Installatietechniek
Arnhem

Bedrijfspresentatie
“Het totaalconcept voor al
uw technische installaties”
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Voorwoord
“Respect voor elkaars werk, vakmanschap en
flexibiliteit”
Roelofsen Installatietechniek Arnhem B.V. verzorgt het
ontwerp, installatie en onderhoud van vrijwel alle
technische installaties in gebouwen. Dat doen wij op het
gebied van nieuwbouw, renovatie of restauratie, voor zowel
utiliteitsbouw, gezondheidszorg, de particuliere markt als
de industrie. Binnen ons totaalconcept aan technische
diensten is het realiseren van veilige, optimaal en duurzaam
werkende installaties onze belangrijkste doelstelling.
Flexibiliteit, respect voor elkaars werk, vakmanschap en
teamgeest is onze formule om succesvol projecten te
realiseren. Doordat we een platte organisatiestructuur
hebben zijn onze communicatielijnen kort, hierdoor kunnen
wij efficiënt handelen. Met onze jarenlange ervaring en
kennis kunnen we de randvoorwaarden zoals planning en
budgetbewaking een juiste invulling geven en kunnen we
tevens een optimale kwaliteit leveren.

Wij stellen ons graag aan u voor als betrouwbare
partner voor het ontwerpen, realiseren en beheren
van technische installaties van uw projecten.

Historie
Sinds 1930

“Al bijna 90 jaar uw
betrouwbare
partner”
Ons bedrijf is al bijna 90 jaar actief in de installatie
techniek en een betrouwbare partner in de regio
Arnhem.

1930

Start Roelofsen Installatiebureau door
Jan Roelofsen

2007

Start Roelofsen Installatiegroep BV met
bedrijfsonderdelen Installatietechniek &
Technisch Beheer

2013

Nieuwe naamvoering Roelofsen
Installatietechniek Arnhem BV met
uitbreiding dienstenpakket

2018

Full-service aanbod in technische
diensten voor alle gebouw gebonden
installaties

Roelofsen Installatietechniek Arnhem B.V. vindt
haar origine in 1930, waarbij de heer Jan Roelofsen
het bedrijf Roelofsen Installatiebureau B.V. heeft
opgericht. In 1989 is het bedrijf, als
dochteronderneming, onderdeel van Merkx
Installatietechniek B.V. gaan uitmaken. Beide
bedrijven zijn in 2004 onderdeel geworden van
GTI. Roelofsen Installatiebureau B.V. is in mei 2005
afgescheiden van GTI en is sindsdien weer een
volledig zelfstandige onderneming geworden.
Op 1 maart 2007 is de holding Roelofsen
Installatiegroep B.V. opgericht, met de uitbreiding
van de werkmaatschappij Installatietechniek en
Technisch Beheer. Met deze bedrijfsonderdelen
zijn we in staat alle installatie technische delen op
zowel werktuigbouwkundig- als elektrotechnisch
vakgebied te leveren, installeren en onderhouden.
Per maart 2013 bieden wij onder onze nieuwe
naamvoering Roelofsen Installatietechniek Arnhem
B.V. een mooie uitbreiding in ons dienstenpakket
aan. Voortaan kunt u bij ons ook terecht voor
bliksemafleider- en aardingsinstallaties, borg
gecertificeerde inbraakalarminstallaties en NCP
gecertificeerde brandmeld- en
ontruimingsinstallaties.
Inmiddels is onze organisatie uitgegroeid tot een
gezonde en succesvolle onderneming met
toegewijde medewerkers. De grootte en
veelzijdigheid van ons bedrijf waarborgt een
directe betrokkenheid en flexibele opstelling van
onze medewerkers.
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Specialismen

Werktuigkunde (W):
-

centrale
verwarmingsinstallaties
ventilatie en
luchtbehandeling
klimaatbeheersing
koud- en warm
waterinstallaties
sanitaire installaties
dak- en zinkwerken

-

HWA- en
rioleringsinstallaties
water
behandelingssystemen
laboratorium
voorzieningen
industriële installaties
grootkeuken installaties
duurzaam installeren

-

terrein- en
transportleidingen
stoominstallaties
aardgasinstallaties
medische gassen
persluchtinstallaties
warmtekrachtinstallaties
warmtepompen

Meet- en regeltechniek (M&R):
-

digitale regelinstallaties
gebouw beheersystemen
beheer op afstand
energie piekshaving
datalogging

- duurzame energie oplossingen zoals:
* zonne-energie
* geothermische energie
* infrarood verwarming
* windenergie

Elektrotechniek (E):
-

licht- en krachtinstallaties
noodverlichting
no-break installaties
veiligheidsaarding
bliksembeveiliging
brandbeveiliging en
ontruiming

-

data- en
telefoonnetwerken
besturingstechnieken en
automatisering
beveiligings- en alarm
doormeldingsinstallaties
intercomsystemen

-

NVKL-inspecties en
onderhoud
legionella risicoanalyse,
beheersing en bestrijding
storingsrapportage en
storingsanalyse
NEN-3140 inspecties
thermografisch
onderzoek

-

-

geluidsinstallaties
personenzoek- /
zusteroproepinstallaties
CCTV-installaties
antenne installaties
energiebesparende
installaties

Onderhoud en beheer:
-

preventief onderhoud
correctief onderhoud
24-uurs servicedienst
automatische storingsbewaking
beheer op afstand
EBI, PI en PO inspecties
van CV ketels

