Uw totaalinstallateur
HulstFlier is al ruim 80 jaar uw vertrouwde partner op het gebied van
installatietechniek. Onze monteurs zijn landelijk actief. Wij plaatsen en
onderhouden uiteenlopende installaties, waarbij veiligheid en duurzaamheid
altijd centraal staan. Als zelfstandig totaalinstallateur kijken wij samen met onze
zakelijke en particuliere opdrachtgevers naar financieel én maatschappelijk
rendement voor een optimaal resultaat.

Veel toegevoegde waarde
Met HulstFlier kiest u voor service en vakmanschap. U bent verzekerd van een
gedegen projectbeheersing, zowel tijdens de voorbereiding, de uitvoering als in de
nazorg- of exploitatiefase. Wij vertalen uw wensen naar passende en betaalbare
installatie-oplossingen. Bij HulstFlier geldt: afspraak is afspraak.

Van smederij naar allround installateur
In 1937 nam Herman Hulst een ambachtelijke smederij in Elburg over. Vervolgens
ontwikkelde Hulst Installaties zich vanaf 1964 tot een allround installatiebedrijf. Als
Helmig Flier in 1996 als compagnon toetreedt wordt de bedrijfsnaam gewijzigd in
HulstFlier Installateurs. Inmiddels heeft HulstFlier vestigingen in Elburg, Zwolle en
Dordrecht.

Aandacht voor mens en milieu
De noodzaak om verantwoord om te gaan met mens, milieu en klimaat wordt
door HulstFlier al geruime tijd onderkend. Wij leveren energiezuinige installaties
waarmee u uw ecologische voetafdruk verkleint en kosten bespaart. Ook
investeren wij in opleidingen voor leerlingen en schoolverlaters. Wij zetten ons
actief in om jongeren te interesseren voor de techniek en hen vooruit te helpen op
de arbeidsmarkt.
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De GoZee app brengt de brochure tot leven
Ontdek de brochure met de GoZee app op uw smartphone of tablet en vind 360° panorama’s, fotogalerijen,
cinemagraphs, directe internettoegang en snapvideo’s door middel van augmented reality.
GoZee: in 30 seconden aan de slag
1. Ga naar de App Store of Google Play en voer
2. Open de app en gebruik de app op pagina’s met
“GoZee” in het zoekveld in. Download de app naar
het GoZee-pictogram.
uw smartphone of tablet.

Cinemagraph

Internetpictogram

Snapvideo
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De directie van HulstFlier
wordt gevormd door
Helmig Flier (eigenaar),
Gerrit Kolkman
(eigenaar) en Rob
Winkelaar.

Al uw installatieprojec
HulstFlier levert
toekomstbestendige
installaties voor elk gebouw.
We zijn uw professionele en
betrouwbare partner bij kleine
én grote projecten door onze
inhoudelijke deskundigheid en
gedegen projectbeheersing.

Utiliteitsbouw
Op het gebied van utiliteitsbouw verzorgt HulstFlier

Particulieren en kleinbouw
zakelijk

uiteenlopende projecten. De lokale overheid is

Deze afdeling binnen HulstFlier installateurs assisteert

een belangrijke opdrachtgever als het gaat om

particuliere en zakelijke klanten bij kleinschalige

energietransitie en het verduurzamen van gebouwen.

nieuwbouw- en verbouwwerkzaamheden, bij

Voor onderwijsinstellingen werken we onder meer

nagenoeg alle voorkomende installaties. De bouw of

aan het Frisse Scholen Concept, waarbij een gezond

verbouwing van een gebouw is het moment om na te

binnenklimaat het uitgangspunt is.

denken over de toepassing van energiebesparende

Projectmatige woningbouw
Voor de seriematige woning- en appartementenbouw

graag welke oplossing het beste bij de klant past.

werktuigbouwkundige installaties. Wij worden

Groot onderhoud en
renovatie

vaak in een vroegtijdig stadium bij het bouwproject

Voor onder meer woningcorporaties verzorgen wij

betrokken. Voor een optimaal ontwerp- en

groot onderhoud en renovatiewerkzaamheden. Onze

uitvoeringsproces maken wij gebruik van

kracht ligt in de logistieke uitdaging van dergelijke

3D-tekentechnieken (BIM) en werken wij volgens de

projecten, zoals werken in bewoonde woningen. Wij

principes van LEAN bouwen.

werken LEAN, snel, efficiënt en oplossingsgericht.

verzorgen wij elektrotechnische en
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en/of comfortverhogende technieken. Wij adviseren

Villabouw
HulstFlier heeft een specialistische projectgroep

Zowel de bewoners als opdrachtgevers waarderen
onze werkwijze.

