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Demko B.V. is een constructiebedrijf dat zich sinds 1997 

bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en installeren 

van geluidsisolerende voorzieningen zoals (offshore) 

containers op maat, ventilatiesystemen, omkastingen en 

uitlaatdempers. Naast de levering van deze producten 

bouwen wij uw generatorsets, pompsets, hydraulische 

powerpacks, bentonietpompen, etc. op skids en in onze 

containers en kasten.

Onze maatwerkproducten worden wereldwijd toegepast 

voor diverse installaties zoals pompen, generatoren, 

koelunits, hydraulische power-packs, ship motion control 

sy stemen, bentonietmixers, brandblussystemen, recycle-

units, no-break installaties, warmte-kracht units, etc.

Met de bij Demko aanwezige kennis en ervaring kunt u 

het gehele ontwerp, alle berekeningen (lucht-, geluid-, 

sterkte-), het tekenwerk, de vormgeving en de overige 

engineering door ons laten verzorgen, waarbij er uiteraard 

niets wordt gebouwd zonder uw instemming.

Tevens is het mogelijk werkzaamheden volledig onder uw 

regie uit te laten voeren, zodat u tot het laatste moment 

al uw wensen in het eindproduct kunt integreren.

De gecertificeerde lassers zorgen voor een degelijk stuk 

vakwerk dat, indien van toepassing zoals bij offshore 

containers, kan worden gecertificeerd door erkende 

instanties als Lloyd’s, DNV, ABS, etc.
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i n d u s t r i ë l e  g e l u i d s h i n d e r  b e s t r i j d i n g     ( o f f s h o r e - )  c o n t a i n e r s  o p  m a a t     t u r n - k e y  i n s t a l l a t i e s



(Offshore-) containers

Doorlopend worden in onze werkplaats speciale 

containers in uiteenlopende vorm, afmeting en 

uitvoering geproduceerd, al dan niet voorzien van 

installaties, appendages en overige toebehoren. 

De afnemers zijn afkomstig uit de meest uiteen-

lopende branches. Zij passen deze containers toe 

voor bijvoorbeeld kraanhuizen, pompinstallaties, 

stroomaggregaten, hydrauliekpompen, ship 

motion control systemen, bemanningverblijven, 

brandblussystemen etc. en zetten deze installaties 

wereldwijd zowel on- als offshore in.



De offshore containers worden gebouwd, 

getest en gecertificeerd volgens de normen 

EN 12079 en DNV 2.7-1&2. De opbouw van 

de overige containers wordt geselecteerd aan 

de hand van de geluidseisen en specifieke 

wensen van de klant. 

Uiteraard wordt rekening gehouden met de in 

de containers op te stellen apparatuur met 

betrekking tot de geluidsproductie, ventilatie, 

warmte ontwikkeling en bereikbaarheid voor 

onderhoud en inspectie. 

Ongeacht voor welk toepassingsgebied u een 

container zoekt, door in een vroeg stadium 

mee te denken over specialistische oplossin-

gen, garandeert Demko een uitvoering die tot 

in detail aan uw eisen voldoet.
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Geluidshinderbestrijding

Speciaal voor de aanpak van geluidsoverlast bij 

de bron, levert Demko maatwerkoplossingen 

met garantie voor zowel bestaande situaties als 

geplande nieuwbouw of nieuw aan te schaffen 

machines en installaties.

Omkastingen, afschermwanden en geluiddem-

pers zijn veel voorkomende maatregelen bij 

lawaaiige machines en installaties. Demko 

levert deze maatregelen met een variëteit aan 

mogelijkheden, zowel wat betreft de materiaal-

keuze, als op het gebied van toebehoren.

