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Niet voor niets een begrip in
Diever en omgeving!

Installatiebedrijf Klok, een installateur met een rijke geschiedenis, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf van
formaat. We zijn o.a. gespecialiseerd in de duurzame installatietechniek. Energie besparing speelt tegenwoordig een grote rol en
wij kunnen u daar volledig in begeleiden.
Een kleine greep uit het duurzame assortiment:
-

Warmtepompen
Zonnepanelen
Zonneboilers
Sortech adsorptiekoelmachine
HRe-ketels
LED-verlichting
Pelletkachels
Hout stoken op CV
Waterontharding

Wilt u een goedverzorgde installatie met een uitstekende service of vrijblijvend advies? Neem dan contact met ons op en ervaar
waar Installatiebedrijf Klok al bijna 20 jaar voor staat!

Installatietechniek
Uiteraard hebben wij naast de duurzame
installatietechniek, ook alle kennis op het
gebied van ‘reguliere’ installatietechniek.
Sinds jaar en dag zijn wij specialisten in de
nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Sinds het jaar 2000 zijn wij lid van de landelijke organisatie Sanidrõme. Inmiddels telt
ons bedrijf 30 medewerkers met allen hun
eigen specialisatie en vakinhoudelijke kennis.
Dus u kunt bij Klok ook terecht voor:
-

Sanitair
CV-ketels
Dak- en zinkwerk
Service en Onderhoud
Elektrotechniek
Domotica
Renovatie van badkamers
Ventilatie
Inspecties

Cor en Johan Klok - Directie

Werkvoorbereiding/ tekenkamer

Service en onderhoud

Administratie

Magazijn

Warmte uit de bodem
Warmte uit de buitenlucht
Warmte uit de zon
Warmte uit hout
Koelen uit de bodem

Duurzame installatietechniek
Installatiebedrijf Klok is gespecialiseerd in duurzame installatietechniek. Er zijn maatwerk en kant-en-klare oplossingen om energie te besparen. Voor ieder budget en iedere woning een passende oplossing!
Zo kan Klok u voorzien van verschillende soorten zonneboilers. Er is keuze uit een zonneboiler voor warm water, maar ook voor
verwarming. En met de Wolf BSP is warm water en verwarming ineenkeer geregeld!
Een warmtepomp in combinatie met een Lage Temperatuur Verwarmingssysteem is de ideale oplossing voor zowel verwarming
als koeling en biedt een optimaal comfort. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en de bron kan zowel de bodem als de lucht
zijn.
Vele andere oplossingen of kleinschaligere projecten zijn uiteraard ook mogelijk. Denk hierbij aan Zonnepanelen, LED-verlichting,
de Micro Wkk en HR-ketels.
Subsidies
Installatiebedrijf Klok is altijd op de hoogte van de beschikbare subsidiemogelijkheden. Er wordt niet alleen advies over gegeven,
ook kunnen wij u helpen bij het invullen ervan. Voor u een hele zorg minder en wij doen het graag voor u!

Klok is uw duurzame installateur,
maar ook uw totaalinstallateur!

Daktechniek
Om het bovenstaande te kunnen garanderen heeft u natuurlijk wel een
kwalitatief goed dak boven uw hoofd nodig. En daarvoor kunt u terecht bij
onze afdeling daktechniek. Wij leveren en monteren:
• Bitumen, EPDM en kunststof dakbedekkingen
• Koper-, lood- en zinkwerken
• Dakgoten & hemelwaterafvoeren

Koeling (duurzaam)
Een warmtepomp met een geïntegreerde koeling kan ook koelvermogen
genereren en daardoor bij een hoge buitentemperatuur voor een aangename binnentemperatuur zorgen. Wij voorzien u graag van informatie op
het gebied van klimaatbeheersing.

Domotica
Om alle functies te besturen van elektronische toepassingen in de woning,
zoals verwarmen, ventileren, verlichten etc. bent u ook aan het juiste adres.
Klok is specialist als het gaat om de elektronische communicatie tussen toepassingen in de woning en woonomgeving.

Verwarming & ventilatie
Het creëeren van het ideale klimaat is een complexe zaak. Men moet met
een behoorlijk aantal factoren rekening houden. Verstandig is om hiervoor
een installateur in de arm te nemen. Installatiebedrijf Klok adviseert u graag
over het comfort en de verschillende mogelijkheden van verwarmings- en
ventilatiesystemen, maar natuurlijk ook over energiebesparing.

Elektrotechniek
Het leveren en aanleggen van een elektrotechnische installatie is maatwerk.
Belangrijk is dat het werk veilig en doeltreffend op een prettige manier door
betrouwbare vakmensen wordt uitgevoerd. Samen met u als klant installeren wij voor u een op maat gesneden elektrotechnische installatie. Hierbij
valt ook te denken aan video, data, telecom etc.

Beveiliging
Diefstal, inbraak, vandalisme en brand kunnen u veel ellende en hoge kosten bezorgen. Met een inbraak- of brand signaleringsysteem van Klok verhoogt u de veiligheid van uzelf en uw gezin of medewerkers. U kunt van ons
een professioneel advies en een vakkundige installatie verwachten.

Service en Onderhoud
Installatiebedrijf Klok staat voor kwaliteit, service en vakmanschap. Om uw
installatie in topconditie te houden, het optimale resultaat uit uw cv-ketel
te halen en maximaal te profiteren van de levensduur, is regelmatig onderhoud aan uw installatie van groot belang. Gaat er eens iets kapot? Dan
staan onze vakkundige monteurs, 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor
u klaar. Ook op zon- en feestdagen!

Inspecties
Wij voeren diverse inspecties uit en voldoen aan de vastgestelde regelgeving van:
-

SCIOS
Legionella
NEN 3140/ NEN 1010
NEN 1006

Sanidrõme
Laat u inspireren in onze Sanidrõme showroom waar zowel klassieke kwaliteit als de nieuwste trends van bekende merken tegen aantrekkelijk prijzen.
U kunt rekenen op deskundig advies en persoonlijke service ongeacht uw
wensen en budget. WIj verzorgen de complete inrcihting en/of renovatie
van uw badkamer, inclusief alle voorkomende werkzaamheden. Uitgevoerd
door installateurs met ervaring en vakmanschap.
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