
DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK



De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met 
veel expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de 
maritieme sector, visserij, baggerindustrie, jachtenbouw, 
binnenvaart, aggregatenbouw en waterzuiveringsinstallaties. 
Zij kiezen voor het familiebedrijf uit Sliedrecht omdat het al 
sinds 1951 de specialist is op dit gebied.

GEZOND BEDRIJF 
Directeur Wim de Jong: “Wij zijn  

een erkend bedrijf met een lange 

geschiedenis in pijpleidingen. Onze 

kwaliteit houden we hoog door met de 

beste mensen en de beste materialen 

op een verantwoorde manier te wer-

ken.” Niet voor niets is De Jong’s 

Pijpleidingfabriek VCA-gecertificeerd 

en zijn veiligheid, gezondheid en milieu 

belangrijke thema’s op de werkvloer. 

Dé specialist in pijpleidingen

BETROUWBAAR EN FLEXIBEL
Klanten van De Jong’s Pijpleiding- 

fabriek kunnen rekenen op een 

betrouwbare, adequate en flexibele 

aanpak van hun opdracht. De mede-

werkers van De Jong’s Pijpleidingfa-

briek zijn proactief en staan klaar met 

oplossingen. Om korte doorlooptijden 

te kunnen realiseren zijn er altijd meer 

dan voldoende voorraden voor losse 

leveranties en componenten voor 

pijpleidingsystemen aanwezig. En ook 

niet onbelangrijk: De Jong’s Pijplei-

dingfabriek besteedt steeds meer 

aandacht aan duurzaamheid.  

Wim de Jong: “We denken mee over 

‘groene’ oplossingen en kiezen vaak 

voor duurzame materialen. Dat is nu 

eenmaal de toekomst en daar gaan wij 

helemaal in mee.”



Advies en ontwerp

eerst grondig worden bestudeerd 

voordat het project of de opdracht in 

kaart wordt gebracht. Directeur Wim 

de Jong: “Vaak ontvangen we de 

schets al van de klant, maar deze 

kunnen wij natuurlijk ook zelf maken in 

overleg met de opdrachtgever.” 

Met behulp van AUTOCAD, een 

toonaangevend programma waarmee 

technische tekeningen worden 

gemaakt, maken de engineers 

vervolgens een lay-out voor het 

gewenste systeem. Wim de Jong: 

“Uiteraard voldoet het eindresultaat 

aan alle benodigde eisen, zoals die 

worden gesteld door speciale classifi-

catiebureaus.”

Met een deskundig team van engineers 

lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw 

aanvraag volgens de geldende eisen 

goed in kaart te brengen en een 

product op maat te leveren. De pijplei-

dingspecialist heeft ruime ervaring op 

het gebied van advies en ontwerp tot 

prefabricage en montage. Het familie-

bedrijf levert diverse projecten op, zoals 

laad-lossystemen, lens-ballastsystemen 

en bijvoorbeeld voortstuwingsinstalla-

ties voor de maritieme industrie.

ALLE DETAILS IN KAART 
De Jong’s Pijpleidingfabriek draagt er 

zorg voor dat de wensen van de klant 



De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt 

over een moderne en geavanceerde 

werkplaats waar de prefabricage  

en alle pijpleidingwerkzaamheden 

uitgevoerd kunnen worden. 

Het Sliedrechtse bedrijf beschikt  

onder meer over diverse doornbuig- 

machines; tot en met Ø60,3 mm met 

een buigradius van 2D en een doorn-

buigmachine tot en met Ø168,3 mm 

met een buigradius van 1,5D en 2 á 

2,5D. Tevens beschikt het bedrijf over 

een T-drillmachine voor diameters van 

Ø48,3 mm tot en met Ø168,3MM.

Met deze machines kan De Jong’s 

Pijpleidingfabriek enkele stukken of 

seriematig produceren, diverse materi-

aalsoorten bewerken (zoals koolstof 

staal, roestvast staal, cunifer, enz.) en 

afwijkende Radii bewerkstelligen.

COMPLEET PREFABRICEREN VAN PIJPEN  
• De pijpen samenstellen van standaard lasfittingen

• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm

• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen 

• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing) 

• Onder elke gewenste keuringsinstantie

Geavanceerde werkplaats



Een deskundig team van monteurs, 

dat werkt onder leiding van een 

projectleider, draagt er zorg voor dat 

alle werkzaamheden veilig en ade-

quaat uitgevoerd worden. De mon-

tage van de pijpleidingsystemen 

wordt vervolgens efficiënt op diverse 

locaties uitgevoerd. Procesmatig 

werken is daarbij een van de belang-

rijkste aspecten, weet directeur Wim 

de Jong: “Wij zorgen ervoor dat de 

systemen uiterst zorgvuldig en volgens 

Deskundig team van monteurs

het boekje worden gemonteerd zodat 

er geen enkel veiligheidsrisico voor de 

opdrachtgever optreedt.” 
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DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK
MOLENDIJK 80-82

3361 EP SLIEDRECHT

+31 (0)184-413644 

 INFO@DJPS.NL

WWW.DJPS.NL