De omkastingen en afschermwanden kunnen 

in een paneelsysteem of kompleet samen-

gesteld en hijsbaar worden vervaardigd en 

kunnen worden voorzien van deuren, luiken, 

ramen, doorvoeropeningen etc. Hiermee 

worden achterliggende machinedelen bereik-

baar voor inspectie en onderhoud, terwijl de 

geluidsisolatie gewaarborgd blijft. De opbouw 

van de omkasting wordt specifiek afgestemd 

op het door de bron geproduceerde geluid.
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De Demko uitlaatgeluiddempers voor 

verbrandingsmotoren (en vacuümpompen) 

werken volgens het resonatorprincipe, het 

absorptieprincipe of een combinatie daarvan 

en worden naar wens voorzien van een 

geïntegreerde gecertificeerde vonkenvanger. 

Naast de cilindrische uitvoering, worden 

rechthoekige dakdempers geleverd, die bij 

uitstek geschikt zijn voor inbouw in daken van 

geluidsisolerende omkastingen en containers.

Ventilatie- en proceslucht-geluiddempers 

worden zowel cilindrisch als rechthoekig 

(coulissengeluiddemper) gefabriceerd. Indien 

gewenst verzorgt Demko het gehele kanalen-

werk inclusief verloopstukken, flexibele 

verbindingen, ventilatoren, etc.

Het geluiddempend buitenlucht rooster type 

GBR is een combinatie van coulissendemper 

en regenwerend rooster en wordt door de 

geringe inbouwdiepte vooral daar toegepast, 

waar te weinig ruimte is voor de combinatie. 

Doordat de door Demko gefabriceerde GBR 

roosters zwaarder worden uitgevoerd dan 

standaard op de markt te verkrijgen roosters, 

zijn ze bij uitstek geschikt voor toepassing in 

containers en omkastingen van mobiele 

instal laties (pompsets, aggregaten, etc.). 

Of het nu gaat om omkastingen of ventilatie- 

en proceslucht-geluiddempers, met de 

geluidswerende voorzieningen van Demko 

voldoet u gegarandeerd aan de gestelde 

geluidseis.



Turn-key installaties

Naast het vervaardigen van de speciale maatwerk 

containers, kan Demko ook het inbouwen van uw 

apparatuur ín deze containers verzorgen.

Zo kunt u samen met één partner voor het hele 

traject de klus klaren en toch zelf de regie voeren 

waar het de keuze van de te gebruiken installatie-

delen betreft.

Bovendien houdt u uw bedrijfskennis in huis en 

worden uw eigen mensen optimaal ingezet in hun 

vakgebied, het aansluiten en in bedrijfstellen van 

de installaties.

Op deze manier kunt u voldoen aan de hoge eisen 

aan techniek, geluidproductie, uiterlijk en werking 

van de installatie en kan de complete installatie 

eerst uitvoerig worden getest en vervolgens 

inclusief testprotocol aan de klant worden geleverd, 

wat de opsteltijd ter plaatse behoorlijk verkort.



Demko heeft in haar bestaan al de nodige ervaring 

opgedaan met het inbouwen van de apparatuur in 

de door haar geproduceerde containers. Dit betreft 

installaties als pompsets (diesel en elektrisch 

gedreven), hydraulische powerpacks, bentoniet 

meng-, pomp- en recycle installaties, generatorsets, 

elektronische besturingen, etc. 

Wanneer u er zelf niet aan toe komt, veroorzaakt 

door bijvoorbeeld een capaciteitstekort of de 

krappe levertijden in de huidige markt, gaat Demko 

op basis van wederzijds vertrouwen tot het uiterste 

om u van dienst te zijn.

Paral le lweg 52,  4171 AG  Herwi jnen
Tel: +31(0)418-573 400,  Fax: +31(0)418-573 409,

E-mai l : info@demko.nl ,   Websi te: www.demko.nl

D E M K O  M E TA A L C O N S T R U C T I E S  B . V.



E-mai l : info@demko.nl 

 Websi te: www.demko.nl

Bezoekadres:

Paral le lweg 52 

4171 AG  Herwi jnen

Postadres:

Postbus 11

4170 AA  Herwi jnen

Tel. : 31(0)418-573 400 

Fax.: 31(0)418-573409 




