
         computerruimtekoeling
KLIMAATBEHEERSING
    sanitair LOODGIETERSWERK

“ Voor innovatieve totaalinstallaties 
 is Engeltherm uw projectpartner!”

AIRCONDITIONING VENTILATIE Samenwerking WARMTEPOMPEN   
CV Partner in Bouw en renovatie All-round 1 aanspreekpunt 

U heeft een project waarover u eens van gedachte wilt wisselen? 

U wilt gewoon een keer om de tafel? Neem gerust geheel vrijblijvend 

contact met ons op. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen…

MEER wETEN... ENGELTHERM.NL

Engeltherm B.V.
Montfoort (Utr.) 
T 0348 470 844 
F 0348 470 662
info@engeltherm.nl

Engeltherm Zuid B.V.
Eindhoven
T 040 213 42 30
F 040 213 53 30
zuid@engeltherm.nl

Engeltherm Oost B.V.
Lochem 
T 0573 25 88 11 
F 0573 25 18 42
oost@engeltherm.nl

Amsterdam School of Real estate

SPECIALIST IN DUURZAME OPLOSSINGEN



Wij werken al jaren samen met projectbureaus in de sectoren Zorg, ICT, Retail en Kantoren. Klimaatbeheersing 
is onze basis; het energie zuinig koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen van een gebouw. Als totaal 
installateur bieden wij ook de diensten gas, water, sanitair, verwarming en loodgieterswerk. Voor alle E 
werkzaamheden kunnen wij samen werken met uw vaste partner of onze eigen vaste partners. 

Een duurzame samenwerking met u als projectbureau, is in ons beider belang. Dan moet je gewoon goed werk 
leveren. En dat doen we. 

Wij verbinden ons tot een duurzaam partnerschap

VAN ADVIES TOT OPLEVERING, GEwOON GOED GEREGELD 
Duurzame samenwerking.

Daarnaast ligt onze focus als totaalinstallateur op het aansturen van een team goed opgeleidde mensen in diverse 
disciplines. Ons personeel is ervaren, gecertificeerd (STEK, VCA, PED F-gassen) en is gewend samen te werken op 
kleinere maar ook op hele grote projecten. Onze 24/7 servicedienst zorgt ervoor dat we ook ver na de oplevering 
alle nazorg kunnen bieden die nodig is. 

ONS TEAM, Uw PARTNER 
Met de focus op het eindresultaat.

Door vooraf alle kosten duidelijk in kaart brengen, ontstaan er geen vervelende verrassingen achteraf. Glas helder en 
overzichtelijk. Binnen het budget kiezen wij altijd voor A-kwaliteit oplossingen. Continu checken wij of de afspraken 
worden nagekomen en / of deze moeten worden bijgesteld. Onze aanpak is praktisch en resultaatgericht. De planning 
is bekend en de deadlines worden gehaald. Zo eenvoudig mogelijk, maar wel met de middelen van deze tijd. En met 
deze vaste duidelijke uitgangspunten kunnen we heel makkelijk reageren op aanpassingen of gewijzigde situaties. 

Strak gepland en toch flexibel 

PLANNING, BUDGET EN KwALITEIT 
wij doen geen aannames, meten = weten!

Engeltherm is al jaren een veel gevraagd partner van projectbureaus voor bouw- en renovatieprojecten. En dat is niet 
voor niets. Het landelijk werkende Engeltherm heeft vestigingen in Montfoort (Utr.), Eindhoven en Lochem. Sinds 1998 wij 
hebben wij bij meer dan 4500 klanten het binnenklimaat verzorgd met voor iedere situatie een passende oplossing. 
Al gauw werden wij als binnenklimaat-expert steeds vaker gevraagd ook andere disciplines te verzorgen. Wat begon 
met een wasbakje erbij plaatsen, is uitgegroeid tot een 2e expertise, Engeltherm als totaalinstallateur. We hebben ons 
ontwikkeld qua organisatie, kwaliteitsniveau, gevoel voor design, techniek en kennis. 15 jaar projectervaring, dat maakt 
ons Experts by Experience en geeft u de zekerheid van de meest ervaren allround partner.  

Vraag gerust om onze referenties

ERVARING 
Experts by Experience

Een goede begeleiding van ontwerp tot oplevering is bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit en duurzaamheid van 
de installaties. Daarom kiest Engeltherm voor korte lijnen. Onze adviseur is van advies tot onderhoud bij uw project 
betrokken en blijft altijd uw directe aanspreekpunt. Dit zorgt ervoor dat er geen “ruis” ontstaat, uw wensen worden 
direct vertaald en constant getoetst. U informeert ons over de wensen van uw klant.  Wij luisteren, registreren, 
adviseren, plannen, voeren uit, controleren, leveren op en zorgen voor de nazorg.

Korte lijnen, goed verbonden

EÉN AANSPREEKPUNT, 
De succesfactor voor het goed uitvoeren van projecten!

Duurzaamheid zit niet alleen in onze samenwerking, maar zeker ook in de energiezuinige E + W toepassingen. 
Tenslotte wordt de energiebalans in een gebouw steeds belangrijker. Het upgraden naar A-niveau met duurzame 
technieken zoals (gas)warmtepompen, HR ventilatie met warmteterugwinning en zonne-energie. Uw opdrachtgever 
bespaart op de investering door de uitgebreide subsidie mogelijkheden, waarbij wij u graag ondersteunen. Door ons 
te blijven verdiepen in nieuwe technieken, is er veel kennis in huis en blijven we onszelf continue vernieuwen. 
Door duurzame en creatieve oplossingen te gebruiken, leveren wij allen een bijdrage aan een beter milieu.

Een comfortabel en groen eindresultaat

INNOVATIE & SUBSIDIE 
Onze formule blijft “under construction”.

KIES VOOR ONZE 
ERVARING ALS 

PROJECTINSTALLATEUR

Zorg

ICT

RETAIL
KANTOREN

Gezondheidscentrum De Oranjerie te Emmen

ASRE, Koelen zonder luchtverplaatsing
Renovatieproject Utrecht

Stigho Electro totaalproject
Dierenkliniek TMA

Tandartspraktijk Heeren Den Dolder, Klimaatbeheersing met Aisin Gaswarmtepomp

Serverruimte voorzien van koudestraat, bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten te Den Haag

Shell shop 

Ster klimaatbeheersing
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