geformeerd voor installatiewerk in vrijstaande

Service en onderhoud

woningen. Naast de basisinstallaties verzorgen

Voor een optimale werking van uw installaties is

onze monteurs ook de installatie van PV-panelen,

regelmatig onderhoud noodzakelijk. De professionele

warmtepompen, ledverlichting, inbraak- en

service- en onderhoudsgroep van HulstFlier

branddetectie-installaties en systemen voor

bestaat uit allround monteurs met grondige kennis

hemelwaterinfiltratie. Wij staan u bij van het ontwerp

van uw installatie. U heeft de keuze uit diverse

tot de montage.

onderhoudscontracten. Ook bieden wij een 24-uurs
service in het geval van storingen of calamiteiten.

ten in goede handen
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Zó werkt HulstFlier
HulstFlier blijft zich continu ontwikkelen. Wij streven altijd naar een optimale
projectuitvoering en een perfect eindresultaat. Vaktechnische kennisgroepen
binnen onze organisatie zorgen voor het up-to-date houden van kennis en de
toepassing van duurzame, moderne en slimme technieken.

In ketensamenwerking of bouwteamverband
Zowel als ketenpartner als in bouwteamverband werkt HulstFlier samen
met uiteenlopende opdrachtgevers. Bij ketensamenwerking gaat het vooral
om langdurige projectsamenwerking, onder meer met woningcorporaties.
In bouwteamverband werken wij zelf het project van de opdrachtgever uit,
waaronder complete klimaat- en lichtconcepten voor bijvoorbeeld scholen.

BIM 3D-tekenen
De geavanceerde BIM 3D-tekentechniek is één van de ontwikkelingen waar we in
mee gaan. Met deze digitale 3D-tekentechniek werken alle partijen in hetzelfde
document om zo tot een optimaal ontwerp te komen en elkaar tijdens de
uitvoeringsfase niet in de weg te lopen.

Wij gaan voor duurzaam
Voor HulstFlier is duurzaamheid niet alleen praten, maar vooral doen. Een
werkgroep buigt zich voortdurend over de toepassing van moderne en efficiënte
apparatuur, die steeds weer energiezuiniger en milieubewuster is. We passen de
apparatuur pas toe als we zeker weten dat deze goed werkt.

Nilan warmtepompen
Bij de ontwikkeling van duurzame woningen passen wij o.a. het Nilaninstallatieconcept toe. Uniek aan dit innovatieve warmtepompsysteem is dat
zowel de warmwatervoorziening, verwarming, koeling en ventilatie compact in
één apparaat zijn samengebracht. Dit is een beproefde Deense ontwikkeling, die
uitstekend toepasbaar is in duurzaam gebouwde woningen.
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TOOK THE BEST AND
MADE IT PERFECT
COMPACT P BY NILAN

Alles-in-één oplossing
voor nieuwbouw en renovatie

www.nilannetherlands.nl

OPTIMAAL COMFORT
COMPACT P RANGE BY NILAN
COMPACT P

COMPACT P AIR9

COMPACT P
GEO 3/6/9

Variabele
compressor
SCOP 5,11

Variabele
compressor
SCOP 5,15/5,17

NILAIR BY NILAN

DE NILAN COMPACT S
De Nilan Compact S is de
meest ideale warmtepomp
voor het verwarmen
en koelen van appartementen.
Met deze compacte unit
heeft u een energiezuinige en
complete alles in één oplossing
voor alle soorten gebouwen
met een laag energieverbruik.
Geen buitenunit en ook
geen grondboring nodig.
Eenvoudige installatie en toch
slechts 0,36m2 ruimte nodig
voor een compleet alles in één
klimaat systeem. Ventilatie
van de woning, comfort
verwarming, top koeling,
passieve en actieve warmte
terugwinning, productie van
sanitair warm water en de
aansturing van de centrale
verwarming.

www.nilannetherlands.nl

Uw partner in duurzaamheid
HulstFlier staat u bij op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Mede
met intelligente en innovatieve installaties is het mogelijk om gestelde doelen op
het gebied van duurzaamheid te halen. Wij onderzoeken de haalbaarheid door
investeringen en exploitatiekosten af te zetten tegen de te behalen besparingen.
We werken de opties overzichtelijk uit en rekenen deze door. Tevens adviseren wij
over mogelijke subsidies.

Zonnepanelen
PV-panelen passen we veelvuldig toe als bron van groene stroom. Voor
onze opdrachtgevers zetten we de investering af tegen de besparingen en
terugverdientijd. We leggen bekabeling aan en plaatsen de panelen. De
fabrikanten van de PV-panelen zijn geselecteerd op basis van betrouwbaarheid.

