
Voor AKZO zout in Delfzijl is  re-
cent een HKP-Christen & Laudon 
“degasser” geleverd met een 
werkdruk van +8 bar / - 0,958 bar.  
De degasser heeft  een doorsne-
de van 1800 mm en een hoogte 
van 8500 mm en is afgetest op 
11,44 bar.  
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Degasser  afgetest  op  11,44 bar

PE lavafilter  
RWZI Nieuwveen
Voor gemalen en zuiveringen 
leveren wij een breed pakket 
aan biologische en chemische 
geurfilters waaronder GVK en 
PE lavafilters. Aan de RWZI 
Nieuwveen is recent een PE 
lavafilter geleverd.

Helihoist Offshore 
windpark
Naast levering van HKP-GVK 
roosters leveren wij steeds va-
ker GVK constructies die voor 
vele toepassingen inzetbaar 
zijn, bijvoorbeeld deze GVK 
helihoist die door onze part-
ner is geleverd.

Roosters REM 
eiland Amsterdam
Voor het terras van het REM 
eiland is door de opdracht-
gever besloten deze uit te 
voeren met duurzame HKP 
microroosters.

Overkapping RWZI Renkum

Voor de RWZI in Renkum heeft HKP 2 meedraaiende 
overkappingen in glasvezelversterkte polyester met een 
diameter van 29 meter geleverd en gemonteerd.



‑

overkappingen GVK, PP en PE tanks roosters leidingsystemen

 HKP Europe B.V is leverancier 
van kunststof tankinstallaties, 
leidingsystemen, apparaten en 
producten. Deze worden gefabriceerd 
en gemonteerd door gecertificeerde 
bedrijven met ruime ervaring op de 
Nederlandse en Europese markt.

(foto 2 - onder)

Ontgassing UPW 
Emmen
Voor de Ultra Puur Waterfabriek 
(UPW) in Emmen heeft HKP 
twee glasvezelversterkte kunst‑
stof CO2 ontgassingstorens ge‑
leverd in een buitenopstelling. 
Verder staan in de waterfabriek 
diverse GVK‑CIP tanks en PE 
chemicaliëntanks opgesteld die 
ook door HKP zijn geleverd.
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Overkapping Bio 
MCN Delfzijl
Bij de biomethanolinstallatie 
van Bio MCN op het chemie‑
park Delfzijl is een geheel vrij‑
dragende glasvezelversterkte 
kunststof overkapping geleverd 
met een diameter van 33 meter 
voor een betonnen  opslagtank.

EON Centrale
Bij de EON centrale heeft 
Christen & Laudon twee GVK 
schoorsteenliners en ductings 
geleverd met een diameter van 
5300 mm en een schoorsteen-
uitmonding van 125 meter.

Settlingstank 
Nyrstar Budel
Van Nyrstar in Budel is eind 
2010 de opdracht ontvangen 
voor het leveren van E-CTFE/
GVK settling tanks. Twee met 
een inhoud van 35 m3 en een 
diameter van 4000 mm en één 
E-CTFE/GVK horizontale opslag-
tank met een inhoud van 43 m3 
en een diameter van 2500 mm. 
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