INNOVATIEF IN INSTALLATIETECHNIEK

TechniCo: innovatief in installatietechniek

efficiënte oplossingen. Zo kunnen we traditioneel loodgieterswerk toepassen

TechniCo is een jong en dynamisch bedrijf, gevestigd in Goes. Wij zijn in staat

met de huidige moderne technieken, bijvoorbeeld op het gebied van sanitair,

om een totaalpakket op het gebied van installatietechniek te leveren volgens

gas- en waterleidingen.

de hoogst mogelijke standaard in ons vakgebied. Kwaliteit is bij ons steeds

Als specialist in verwarmingstechnieken beschikken we over brede vakkennis

de basis. Door voortdurend te investeren in kennis zijn wij, tot in elk detail,

van cv-installaties, boilers, vloerverwarming en warmtepompen. Door slimme

op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons werk. Wij zijn innovatief

combinaties met luchtbehandelingsinstallaties, airco en zonnecollectoren

in installatietechniek. Maar even goed zijn we thuis in het ambachtelijk werk,

kunnen wij aanzienlijke besparingen realiseren op uw energierekening. Ook

zoals het traditionele loodgieterswerk.

dat maakt ons innovatief in installatietechniek.

Die brede oriëntatie op de markt maakt ons tot een aantrekkelijke partner voor
elk bouwproject of onderhoudsplan. Ook beschikken wij over alle kwalificaties

Prestaties verbeteren, terugverdientijden

om uw elektrotechnische installaties periodiek te keuren en te inspecteren.

Wij beschikken over onderscheidende kennis op het gebied van
klimaatbeheersing, van ventilatietechnieken tot de meest innovatieve

Slimme combinaties, efficiënte oplossingen

installaties om warmte terug te winnen. Er kan gewerkt worden onder de

Waarvoor kunt u ons allemaal inschakelen? Naast ambachtelijk loodgieters-

meest optimale omstandigheden, zodat de prestaties van uw medewerkers

werk zijn wij specialist in verwarmingstechnieken, elektra, gas- en water-

verbeteren. We zijn in staat om complete elektrotechnische installaties aan

leidingen, sanitair, airconditioning en beveiligingstechnieken. Die disciplines

te leggen. Ook voor data-installaties en netwerkverbindingen zijn wij een

staan bij ons nooit op zichzelf. Waar mogelijk worden ze gecombineerd in

betrouwbare partner.

Zo ontwerpen en realiseren wij integrale lichtplannen voor kantoren en bedrijven,

zij over het beste materiaal en gereedschap. Elke opdracht wordt naderhand

waarbij we u graag adviseren over de voordelen van LED-verlichting. Onze

geëvalueerd om onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Bij ons gaat het

adviseurs maken terugverdientijden van investeringen inzichtelijk, snel en

om vertrouwen. We voelen ons daadwerkelijk betrokken bij de bedrijfsvoering

helder. Ook kunt u bij ons terecht op het gebied van beveiligingstechnieken.

van onze klanten. We doen het samen. Daardoor krijgen we de beste resultaten

Wij leveren en plaatsen installaties voor inbraakbeveiliging, cameratoezicht en

en bouwen we samen een duurzame relatie op.

brandmeldinstallaties.
Als innovatief bedrijf in installatietechniek zijn wij altijd bijzonder geïnteresseerd

Utiliteit, snel schakelen

in nieuwe markten. Zo zijn wij specialist in het installeren van laadstations voor

Wij zijn een middelgroot installatiebedrijf dat actief is in heel Zuidwest

elektrische auto’s.

Nederland. Vanaf de start in 2008 beschouwen we utiliteit als ons belangrijkste
werkgebied. We zetten onze kennis op het gebied van installatietechniek in

Klantgerichte organisatie, persoonlijk en warm

voor utiliteit zoals: kantorenbouw, scholen, zorginstellingen, winkels en luxe

TechniCo is in elk opzicht een klantgerichte organisatie. Wat heeft de klant nodig?

woningbouw. Als onderdeel van Delmeco Group zijn wij in staat om ook de

Dat is de vraag die we onszelf voortdurend stellen. Onze ambitie is de klant

lastigste technische vraagstukken op te lossen. Door gebruik te maken van

volledig ontzorgen. Dat doen we door mee te denken met uw bedrijfsprocessen.

