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Cevesin Installatietechniek

Onze kracht!
Cevesin Installatietechniek is een installatiebedrijf dat met een team van gemotiveerde medewerkers
werkzaamheden op het gebied van veelal nieuwbouw verzorgt.
Onze activiteiten bestaan uit het ontwerpen en aanbrengen van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties,
uitvoeren van loodgieterswerkzaamheden, plaatsen van sanitair en overige bouwkundige installaties. Daarnaast
bieden wij deskundig advies met betrekking tot de toepassing en het gebruik van de installatietechniek.
Ook investeren wij in onze werknemers om up to date blijven bij de (grote) technologische ontwikkelingen in
de markt maar ook op de veranderende wensen van mensen en wet- en regelgeving (gasloos).

Onze Ervaring
Onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis en kunde passen wij toe in de nieuwbouw en renovatie
van woningen en utiliteitsbouw. Op projectbasis worden wij door aannemingsbedrijven ingezet voor het
aanbrengen van de technische installaties. Dit kan gaan om woningbouwprojecten waarbij u moet denken
aan middelgrote tot grote seriematige bouw van woningen en appartementencomplexen. Maar ook in de
utiliteitsbouw hebben wij veel ervaring, zoals in scholen, kantoren, (zorg)instellingen en bedrijfshallen.
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Bedrijfsbureau
Bij de engineering van planontwikkelingen in de fase waarin de installatiedelen nog een plaats moeten krijgen,
wordt vaak een beroep gedaan op de expertise /vakkundigheid van de medewerkers van het bedrijfsbureau.
Door de zeer ruime ervaring van onze deskundige medewerkers zijn wij in staat om een goede prijs/ kwaliteit
verhouding te bieden. Het bedrijfsbureau houdt zich onder andere bezig met:
Digitaal ontwerp tot definitief installatie tekening
Digitaal verstrekken van nodige te treffen bouwkundige voorzieningen
Verwerken van alle alternatieven in relatie tot uitvoering
Beheren en bestellen materialen voor projecten
Garantie- en revisietekeningen

Prefab productie

Prefabricage of prefab is een proces die in de bouw herkenbaar is. De materialen worden bij ons in de
werkplaats van tevoren in delen in elkaar gezet.
Deze delen worden vlak voor montage aangevoerd op de locatie waardoor we sneller en efficiënter kunnen
werken.
De woningen worden steeds sneller opgeleverd, dat betekend dan dat de bouwtijd korter wordt herkenbaar
aan zg. “Lean methodiek” en onze installatie binnen deze planning moet worden ingepast.
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Onze Visie
De kwaliteit van onze
werkzaamheden
en
het
onderhouden
van
duurzame relaties hebben
wij hoog in het vaandel.
Een goede samenwerking
met
andere
disciplines
is hierbij van essentieel
belang. Al jaren zijn wij
dan ook een betrouwbare
en
betrokken
partner
op de installatiemarkt. In
goed overleg met onze
opdrachtgevers
streven
wij naar de juiste balans
tussen prijs en kwaliteit om
zo steeds weer een mooi
en goed resultaat neer te
zetten.

De Praktijk
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Van ontwerp tot uitvoering
Het schrijven van een technisch bestek op onderdeelniveau en het produceren van bijbehorende digitale
ontwerptekeningen is een vak apart.
Een vak dat wij goed verstaan.
Op vele vlakken hebben wij de nodige kennis in huis, ook als het gaat om dimensioneren en berekenen van
leidingen en kanalen ten behoeve van onder andere gas, water, riolering, ventilatie en centrale verwarming.
Het maken van berekeningen inzake warmteverlies en het vervaardigen van 3D tekeningen wordt eveneens
door onze eigen medewerkers uitgevoerd.

Lucht kan meer
met Brink
Gezonde lucht maakt je leven fijner. Het draagt bij
aan de kwaliteit van leven, aan je gezondheid en je
leefcomfort. Brink weet alles van lucht en zorgt voor
kwaliteit wat betreft verwarmen, koelen en ventileren
van woningen en gebouwen. Dankzij de lucht en
kwaliteit van Brink woon en werk je een leven lang
gezond, comfortabel en duurzaam. Dat is Air for Life.

www.BRINKclimatesystems.nl

Uitvoering
De uitvoering wordt aangestuurd door de projectmanager(s), zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken
op de verschillende bouwplaatsens en bewaken de voortgang en zien toe op de naleving van de veiligheid,
gezondheid en milieu normen.
Het op de juiste wijze installeren van de technische installaties tijdens de uitvoeringsfase is een belangrijke
schakel in het werkproces, daarnaast zorgen zij ook voor de financiële afwikkeling binnen deze opdracht.

