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Mostacon b.v. is een allround staalbedrijf gevestigd te Stellendam.
Centraal gelegen tussen de industriesteden Rotterdam en Antwerpen verrichten wij
hoofdzakelijk werkzaamheden op het gebied van constructiebouw voor de industrie en
utiliteitsbouw.
Mostacon staat voor vakmanschap en een correcte levering op het gebied van staal,welk
voor ons al ruim 14 jaar het werkterrein bij uitstek is.
Daarbij hebben wij onze kennis uitgebreid met het vervaardigen van On –Offshore
Solutions en het verwerken van aluminium constructies.
In onze werkplaats van 450 m2 met 2 bovenloopkranen van ieder 5 ton worden de producten
voor onze klanten met de grootste zorg vervaardigd tot een goed eindproduct.
Wij zijn gespecialiseerd in de volgende disciplines:





het bouwen van alle mogelijke luifels voor o.a. benzinestations;
de complete afbouw van hallen inclusief gevelbeplating, daken, etc;
vervaardiging van On – Offshore Solutions;
onderhoud en reparatie aan bestaande constructies;

Binnen Mostacon b.v. kunnen wij alle soorten staalconstructies van klein naar groot met zorg
voor onze klanten vervaardigen.
Alle opdrachten worden onder toezicht en met samenwerking van de General Manager
vervaardigd en gemonteerd. Zo houden we persoonlijke aandacht aan het product en kunnen
we goed verifiëren met de werknemers en onze klanten.

On & Offshore Solutions

Mostacon b.v. vervaardigd On –Offshore containers voor gebruik van de olie en gasindustrie,
inclusief werkcabine, werkplaats, controle cabine, optuigeenheden, machine bijlagen, mini
containers, manden en steunbalken die zijn ontworpen, vervaardigd en getest in
overeenstemming met DNV 2,7-1 certificatie en EN 12079.
De ladingstesten als bewijs van eenheden, wordt binnenshuis uitgevoerd, getuigd door de
landmeters van het classificatiemaatschappij. Visueel MPI, kleurstof penetrant, de ultrasone
en röntgenfoto-inspectie van lassen wordt uitgevoerd afhankelijk van het gespecificeerde
vereiste.
Alle lassen worden geleid met de noodzakelijk procedures en kwalificaties en volledige
materiële, achterhaalbare dossiers van verzekert definitieve documentatie zijn aan de
gespecificeerde vereisten.
Samen met een kwaliteitsbewakingssysteem dat aan ISO 9001 is beoordeeld, word de klant
altijd verzekerd van een kwaliteitsproduct voor een veeleisend milieu.
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Mostacon B.V. vervaardigd voor haar klanten Offshore
Gasflessen Bundels op gewenste afmetingen.
Deze bundels worden gebruikt voor het veilig opslaan en
transporteren van gasflessen.
Dit alles volgens de wettelijk verplichting en volgens de
norm EN 12079.

Scheepsbouw
Ook leveren wij aan klanten in de scheepsvaart, waarbij elke opdracht een uniek en
gespecialiseerd product is.

Voor de scheepsbouw realiseren wij o.a. de stuurhuizen, luiken, lieren, aluminium boten.

Luifelconstructies
Voor verschillende gerenommeerde opdrachtgevers vervaardigen en monteren wij luifels voor
o.a. tankstations, welk ook wel wordt uitgebreid tot het leveren en monteren van
de staalconstructie en beplating t.b.v. de shop.
Aan de hand van de klantspecificatie berekenen wij de benodigde
constructie, assembleren deze in onze moderne werkplaats en
dragen wij zorg voor een efficiënte montage op de bouwplaats.

Aluminium/RVS
Mostacon B.V. vervaardigd ook aluminium en RVS op maat en naar wens van de klant.
Zo hebben wij motorboten, stuurhuizen etc. mogen maken voor opdrachtgevers.