Verlichting
Ook waar het gaat om verlichting past HulstFlier innovatieve concepten toe.
Denk hierbij aan energiebesparende ledverlichting, biodynamische verlichting
en daglichtverlichting. Biodynamisch licht versterkt het welbevinden van
medewerkers, vooral in kantoren met weinig zichtbaar daglicht. Wij verzorgen ook
slimme toepassingen voor de medische wereld en de zorgsector.
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Schoenerweg 2a, 8042PJ Zwolle

Uw groothandel in:
- Duurzame systemen
- Kunststof leidingsystemen
- Ventilatiesystemen
- Installatiematerialen

Volg ons ook op

Edisonstraat 9, 7442DB Nijverdal
www.haenka.nl
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Inbraak- en
brandbeveiliging
Onze projectgroep beveiliging is gespecialiseerd in bewakingssystemen en
installaties voor inbraak- en branddetectie. Wij zijn een erkend inbraak- en
branddetectiebedrijf en gecertificeerd om uw installaties te projecteren,
certificeren en te onderhouden. De inbraakbeveiligingsinstallaties van
HulstFlier voldoen aan de richtlijnen van CCV en BORG kwaliteitssysteem.
Onze brandmeldsystemen zijn conform de strenge eisen van de Regeling
Brandmeldinstallaties.
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Rondweg 30, 8091 XB Wezep
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Wij helpen u graag!

ELEKTROTECHNIEK

DUURZAAM

INDUSTRIE

www.rexel.nl
ADV HulstFlier Installateurs 186x55.indd 1

17-9-2019 10:06:35

Installaties voor
zorginstellingen
HulstFlier verzorgt installatiewerkzaamheden voor uiteenlopende zorginstellingen.
Zorgvastgoed stelt ons als installateur voor bijzondere uitdagingen. Het is doel
altijd om de omstandigheden voor de bewoners en verzorgers zo veilig en
comfortabel mogelijk te maken. Wij installeren onder meer hoog-laag baden
voor aangepaste badkamers, aanwezigheids- en biodynamische verlichting en
videosystemen om de verzorgers te ondersteunen bij hun werk.

Domotica
Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van innovatieve concepten om
zorginstellingen en andere opdrachtgevers te ontzorgen. Door een innovatieve
toepassing van moderne installaties en slimme regeltechniek is het mogelijk om
uiteenlopende processen te automatiseren, bijvoorbeeld de klimaatregeling en
verlichting. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van deze zorgdomotica
valt onder de deskundigheid van onze elektrotechnici.

Volledig ontspannen de
jaloezieën dichtdoen en
het licht dimmen …

Smarter Home
-

… en automatisch je
favoriete muziek
af laten spelen.

Perfect geluid met de Smarter
Home-oplossing van Busch-Jaeger
Creëer een eigen sfeer dankzij de intelligente verbinding tussen de Smart Home-systemen
van Busch-Jaeger en het multi-room geluidssysteem voor muziek, film en televisie van Sonos.
yoursmarterhome.nl
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Wij investeren in onderwijs
Omdat ontwikkelingen in de installatietechniek elkaar steeds sneller opvolgen, is
het van groot belang dat onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd.
Techniekonderwijs moet van hoog niveau zijn en aansluiting bieden op wat
bedrijven nodig hebben. HulstFlier werkt nauw samen met MBO-scholen en wij
bieden een groot aantal leerwerkplekken aan.

Leerwerkruimte
Op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg heeft HulstFlier in samenwerking
met diverse andere regionale bedrijven het verouderde elektro- en metaallokaal
getransformeerd tot een moderne PIE (Produceren, Installeren en Energie)
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leerwerkruimte. In dit lokaal kunnen de leerlingen ervaring opdoen met
uiteenlopende facetten van elektro-, installatie- en metaaltechniek.

Leerwerkplekken
Als erkend leerbedrijf investeren wij in opleidingen van leerlingen en
schoolverlaters en zetten wij ons actief in om jongeren te interesseren voor een
baan in de techniek. HulstFlier biedt leerwerkplekken aan waarbij leerlingen
gekoppeld worden aan een monteur. HulstFlier installateurs heeft gemiddeld 25
tot 30 leerlingen en zij-instromers in opleiding.
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HulstFlier Elburg

HulstFlier Dordrecht

HulstFlier Zwolle

Robbertsmatenstraat 15

Aventurijn 246

Gasthuisdijk 13

8081 HL Elburg

3316 LB Dordrecht

8041 AE Zwolle

Telefoon: 0525 68 12 10

Telefoon: 078 617 63 00

Telefoon: 038 421 10 31

Email: info@hulstflier.nl

Email: dordrecht@hulstflier.nl

Email: zwolle@hulstflier.nl

Jaarlijkse
techniekmiddag
HulstFlier organiseert jaarlijks een
techniekmiddag voor partners
en relaties. Tijdens deze middag
behandelen wij actuele onderwerpen
met betrekking tot duurzame
technologie. Het doel is om kennis
met elkaar te delen en samen te
zoeken naar slimme toepassingen,
innovatieve installaties en
energiebeheersystemen. U bent van
harte uitgenodigd!
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www.hulstflier.nl

