
Bottelhoek 19

6681 GL  Bemmel

Nederland

T 0031(0) 481462744

M 0031(0) 646166840

I www.rvmholding.nl

E info@rvmholding.nl

WELKOM IN DE WERELD VAN RVM HOLDING,

OVENBOUWERS SINDS 1974 

Wij waarderen het bijzonder dat u de moeite neemt onze 

bedrijfsdocumentatie te lezen. Ons bedrijf is gespecialiseerd 

in het ontwerpen, produceren en installeren van procesin-

stallaties ten behoeve van de keramische industrie. 

Keramische producten hebben een luxe uitstraling en zijn 

niet meer weg te denken uit onze dagelijkse omgeving. 

Deze hoogwaardige producten zijn relatief onderhoudsarm 

en hebben een lange levensduur in vergelijking met staal en 

hout. Ons bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de 

totstandkoming van deze hoogwaardige producten.

 DIENSTEN DIE WIJ LEVEREN 

• Ontwerp en productontwikkeling 

• Produceren en samenstellen

• Installeren ter plaatse

• Service en Onderhoud

• Technisch advies

• Bemiddeling in aan- en verkoop

Meer informatie?

Bel ons of bezoek onze website. 

REFERENTIES

Kleiwarenfabriek Facade Steenfabriek Gebr. Klinkers Monier

Heylen Bricks Corus/Arcelor Mittal Wienerberger

Heylen Trading Gabriel keramiek Zweden Faimar Roemenië

Steenbakkerij De Keignaert Terra Ungheria

AKA ziegelgruppe CRH Gozdinica Polen
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 ONZE ORGANISATIE

RVM Holding is een transparante organi-

satie met korte communicatiel i jnen.

De opdrachtgever staat centraal in ons 

denken en handelen. Met onze jaren-

lange kennis en ervaring ondersteunen 

en adviseren wij u om samen tot een 

optimaal resultaat te komen. Wij zijn 

daarin deskundig, betrouwbaar en flexibel. 

Wij hebben de juiste mensen in dienst 

met gedegen kennis van zaken om snel 

en accuraat te kunnen werken aan uw 

opdracht.

 KENNIS & KWALITEIT 

Onze kennis en ervaring worden 

gewaarborgd in ons kwaliteitssysteem 

en staat garant voor producten die 

voldoen aan uw én onze eisen.  De 

combinatie van ruim zeven en dertig 

jaar ervaring  met gedegen technische 

kennis van de keramische processen en 

de materialen die wij verwerken garan-

deert u bedrijfszekerheid en een perfect 

en duurzaam product.

 MAATWERK 

Heeft u specifieke wensen die durf en 

maatwerk vragen, of innovatieve oplos- 

singen. Bij ons bent u op het goede adres. 

Wij tekenen en ontwerpen, adviseren en 

maken uw ideeën waar. Wij zeggen geen 

nee, maar maken het! Met vaak verras-

sende resultaten die niet voor mogelijk 

werden gehouden. Neem contact met ons 

op en stel u persoonlijk op de hoogte van 

de mogelijkheden die wij u kunnen 

bieden in de boeiende wereld van de 

keramische industrie.

 VAN ONDERDEEL TOT GEHEEL  

Van deellevering tot complete proces- 

installaties; inmeten, tekenen, produceren 

en installeren. Coördineren en controleren, 

wij nemen onze verantwoordelijkheid, 

solide en betrouwbaar. Kwaliteit tegen 

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

Daarnaast streven wij voor al onze 

opdrachtgevers naar een optimale energie 

prestatie balans per eenheid product. 

Beheersbaarheid van het productieproces 

en bedrijfszekerheid zijn naast onze 

deskundigheid en flexibiliteit onze 

drijfveren, nu en in de toekomst. Uw 

belang is ons belang én onze continuïteit.

 MARKT & SERVICE

Wij begeven ons op de internationale markt en 

hebben al vele periodieke ovens in geheel Europa 

geleverd. Naast het leveren van de procesinstal-

laties verzorgen wij ook, indien gewenst, de 

service en het periodieke onderhoud. Lokale 

voorschriften maken deel uit van de procesgang 

op locatie.

 PRODUCTEN DIE WIJ ONTWERPEN,

 PRODUCEREN EN MONTEREN   

 

 ONZE PRODUCTEN

 VINDEN TOEPASSING IN 

• Keramische industrie

• Glas industrie

• Gesmoorde stenen

• Dakpannen

• Overige keramische producten

• Gresbuizen

• Technisch keramiek 

• Levering door

 geheel Europa

• Periodieke ovens als: 

• Wagenovens

• Huifovens

• Kamerovens

• Branderinstallaties

• Besturingstechnieken

• Gasinstallaties

• Klantspecifieke ontwerpen

 en oplossingen     