Gültig bis 31.12.2010

OVERAL
WARME
VOETEN?
DOEN WE

RIHO Climate Systems

Nijverheidsweg 3

7251 JV Vorden

(0575) 55 59 99

www.rihoclimatesystems.nl
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LEAN bouwen
In de uitvoering wordt de laatste jaren steeds meer „LEAN“ gewerkt. De aanpak van LEAN bouwen is Cevesin
op het lijf geschreven. Meedenken, meebeslissen en hecht samenwerken met andere professionals zit ons als
het ware in de genen. Dit heeft tot resultaat dat in een kort tijdsbestek (veel) efficiënt werk verzet kan worden,
het maken van fouten wordt voorkomen, wat leidt tot een hoge mate van tevredenheid bij opdrachtgevers
en betrokkenen.
Om LEAN te bouwen is meer nodig dan alleen het toepassen van een trucje, er moet daadwerkelijk worden
samengewerkt om een gezamenlijk doel te behalen met oog voor elkaars belangen. Het vertrouwen en
transparantie is dan ook het speerpunt in de ketensamenwerking.

BROEKHUIS ARNHEM:
100% RIJPLEZIER, DAT IS ONS DOEL!
Bij Broekhuis Arnhem komt u als klant op de eerste
plaats. Dat u met ons scherp zaken doet, ervaart u
bij een bezoek aan onze showroom. Hier kunt u het
complete nieuwe gamma van Opel bewonderen en
vindt u degelijke, zeer aantrekkelijk geprijsde, gebruikte
auto’s. Zo willen wij de dealer zijn waar u zicht thuis
voelt én waar u kunt rekenen op professionaliteit.
Kiest u voor het beste onderhoud tegen voordelige
werkplaatstarieven, voor het aantrekkelijke aanbod
nieuwe of gebruikte auto’s, of wilt u weten wat uw
huidige auto ons waard is? U bent van harte welkom!

Verkoopteam:
Tim van de Sluis
Koen Hageman
Dennis van Marwijk
Mylène Koppens

Vestigingsdirecteur:
Simko Crum

Broekhuis Arnhem
Ringoven 19
(T) 026 - 369 22 11
broekhuis.nl

Gültig bis 31.12.2010

KIEZEN VOOR UW
ENTHOUSIASME:
DAT SPREEKT BIJ
ONS VOOR ZICH!

Projecten
MARIN gebouw C++ Wageningen
Het kantoor van Marin ++ is een zeer duurzaam gebouw met
een eigen energievoorziening voor koelen en verwarmen.
Voor dit project heeft Cevesin Installatietechniek de volgende
onderdelen verzorgd:
CV-installatie
GKW-installatie
Warmtapwaterinstallatie
Luchtbehandelingsinstallatie
Diverse afvoerventilatoren
VWA-systeem
Drukverhogingsinstallatie
Koppeling E-installaties
Gebouwbeheer systeem

Verwarming

Koeling

Duurzame energie

Duurzame oplossingen
voor een groene toekomst.

Ontdek ons assortiment op
www.vaillant.nl
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Verbouwing Woonzorgcomplex Kerkelanden Hilverzorg
Verbouwing en het groot onderhoud van Flat Kerkelanden zijn
gerealiseerd in opdracht van Weijman Vastgoedonderhoud.
Voor dit project heeft Cevesin de volgende onderdelen verzorgd:
CV-installatie aanpassingen thermostaatkranen vervangen,
en leidingwerk/badkamer radiatoren zorgwoningen
Vervangen
warm/circulatie/koud
waterinstallatie
zorgwoningen en aanpassingen voor de serviceflat
Vervangen centrale afvoerventilatoren voor 95 zorgwoningen
Vervangen 65 stuks individuele ventilatoren Duco Silent met
C02 voor de serviceflat
VWA systeem vervangen alle zorgwoningen
Drukverhogings installatie voor 1x voor zorgwoningen en 1x
voor serviceflat

Woonzorgcomplex te Hoornaar
In de dorpskern Hoornaar in de gemeente Giessenlanden ligt
locatie De Zes Molens.
Het complex biedt ruimte aan verpleeghuiscliënten, cliënten
met verstandelijke en/of lichamelijke beperking en zelfstandige
ouderen.
Voor dit project heeft Cevesin Installatietechniek de volgende
onderdelen verzorgd:
Centrale opwekking warmtepomp
CV-installatie
GKW-installatie
Warmtapwaterinstallatie
Luchtbehandelingsinstallatie ( inblaas lucht geintregeerd via
kanalen onder de isolatie van de vloerverwarming)
Diverse afvoerventilatoren
VWA-systeem
Drukverhogingsinstallatie
Koppeling E-installaties
Gebouwbeheersysteem

Uw Installatie Partner
www.lvbpp.nl

Droge Blusleiding B.V.
Bagijnhof 46  4264 AZ Veen
T 0416 – 69 49 06
www.drogeblusleiding.nl
info@drogeblusblusleiding.nl

