
STORAGE TANK CAPABILITIES



DESIGN
CCC Group Suriname excels in collaborating with clients and 
partners to develop, design, evaluate and construct various solutions 
for storage tank requirements and specifications that reflect the 

needs of the clients.

FABRICATE
Utilizing both shop and field fabrication capabilities, CCC Group 

Suriname can provide multiple solutions for fabricating tanks, 

associated piping, platforms & stairways and most other additional 

fabrication requirements.

INSTALL
Drawing from our experience as a full service General Contractor, 

CCC Group Suriname is capable of managing and installing every 

aspect of your storage tank project including all ancillary civil, 

structural, piping, mechanical and electrical components.

REPAIR
CCC Group Suriname also offers decades of experience in 

maintaining and repairing storage tanks including roof replacements, 

floor overhauls, blast and painting, piping repairs and any other 

required repairs, overhauls and upgrades.

ONTWERP
CCC Group Suriname onderscheidt zich door de samenwerking met 

klanten en partners in het ontwikkelen en evalueren van het 

ontwerp en de constructie van de opslagtank aan de hand van de 
vereisten en specificaties van de klant. 

FABRICAGE
Door zowel onze werkplaats als het terrein van onze client te 

gebruiken voor fabricage mogelijkheden kan de CCC Group 

Suriname talrijke oplossingen bieden voor het vervaardigen van 

tanks, bijbehorende pijpleidingen, platforms en trappen,  en de 

meeste andere aanvullende fabricage eisen.

INSTALLATIE
Puttend uit onze ervaring als fullservice aannemer is CCC Group 

Suriname in staat om elk aspect van uw opslagtank project te 

installeren en te beheren, inclusief alle bijbehorende bouwkundige, 

structurele, mechanische, elektrische en pijpleiding componenten. 

REPARATIE
CCC Group Suriname heeft tevens tientallen jaren ervaring op 

het gebied van het onderhoud en reparatie van opslagtanken, 

inclusief het vervangen en revisie van daken en vloeren, het stralen, 

reinigen en schilderen, de reparatie van leidingen en alle andere 

noodzakelijke reparaties, revisies en verbeteringen.





CCC Group Suriname operates in accordance with all necessary and applicable industry standards 

and specifications while also utilizing our comprehensive corporate safety program and industry 

best practices.

STANDARDS & SPECIFICATIONS
 ASME U, R Stamps     API     ISO 9001:2015     ANSI 

CLIENTS
 Staatsolie Maatschappij     Suralco     EBS     Parbo Bier     IamGold     Newmont

CCC Group Suriname werkt in overeenstemming met alle noodzakelijke en toepasselijke industriële 

normen en specificaties, terwijl we ook gebruik maken van ons uitgebreid bedrijfsprogramma 

inzake veiligheid en de beste praktijken uit onze industriesector.

NORMEN EN SPECIFICATIES 
 ANSI 

OPDRACHTGEVERS
 Staatsolie Maatschappij     Suralco     EBS     Parbo Bier     IamGold     Surgold

 ASME U, R Stamps     API     ISO 9001:2015    





THE CCC GROUP SURINAME ADVANTAGE:

 Cross-Caribbean, South American and Central American capabilities
 Well-established relationships with multiple U.S. steel suppliers
 Long term relationships with shipping companies, as well as weekly shipments from the Port of Miami

DE VOORDELEN VAN CCC GROUP SURINAME:

 Mogelijkheden in het gehele Caribisch gebied, Zuid - en Midden-Amerika
 Uitstekend gevestigde relaties met meerdere staallevranciers in de Verenigde Staten 
 Langdurige relaties met rederijen en tevens wekelijkse verschepingen vanuit de haven van Miami





CORPORATE HEADQUARTERS

5797 DIETRICH RD.
SAN ANTONIO, TX 78219
TEL. 210-661-4251

CCC GROUP SURINAME

WEG NAAR AFOBAKA NO. 23-27 
PARA, SURINAME,  
SOUTH AMERICA
TEL. +597- 8643140

PO BOX 1243
PARAMARIBO, SURINAME, 
SOUTH AMERICA

WWW.CCCGROUPINC.COM

For more information (voor meer informatie), 
www.cccgroupinc.com/markets-we-serve/international/




