1875  
Paul Gillain, afkomstig van Dinant, vestigt zich in Antwerpen als 
handelaar en importeert vooral lijnkoeken en veevoeder.

1885 - 1887  
Paul Gillain is een gedreven ondernemer met veel zin voor innovatie. Hij  
brengt een eigen gebrevetteerde ontromer op de markt en introduceert 
de centrifugale ontromer “Alfa Laval” in België.

1913 - 1918  
Paul Gillain richt een fabriek van houtbewerkingsmachines en 
gasmotoren op die vanaf 1914 gevestigd is in Kontich. Bij het uitbreken 
van WO I neemt de bezetter zijn voortreffelijke uitrusting in beslag. 
Na de oorlog focust hij vooral op de invoer van uitrustingen voor de 
zuivelsector, landbouwmateriaal en houtbewerkingsmachines.

1924 - 1952 
René Gillain volgt zijn vader op in 1924. Naast de zetel in Antwerpen 
zijn er ook fillialen in Eisden en Luxemburg (stad).  In 1952 nemen 
Joseph en Fernand Gillain de leiding over. Het veelvuldig gebruik van 
roestvrij staal bij het vervaardigen van de apparatuur ligt aan de basis 
van een aanzienlijke uitbreiding. De afdelingen “Brouwerij”, “Industrie” en 
“Farmaceutica” worden opgestart.

1971 - 2001 
Het succesvolle bedrijf verhuist in 1971 naar een gloednieuw gebouw 
in Aartselaar. Vanaf 1977 werken Guy en Patrick Gillain (4de generatie) 
actief mee in het familiebedrijf dat aanhoudend groeit. In 1986 wordt 
de opslagplaats uitgebreid voor de roestvrij stalen buizen. Vanaf 1987 
realiseert Gillain & Co wereldwijd omvangrijke turnkey projecten. 
Guy Gillain komt in 1990 aan het hoofd van het bedrijf en bouwt de 
specialisatie in het ontwerpen, monteren en leveren van hygiënische 
installaties verder uit. In 2001 neemt Fabricom GDF SUEZ de afdeling 
“Systemen en projecten” over. Gillain & Co blijft autonoom en is vanaf 
dan een hooggespecialiseerde leverancier van componenten en 
apparatuur voor de voeding en life sciences.

2001 - heden 
Gillain & Co verkrijgt in 2004 opnieuw de exclusieve vertegenwoordiging 
in België voor Alfa Laval (voeding en farma). In 2008 wordt het magazijn 
aanzienlijk vergroot en geautomatiseerd om klanten nog beter en sneller 
te kunnen bedienen en een volledige traceerbaarheid van de onderdelen 
te waarborgen. Met een doorgedreven kennis van hygiënische 
processen en een uitgebreid gamma is Gillain & Co nog altijd de partner 
bij uitstek voor bedrijven die veilig én kostenefficiënt willen produceren. 

Gillain & Co, meer dan 135 jaar van 
vertrouwen en  expertise



Gillain & Co nv
Boomsesteenweg 85
BE - 2630 Aartselaar

Tel.: +32 3 870 60 80
Fax: +32 3 870 60 89
advice@gillain.com 
www.gillain.com
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1. Kennis van zaken
Onze gespecialiseerde adviseurs zorgen ervoor dat u de juiste 
keuze maakt – die in uw voordeel is.

2. Snelle leveringen
Altijd snel bevoorraad. Standaardwisselstukken en –onderdelen 
ontvangt u binnen de 24 uur. 
Altijd soepele levering. Uw order verwerken we dezelfde dag. Met 
ons volledig geautomatiseerd magazijn staan uw artikels in no time 
klaar voor verzending.

3. Altijd de beste deal
We houden u graag als klant. Dus krijgt u steeds onze beste prijzen. 
Doe de test: vraag een vrijblijvende offerte via advice@gillain.com

4. Topfabrikanten
Om onze doelstelling te bereiken - u de hoogste kwaliteit tegen de 
voordeligste prijs aan te bieden - werken we uitsluitend samen met 
gespecialiseerde topfabrikanten.

5. Veiligheid voorop
Onze producten voldoen aan de hoogste veilgheids- en 
performance-eisen.

6.	 Wegwijs	in	certificaten
We informeren u graag over de juiste normen en specificaties en 
bezorgen u zonder moeite de juiste certificaten.

7.	 Efficiënt	voorraadbeheer
Alleen wat u nodig heeft. Sla uw voorraad in consignatie bij ons op: 
we hebben de ruimte en de kennis om hem te beheren. En u betaalt 
gewoon wat u verbruikt. 
Meer service. We beheren uw voorraad voor u. Ook als u hem 
opslaat in uw eigen magazijn. 
Zolang u wenst. Vraag naar onze lange- of kortetermijnoplossingen.

8. Veeleisend voor onszelf
Altijd veilig en verantwoord. Uiteraard stellen we hoge eisen aan 
onszelf als het om hygiëne en veiligheid gaat. Maar ook verantwoord 
ondernemen hebben we hoog in het vaandel. We installeerden 
zonnepanelen die alle energie leveren voor ons bedrijf en die ervoor 
zorgen dat de ecologische voetafdruk van Gillain & Co neutraal is.

Waarom Gillain & Co?