Cevesin Kleinbouwtechniek

Cevesin Kleinbouwtechniek heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van installatietechnische
werkzaamheden ( niet serie matig) in opdracht van particulieren, woningbouwcoöperaties,
vastgoedbeheerders en bouw- en aannemingsbedrijven.
Onze visie voor de toekomst
Nu de overheid besloten heeft om uiterlijk in 2030 ook de bestaande woningen voorraad “gasloos” moet
zijn, gaan wij deze uitdaging aan om de komende jaren de woningen te voorzien van warmtepompen,
pelletkachels of andere alternatieve vormen van verwarmen zonder gas.
Lokale samenwerking “Wie wil dit niet“
Door de gemeente gefaciliteerd hebben wij met lokale bedrijven de handen ineen geslagen om voor
particuliere klanten de beste totaaloplossingen te bieden.
Een team ( Rhedense Energie Bouwers) van aannemers, installateurs, zonnepanelenleveranciers, schilders en
glaszetters staat klaar om woonwensen te vervullen met daar aan gekoppeld natuurlijk het verlagen van de
energie rekening.
Door deze samenwerking weten de REB-partners ook alles over mogelijke subsidies en wet- en regelgeving.
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Projecten
Woonboerderij te Blaricum
De woonboerderij is een zeer duurzame woning.
Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van
een duurzaam energieopslagsysteem volgens het principe
van koude- en warmteopslag. De 100 meter diepe gesloten
bron onttrekt de warmte (of koude) uit de bodem. De
warmtepomp verwarmt het grondwater van 10 graden naar
30/35 graden en transporteert het via een transportpomp
door de vloerverwarming en/of koeling in de woning.
Voor dit project heeft Cevesin Kleinbouwtechniek de
onderstaande onderdelen verzorgd:
Centrale opwekking WKO (Koelen en verwarmen )
CV-installatie
Vloer en Plafondkoeling
Koud & warmtapwaterinstallatie
Warmteterugwin installatie
VWA systeem

Kapel en Paviljoen Blijburg Amsterdam
Het nieuwe Blijburg - geopend op 7 oktober 2015 - kijkt uit
over een prachtig landtong met een meesterlijk uitzicht over
het water en het IJsselmeer. Op het terrein van Blijburg is
een paviljoen met restaurant, salon, keuken, en een kapel
gebouwd. De Kapel van Blijburg is gelegen aan de linkerkant
van de landtong op vijftig meter van het grote paviljoen. Het
is een vrijstaand gebouw met een eigen opgang, terras en
uitzicht. De Kapel kijkt uit over het Vuurtoren eiland, de Oranje
sluis en Durgerdam.
Voor dit project heeft Cevesin Kleinbouwtechniek de
volgende onderdelen verzorgd:
Kapel verwarming middels een palletkachel
Paviloen verwarming middels VRF systeem
Zinken goten en hemelwaterafvoeren
Koud en warm tapwaterinstallatie
Sanitaire voorzieningen
Bierleiding
Vuilwater, schoonwater en vetvangput
Ventilatiesysteem

badkamer

inspiratie
De Plieger Toonzaal, hét adres voor uw badkamer!
Stap in de wereld van Plieger badkamers. Een wereld waarin badkamers droomkamers worden. En waar design, comfort en kwaliteit vanzelfsprekend zijn. Ideeën worden hier geboren en woonwensen vervuld. Met exclusief sanitair van alle gerenommeerde fabrikanten en eigenzinnige ontwerpers. Maar ook van het Plieger merk en
exclusieve merken. Van basic tot luxe, voor iedereen een badkamer. Laat u inspireren
én adviseren bij Plieger in Arnhem of Apeldoorn!
Wilt u in detail de mogelijkheden voor uw badkamer bespreken maak dan een afspraak met een van onze verkopers. U bent van harte welkom!
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Onze partnerships
BBAN, onafhankelijk en professioneel
Cevesin Kleinbouwtechniek is als adviseur verbonden aan BBAN Groep. Met onze kennis en expertise voorzien
wij de klant van advies en begeleiding op installatietechnisch gebied tijdens het bouwproces.
Door korte lijnen, één aanspreekpunt en een professionele aanpak bij BBAN wordt er efficiënt gewerkt en
worden kosten bespaard.

Gültig bis 31.12.2010

De bouwbegeleiders van BBAN begeleiden alle soorten bouwprojecten. U kunt hierbij denken aan het
aanbrengen van dakkapellen, uitbouwen, kantoorverbouwingen, keukens, badkamers, interne verbouwingen/
renovaties, afbouw casco woningen en/of nieuwbouw complete woningen. Van appartement tot
rijksmonument, kortom van kleine tot grote plannen BBAN kan u helpen.

