
INNOVATIE, KWALITEIT & VAKMANSCHAP



EQUIPMENT EN-ISO-3834

Bijlsma Wartena ontwerpt, berekent en fabriceert voor u 

equipment op maat. Hierbij moet u denken aan statische 

en dynamische constructies van zowel staal, RVS en 

aluminium. Alsmede fabriceert Bijlsma Wartena equipment 

als subcontractor voor toonaangevende bedrijven in de 

equipment en machinebouw. Bijlsma Wartena fabriceert 

equipment voor de volgende branches;

✔ Scheeps- en Jachtbouw

✔ Offshore

✔ Industrie

✔ Kranenbouw

✔ Infra

 

Bijlsma Wartena ontzorgd. Zodra de specificatie van het 

product is ontvangen nemen wij alle onderdelen van het 

ontwikkeling en/of fabricage proces van u over. Wij werken 

nauw samen met gespecialiseerde en gecertificeerde 

partners voor de disciplines welke wij zelf niet in huis 

hebben, om u zodoende te voorzien van een turn key 

product.

✔ 100 % Dutch quality

✔ Interne lascoördinatie

✔ Interne QA-QC

✔ Euronorm, AWS, ASME, TUV, Lloyds, DIN



CONSTRUCTIES

Bijlsma Wartena is gespecialiseerd in het ontwerpen, berekenen en fabriceren van een grote diversiteit aan 

staalconstructies. Bijlsma Wartena biedt totaaloplossingen in complexe staalbouw. Bijlsma Wartena fabriceert 

constructies voor de volgende branches;

✔ Offshore

✔ Industrie

✔ Kranenbouw

✔ Infra

✔ Utiliteit sector

✔ Apparaten- en attractiebouw

 

Bijlsma Wartena werkt met gekwalificeerd personeel met elk hun eigen specialisme. Dankzij de ligging 

aan open vaarwater kan Bijlsma Wartena grote projecten voor u realiseren. Bijlsma Wartena werkt met alle 

staalsoorten onder verschillende kwaliteitssystemen.

✔ NEN-EN-1090-2 Exc. 3

✔ ISO-9001

✔ EN-ISO-3834-2

NEN-EN-1090



ARCHITECTUUR

Bijlsma Wartena maakt objecten in 3D-gebogen vormen 

van staal, RVS en aluminium voor gebouwen, bruggen en 

kunst met een unieke uitstraling. Bijlsma Wartena is sterk 

in het maken van 3D-vormen van alle soorten platen en 

profielen.

 

Het bedrijf biedt geïntegreerde oplossingen aan 

internationale architecten, ingenieursbureaus en 

bouwbedrijven met behulp van productietechnieken 

rechtstreeks uit de scheepsbouw. Met deze technieken 

kan nagenoeg elke vorm worden gemaakt.

 

Bijlsma Wartena streeft ernaar om de beste waarde 

te leveren aan haar klanten en is een partner voor 

innovatieve, duurzame en kwaliteitsoplossingen. Bijlsma 

Wartena blinkt uit in het beheersen van de complexiteit. 

Elk project wordt benaderd met zorg, creativiteit en 

aanpassingsvermogen. Klanten kunnen vertrouwen op de 

levering binnen de voorwaarden van de overeenkomst.

 

ISO-9001



Bijlsma Wartena B.V.

Midsbuorren 12, 9003 LA Warten

Telefoon: +31 (0)58 255 55 20

info@bijlsmawartena.nl

www.bijlsmawartena.nl


