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REGELINSTALLATIES
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ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN

SERVICE EN ONDERHOUD

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Klaver Klimaattechniek B.V. is gespecialiseerd in: 
n duurzame klimaatinstallaties (WKO-systemen, warmtepompen)
n verwarmingsinstallaties
n luchtbehandelingsinstallaties en ventilatiesystemen
n airconditioningsinstallaties / koel- en vriesinstallaties
n regeltechnische installaties
en verzorgt totaaloplossingen voor uw klimaatsystemen. 

Klaver Klimaattechiek denkt ook aan het milieu en aan de exploitatiekosten. 
Afhankelijk van de wensen ontwerpen, engineeren, realiseren en beheren wij  
de duurzame installaties. Dit zijn bijvoorbeeld: 
n WKO systemen (open of gesloten bronnen) 
n warmtepompen (gasabsorptie, elektrisch of gasmotor)

Een perfect woon- en werkklimaat kan niet zonder verwarmingssystemen. 
Klaver Klimaattechniek levert en installeert systemen die voor u de beste oplossing 
bieden. Wij houden rekening met uw wensen, de inrichting en het gebruik van uw 
gebouw/woning en uw budget. Klaver Klimaattechniek biedt totaaloplossingen op 
het gebied van vloerverwarming, convectoren en radiatoren. Tevens zijn er 
mogelijkheden in combinatie met airconditioning- en luchtbehandelinginstallaties. 
U beperkt uw investering en bespaart maandelijks op uw energiekosten. 
Meer comfort voor minder geld! 

De ARBO stelt eisen rond luchtverversing, klimaat en geluidsbeheersing. In uw 
belang en in het belang van mensen die in uw gebouwen wonen of werken. 
Klaver Klimaattechniek biedt een uitgebreid assortiment aan luchtbehandeling-
systemen voor de woningbouw en de utiliteit. Luchtbehandelingskasten, -gordijnen 
en -reinigers, box- en dakventilatoren en WTW units. Samen met u creëren wij 
een goed woon-, werk-, en leefklimaat. 

Een juiste temperatuur. Een juiste luchtvochtigheid. Met een airconditioning-
installatie van Klaver Klimaattechniek creëert u een ideaal woon-, werk- en 
leefklimaat. In de zomer door het systeem te laten koelen, maar ook in de winter 
door het systeem te laten verwarmen (hoofdverwarming). Van een split systeem 
voor kleinere kantoren en winkels tot uitgebreide VRV systemen in kantoren, 
bedrijfspanden en zorginstellingen. 

Een juiste temperatuur is voor veel producten en processen een absolute voor-
waarde. Zonder koeling geen verse producten, zonder koeling geen beheersing 
van processen. Koel- en vriescellen en bijbehorende aggregaten, compressoren 
en verdampers, maar ook koel- en vriesvitrines. Klaver Klimaattechniek levert  
en installeert een uitgebreid assortiment aan al deze producten. 

Als specialist hebben wij uitgebreide ervaring met: 
n BIM n BREEAM n bouwteamprojecten
n kantoorgebouwen  n frisse scholen  n woningbouw
n renovatieprojecten n serverruimten
n tandarts- en dokterspraktijken en verzorgingstehuizen (gezondheidssector) 
n winkels, hotels, restaurants en theaters 

Klaver Klimaattechniek beschikt over alle mogelijke erkenningen, eigen UAV-GC 
erkende specialisten en kan uw installatie ook onderhouden. Dit geeft u de 
zekerheid dat uw installatie aan de huidige eisen en normen voldoet. 

Eigen service en onderhoudsafdeling met: 
n storingsdienst: 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
n uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot onderhoudscontracten
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Waarom is Klaver Klimaattechniek de juiste partner voor u?

U krijgt een kwalitatief goed systeem van één van de grotere W installatiebedrijven van Noord-Holland. Een goed woon- en  

werkklimaat is belangrijk, maar is technisch één van de meer complexe vraagstukken om te realiseren. Bij ons bedrijf treft u  

de vereiste kennis en ervaring aan. U kunt rekenen op een goede installatie met nog jarenlang een goede service. 

Klaver Klimaattechniek is één van de betere en grotere
 bedrijven op het gebied van klimaattechniek.

U kunt kiezen voor één verantwoordelijke partij. Door de elektrotechnische en klimaatinstallaties te laten installeren en onderhouden 

door één bedrijf, bespaart u tijd en geld en voorkomt u bovendien misverstanden. Samen met Klaver Technisch Bedrijf of Klaver 

Giant Alkmaar zorgen wij voor al uw systemen. 

De Klaver Giant bedrijven zijn samen een totaalinstallateur. 
E en W onder één dak. 

U kunt gebruik maken van de nieuwste toepassingen op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. U voorkomt dat u 

investeert in verouderde systemen, u bespaart energiekosten en u geniet optimaal van de voordelen in uw werk- en woonomgeving. 

U profiteert van onze kennis en van de meest recente toepassingen.

Klaver Klimaattechniek heeft goed opgeleide specialisten in dienst.

U moet altijd kunnen rekenen op de goede werking van uw klimaatsysteem. Storingen moeten snel worden opgelost en  

kleine aanpassingen moeten snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt gebruik maken van onze afdeling Service en Onderhoud 

waar goed opgeleide monteurs u snel en vakkundig helpen.

Onze medewerkers werken graag voor u en zijn goed opgeleid en ervaren.