Cevesin Klimaattechniek

Wilt u een gezond binnen klimaat ?
Cevesin Klimaattechniek is gespecialiseerd in technische klimaatinstallaties ten behoeve van utiliteitsgebouwen
zoals bedrijfshallen, winkels, winkelcentra, (zorg)instellingen, etc.
Onze kracht ligt in het adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden; dit alles met het doel om een
probleemloos en behaaglijk binnenklimaat voor onze opdrachtgevers te realiseren.
Om dat te bereiken zoeken wij altijd naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie met oog voor de juiste
verhouding tussen kwaliteit en prijs.
Daarnaast krijgt het milieu tegenwoordig steeds meer aandacht. Door het gebruiken van slimme oplossingen
kan een milieu verantwoordelijk keuze ook een verantwoordelijke keuze voor uw portemonnee zijn.

10 VERKOOPBALIES
DOOR HEEL NEDERLAND

Groothandel voor infraen installatiematerialen
vanwalraven.com

IT=it b.v.  Damzigt 14
3454 PS De Meern (Nederland)
Support +31 (0) 30 2404949
support@itisit.nl
Telefoon +31 (0) 30 2404930
info@itisit.nl
ISO/IEC 27001:2013 en NEN7510:2011 gecertificeerd

Een IT-infrastructuur welke slim,
kosten efficiënt en innovatief
is, is een van de pijlers voor
een succesvolle organisatie.
Onze flexibele en schaalbare –
cloud - oplossingen zijn gericht
op uw doelen. Wij maken het
onze missie om een gezonde
onderneming voor medewerkers,
klanten en maatschappij te zijn.
Wat zich vertaald in het leveren
van de best mogelijke service zodat uw cloud ervaring zo prettig
mogelijk is.
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Advies en keuzes maken voor toe te passen producten zijn niet
onbelangrijk maar dit gaat samen met vakkundige montage.
Daarom investeren wij veel in onze medewerkers zodat zij zich
verantwoordelijk voelen voor de installaties die zij bouwen.
De vakkennis en vaardigheden van onze medewerkers
worden door continue scholing op peil gehouden.
Ook (jaren lange) samenwerking met bedrijven in onze
regio zoals Ubbink, Oikocredit en Gazelle fabriek geven een
vertrouwd karakter en wij staan borg voor betrouwbare en
bedrijfszekere klimaatinstallaties.

Omdat
opleiden
werkt!
Als techniek jouw ding is,
begint je toekomst bij IW!
Wij bieden je alle mogelijke opleidingen in de elektro- en installatietechniek.
Er is altijd een praktijkcentrum bij jou in de buurt!

IW is de grootste opleider voor elektro- en installatietechniek. Wij zijn er voor alle bedrijven
die nieuw talent zoeken of eigen talent verder willen laten leren.
Wij zijn ook de trotse opleider van de vakmensen van Cevesin!

Wil je meer informatie?

www.iwnederland.nl

Gültig bis 31.12.2010

Cevesin investeert in de toekomst, samen met IW!

Projecten

Verbouwing Woonzorgcomplex Kerkelanden Hilverzorg
Nieuw Kerkelanden biedt ruimte voor 103 bewoners met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en
gerontopsychiatrische problematiek (GP) en er is tevens ruimte voor 64 bewoners in de naast gelegen
serviceflat.
Voor dit project heeft Cevesin Klimaat de volgende onderdelen verzorgd:
Regelinstallatie aangepast met Web easy module
Hoog rendement Low NOX gasketel 6 leden 1146 kW
Rookgassen RVS vernieuwen door het gebouw
Barcolair koelconvectoren voor koeling huiskamers en multifuntionee ruimtes
Luchtbehandeling en topkoeling voor Brasserie /Keuken
Ugrading bestaande verdelers
Aanpassing gasleiding /gasklep en Co detectie

ZINKWERK

Tel.:

0578-694145

www.tessemakerinstallatiebedrijf.nl
info@tessemakerinstallatiebedrijf.nl

Wij zijn specialist in
het realiseren van
kostenbesparingen
door thermische isolatie
Lambeek B.V.  Florijnweg 18  6883 JP Velp gld
T.: 026 351 5555  E info@lambeekbv.nl  www.lambeekbv.nl
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Verbouw Theater aan de Rijn Arnhem
Het uit 1886 stammende Theater aan de Rijn onderging in mei
2016 een flinke facelift.
Voor dit project heeft Cevesin Klimaattechniek de volgende
onderdelen verzorgt:
Aanpassing centrale verwarming
Aanpassing warm tapwaterinstallatie
Aanpassing vuilwaterafvoer
Aanbrengen van luchtbehandeling en ventilatie
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Cevesin Installatietechniek / Klimaattechniek / Kleinbouwtechniek
Industrielaan 14
6951 KG DIEREN
Tel. 0313 - 42 83 33
info@cevesin.nl

www.cevesin.nl
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