Reclamemasten
Wij produceren ook reclamemasten, welk wij aan de hand van uw specificaties uitwerken en
vervaardigen. Aansluitend dragen wij zorg dat de plaatsing van uw nieuwe mast wordt
gerealiseerd.
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Bordessen, trappen, hekwerk.

Hallenbouw
Mostacon B.V. is in staat om vanaf de borstwering een complete bedrijfshal binnen de kortste
tijd af te bouwen.
Compleet met bijvoorbeeld een kraanbaan en overheaddeuren.
Het levende bewijs van een nette en professionele hal, is ons eigen pand, welk wij zelf hebben
afgebouwd.
U kunt deze altijd vrijblijvend en onder het gemak van een kopje koffie komen bezichtigen.
Speciale constructies
Ook worden wij regelmatig benaderd om speciale constructies te vervaardigen voor klanten,
welk wij in gezamenlijk overleg, met veel plezier, vervaardigen.

Industriebouw, Preventief en correctief onderhoud
In de proces-industrie heeft Mostacon B.V. naam gemaakt met de snelle en vakkundige
installatie van complete ondersteunende staalconstructies voor machines.
Ook werken volgens H.A.C.C.P. is voor ons een bekend gebied.
Vanzelfsprekend zijn wij prima in staat zorg te dragen voor het complete preventieve en
correctieve onderhoud aan uw staalconstructie.
Ook installaties welke door derden zijn geleverd kunnen wij voor u repareren en behandelen.
U zult zich verbazen over onze tarieven.
Pijpleiding
U kunt bij ons terecht voor alle voorkomende pijpleiding werkzaamheden, zowel voor
nieuwbouw als reparatiewerkzaamheden.
Zetwerk
Wij kunnen voor onze klanten ook al het zetwerk van gebouwen inmeten, leveren en
monteren. Hierbij kunt u denken aan lekdorpels/waterslangen, afdekkappen, cassettepanelen,
deurskillen, boeiborden, dakranden en schopplaten.
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Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit is voor ons het nakomen van dàtgene wat is afgesproken met de klant.
Wij zijn VCA * gecertificeerd en handelen volgens deze richtlijnen.
Onze filosofie is dat afspraken met klanten te allen tijde worden nagekomen en een duidelijk
en open beleid te voeren waarin prijzen van te voren vastgelegd zijn.
Dit onderbouwen wij door te werken aan duurzame relaties met onze klanten en aan een
optimale prijs/prestatieverhouding.
In samenwerking met de klant en met elkaar wordt altijd gezocht naar de beste oplossing. Zo
kan een vlot en kwalitatief hoogstaand bouwproces worden gerealiseerd.
Onze mogelijkheden worden steeds groter waarbij we adequaat inspringen op de
veranderende behoefte en nieuwe ontwikkelingen.
Vooral omdat steeds meer klanten ervan overtuigd zijn dat onze organisatie de strategische
partner is als leverancier en dienstverlener, ziet het ernaar uit dat wij ook voor de komende
jaren, bewust gekozen, succesvol klein bedrijf zullen zijn om zo de kwaliteit hoog in het
vaandel te houden.
Elke medewerker binnen Mostacon B.V. beschikt op zijn/haar vakgebied een ruime schat aan
kennis en ervaring. Wat voor functie hij/zij ook bekleedt, ieder heeft een toegevoegde waarde
voor het bedrijf en is een belangrijke schakel in het totale bedrijfsproces.
Om te waarborgen dat kennis up to date blijft, word een gedegen opleidingsbeleid gevoerd.
Hierdoor krijgt het personeel de ruimte om de kennis uit te breiden en op peil te houden.
Betrouwbaarheid is gebaseerd op continuïteit welke wij garanderen middels onze kritische
succesfactoren zoals onder andere ons enthousiaste team en het kunnen leveren van een
optimale service en kwaliteit. Hierdoor zijn en blijven wij dan ook uw betrouwbare partner
die een antwoord heeft op al uw vragen.
Twijfelt u daarom niet en vraag ons een vrijblijvend offerte of breng een bezoek aan ons
bedrijf onder het genot van een bakje koffie, u bent van harte welkom.
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