de binnen onze groep verzamelde kennis kunt u er van op aan dat we de

Met onze klanten hebben we een relatie opgebouwd. Vaak kennen we elkaar

voor u optimale oplossing aanbieden en realiseren. Door onze flexibiliteit zijn

ook persoonlijk. Ook onze monteurs denken, naast hun werk, mee met de

we bovendien in staat om snel te schakelen. Dankzij ons uitgebreide netwerk

klant. Tenslotte zijn zij onze ambassadeurs op de werkplek. Daarom beschikken

kunnen wij ook landelijk opererende organisaties van dienst zijn.

Duidelijke afspraken, betrokken

zijn voor ons vanzelfsprekend. We voelen ons tenslotte betrokken bij uw

Als klantgerichte organisatie gaan wij niet voor successen op de korte

bedrijfsvoering. Steeds vaker dragen onze klanten de zorg voor bijvoorbeeld

termijn. Wij hechten aan duurzame relaties. Onze onderhoudsplannen

klimaatbeheersing in hun gebouwen aan ons over, zodat wij op afstand

garanderen extra bedrijfszekerheid en voorkomen onverwachte uitgaven.

mee kunnen kijken in klimaatbeheersingssystemen.

Uiteraard is onze service- en onderhoudsdienst bij storingen 24/7

Onze service- en onderhoudsdienst werkt op basis van duidelijke afspraken

bereikbaar. U krijgt dan meteen een terzake kundige contactpersoon aan

die zijn vastgelegd in transparante op maat gemaakte contracten. We

de lijn die u praktisch ondersteunt. Onze servicemonteurs hebben de

nemen altijd onze verantwoording, linksom of rechtsom. Tenslotte doen we

klantgerichte instelling die u van hen mag verwachten. Snelle reactietijden

het samen. Voor het beste resultaat.

REFERENTIEPROJECTEN



Orionis: E-, WTB- en sprinkler installaties

Group: regel- en luchtbehandelingsinstallaties
E- en WTB-installaties
en toegangscontrole








en klimaatbehandelingsinstallatie







Vliegbasis Woensdrecht: E-installaties



Royal Haskoning: E- en WTB-installaties

woningbouwsector: E- en WTB-installaties

C1000 winkels: E- en WTB-installaties




Feyter Forklift Services: E- en WTB-installaties







Sligro

Aquaduct N57: E-installaties





Nobego

Royal Haskoning: airco-

Het Klaverblad: E- en WTB-installaties

Auto Adria: E- en WTB-installaties



Kasteel Arendsslot:

Roselina Coaching & Officemanagement: E- en WTB-installaties

TransNational Agri Projects: E- en WTB-installaties

Soeten Inval: E- en WTB-installaties



Marine Kazerne: WTB- en klimaatbehandelingsinstallaties

Dorpshuis De Schutse: E- en WTB-installaties


Grand Cafe Het Postkantoor (Amadore): WTB-installaties

Van Dongen Transport: E- en WTB-installaties

Sporthal De Halve Maan: WTB-installaties

Scholengemeenschap: E-installaties





Bakkerij Den

Diverse woningen in de vrije

Delmeco Group
TechniCo maakt deel uit van de Delmeco Group B.V. In relatief korte tijd is
Delmeco Group uitgegroeid tot een vooraanstaande technische dienstverlener in heel Nederland en ver daarbuiten. Op het bedrijventerrein De Poel II in
Goes is in 2008 nieuwe huisvesting betrokken.

Delmeco Group is actief in advisering, projectbegeleiding, engineering,
uitvoering, machinebouw en industriële projecten op het gebied van
elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Ook brede kennis uit tal van andere
vakgebieden is binnen Delmeco aanwezig. (Industriële) automatisering,
luchtbehandeling en duurzame energie rekenen we evenzeer tot onze
specialismen. Tevens is de Delmeco Group actief in de visserijsector en
thuis in het onderhouden en installeren van technische installaties op de
particuliere markt.

Een unieke combinatie van bedrijven die u, met hun eigen specifieke kennis
en kunde, als bedrijf of als Group graag van dienst zijn.
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