Onbekende mogelijkheden
bieden ongekende kansen

Bectro Installatietechniek
maakt het mogelijk!

Onbekende mogelijkheden
bieden ongekende kansen
Bectro Installatietechniek is een allround installatiebedrijf dat functionele eisen van zakelijke
opdrachtgevers vertaalt in creatieve, geïntegreerde oplossingen. We denken met u mee, zodat
u meer uit uw investering haalt en bespaart op de exploitatiekosten. Ons werkterrein omvat
vooral winkels, utiliteitsgebouwen, bedrijfshallen, zorginstellingen en scholen in heel Nederland.
Inmiddels hebben we ook veel expertise opgebouwd op het gebied van transformatie van
kantoorgebouwen. Bij Bectro kunt u rekenen op vakmanschap, service en gedegen kennis van het
bouwproces. Onze lijnen en doorlooptijden zijn kort en de prijs/kwaliteitsverhouding uitstekend.

Wie goed naar zijn opdrachtgever
luistert, zijn vak op de voet volgt en
creatief is, kan oplossingen aandragen
waar anderen niet zo snel aan denken.
Dat doen wij dagelijks. Dat is de kracht
van Bectro. We investeren in de relatie
met onze opdrachtgevers en spelen
flexibel en creatief in op specifieke
functionele wensen. We bieden
totaaloplossingen voor dagelijkse én
bijzondere vraagstukken. Bijvoorbeeld
op het gebied van energiebesparing,
efficiënte bedrijfsvoering, veiligheid,
comfort, transport, logistiek of kostenbeheersing.
Onze disciplines
Bij Bectro kunt u terecht voor het
ontwerp, de aanleg en het onderhoud
van de volgende soorten installaties:
■■ Elektrotechnische installaties en
datanetwerken
■■ Werktuigbouwkundige installaties
■■ Beveiliging- en brandmeldinstallaties
■■ Energiebeheer en verlichtingsplannen
■■ Transportinstallaties (liften)
■■ Beheer & onderhoud

grootwinkelbedrijven

Gegarandeerde kwaliteit
Bectro staat met een team van vakspecialisten klaar om u te ontzorgen.
We werken gedegen, snel en komen
onze afspraken na. U kunt ook in de
nazorg rekenen op onze kwaliteit en
service. Bectro heeft specialisten op
het gebied van o.a. beveiliging, brandbeveiliging en datanetwerken en
beschikt dan ook over de benodigde
certificaten:
■■ BRL 6000
■■ VCA** 2008/5.1
■■ Regeling Brandmeldinstallaties
2002 Branddetectie
■■ BORG Beveiligingsbedrijf 2005
Thuis in het bouwproces
Bectro kent het bouwproces als
geen ander en heeft alle kennis en
vaardigheden in huis om samen te
werken in bouwteamverband. Onze
solide projectorganisatie beheerst de
logistieke processen tijdens de voorbereiding en uitvoering. Bovendien
beschikken we over eigen prefabfaciliteiten. Zo worden werktuigbouwkundige en elektrotechnische
installaties optimaal geïntegreerd met
de bouwtechnische voorzieningen.

ziekenhuizen

scholen

Ons werkterrein
Als totaalinstallateur werken we landelijk voor zakelijke opdrachtgevers,
vooral in de utiliteits- en retailsector. We realiseren installaties in onder
andere grootwinkelbedrijven, utiliteitsgebouwen, scholen, ziekenhuizen
en zorginstellingen.
Van leeg kantoor…
Naar vol studentenhuis
Bectro is trots op haar betrokkenheid
bij de transformatie van leegstaande
kantoorgebouwen naar een nieuwe
bestemming, bijvoorbeeld studentenhuisvesting, horeca, retail of hotel.
Daarmee spelen we in op een actuele
marktbehoefte, het verduurzamen van
kantoorpanden. Een mooi voorbeeld
is The Student Hotel in Rotterdam en
Amsterdam: studentenkamers compleet
met sanitaire voorzieningen, internet,
tv en een (gezamenlijke) keuken. Bij
een dergelijke herontwikkeling draait
het vooral om het slim aanpassen en
aanleggen van alle technische installaties.
Dat begint met een gedegen advies, een
geïntegreerd ontwerp en de vakkun-

dige aanleg van alle elektrotechnische,
werktuigbouwkundige en transportinstallaties. De expertise van Bectro
omvat integratie van technieken en de
ontwikkeling van creatieve maatwerk
oplossingen.
Retail
Al meer dan twintig jaar werkt Bectro
voor HEMA. Voor tal van HEMA-winkels
realiseerde Bectro de meest uiteenlopende elektrotechnische installaties,
waaronder beveiligings-, data-, geluids-,
verlichtings- en ontruimingsinstallaties.
Scholen
Uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat op scholen invloed heeft op de
prestaties van de leerlingen.

Ook de behoefte aan een lager energieverbruik en technische leermiddelen
zoals smartboards, vragen steeds vaker
de inzet van specialisten. Bectro speelt
in op deze vragen en adviseert scholen
bij het kiezen van de juiste oplossingen.
Ook de installatie en het onderhoud is in
goede handen bij Bectro.
Zorginstellingen
In ziekenhuizen en zorginstellingen wordt
gewerkt met onder andere medische
apparatuur en medische gassen. Installaties moeten ook de logistieke processen
in deze instellingen ondersteunen. Denk
daarbij aan verpleegoproepsystemen.
Continuïteit en betrouwbaarheid van
de installaties staan dan ook voorop.
Energiebesparing door toepassing van
warmte-koude-installaties en domotica,
is ook hier een actueel thema. Bectro
heeft de kennis en de ervaring in huis om
installaties te realiseren die voldoen aan
de actuele en toekomstige eisen die in
zorginstellingen worden gesteld.

utiliteitsgebouwen zorginstellingen kantoren

Meer informatie
Wilt u meer informatie over
wat Bectro Installatietechniek
voor u kan betekenen?
Neem dan contact op
via tel. 033 456 08 05
of per e-mail: info@bectro.nl.
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