-

-

modificaties en
renovaties
opstellen MJOP &
DMOP
bouwbegeleiding
verzorgen tekeningen
energiebesparingen

Locatie: HAN

Sectoren

Roelofsen Installatietechniek Arnhem verleent haar diensten in een breed scala aan
sectoren:

Onderhoud
11%

Retail/Winkelcentra
34%

Zorg/Overheid
8%

Bedrijfsgebouwen/
Laboratoria
32%

Luxe appartementen/
woningen
8%

Onderwijs/Sport &
Recreatie
7%

Onze medewerkers; uw projectteam
Projectteam:
Onze projecttteams bestaan uit enthousiaste,
professionele en vakbekwame medewerkers die
continue bijgeschoold worden om uitstekend
vakmanschap te garanderen en op de hoogte te zijn
van de laatste technieken en materialen binnen ons
vakgebied.

“Een persoonlijke en op
maat afgestemde
aanpak staat voorop”

De projectleider is volledig verantwoordelijk voor het
project. Hij bewaakt niet alleen de planning, de
kosten en de kwaliteit, maar beheert het gehele
project en heeft hiervoor de bevoegdheid om de
onderneming te vertegenwoordigen bij alle zaken die
zich voordoen tussen u als opdrachtgever en
Roelofsen Installatietechniek Arnhem B.V. De
projectleider is uw vaste aanspreekpunt.
De leidinggevende monteur is verantwoordelijk voor
de montagebezetting en de kwaliteit van het
uitgevoerde werk en rapporteert hierbij aan de
projectleider. Tevens is hij de dagelijkse
contactpersoon voor de op het werk aanwezige
externe directievoerders.

Projectleider
Werkvoorbereiding,
M&R Groep
Inbedrijfstelling,
Tekenkamer
Chef- / Leidinggevende monteur

Uitvoering

Kwaliteit & Duurzaamheid
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP)
Er liggen nog volop mogelijkheden om de
duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. Naast
een traditioneel MOP zijn wij ook gespecialiseerd in
het opstellen van een DMOP. Hierbij wordt per
gebouwelement of gebouwgebonden installatie een
bredere, duurzame afweging gemaakt. Er wordt op
investerings-en onderhoudskosten beoordeeld,
maar ook op exploitatiekosten. Zo worden bij het
maken of actualiseren van uw meerjaren
onderhoudsplanning alternatieve technieken of
producten in beeld gebracht die anders niet aan bod
zouden komen, of worden componenten met hoge
onderhoudskosten of laag energetisch rendement
eerder vervangen.
Een DMOP heeft grote voordelen, zoals:
-

lagere exploitatielasten

-

een zichtbare besparing op
energiekosten

-

een waardevaster gebouw

-

een prettig verblijf-en werkklimaat

-

levensduurverlenging van het gebouw

-

imago- of identiteitsverbetering

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!

Kennis en vakmanschap:
Het continu verbeteren van kennis en vaardigheden
van alle medewerkers is een essentieel onderdeel
van ons bedrijfsbeleid. Op deze manier kunnen wij
uitstekend vakmanschap leveren. Alle medewerkers
worden opgeleid met een op maat gemaakt
opleidingsplan. Een selectie van de verschillende
opleidingen die worden gebruikt zijn o.a. NEN 1010,
NEN 3140, SCIOS, MIT, SBB, TVVL, SBC, VOL en VCA.
Roelofsen Installatietechniek Arnhem B.V. is door
SBB, het kenniscentrum voor technisch
vakmanschap, aangemerkt als “Erkend Leerbedrijf”
in de installatietechniek, zowel voor installatie- als
elektrotechniek.
Vakorganisaties en erkenningenregister:
Roelofsen Installatietechniek Arnhem B.V. is
aangesloten bij de vakorganisatie Uneto-VNI
(Vereniging Installatiebedrijven). Daarnaast zijn wij
ook opgenomen in het erkenningenregister van de
KvINL voor alle vakdisciplines, het NCP t.b.v.
brandpreventie (Nationaal Centrum voor Preventie)
en door NVKL zijn wij gecertificeerd voor de regeling
F-gassen. Daarnaast zijn wij ook erkend
koeltechnisch bedrijf en ontruimingsinstallateur (CCV
BMI).
Certificeringen:
Roelofsen Installatietechniek B.V. heeft meerdere
certificeringen. Hiermee borgen wij onze kwaliteit en
conformeren wij ons aan de laatste eisen en
werkwijzen.

Referentieprojecten
Wij zijn trots op de projecten waar onze kennis en producten worden toegepast. Graag inspireren wij u met
een greep aan referenties per sector, te beginnen met Retail/Winkelcentra:

Winkelcentrum Kronenburg
Locatie: Arnhem
2
Vloeroppervlak: 44.000 m
Werkzaamheden o.a:
Correctief onderhoud
E&W&MR & Sprinkler
Preventief onderhoud
E&W&MR & Sprinkler
Projecten E&W&MR &
Sprinkler
Beheer E&W&MR
Opdrachtgever: Wereldhave
Management Nederland B.V &
Property View

Het Kippaleis
Locatie: Arnhem
2
Vloeroppervlak: 120 m
Werkzaamheden o.a:
Correctief onderhoud
E&W&MR
Projecten E&W&MR
Opdrachtgever: Kippaleis

Keurslager De Haas
Locatie: Arnhem
2
Vloeroppervlak: 48 m
Werkzaamheden o.a:
Correctief onderhoud
E&W&MR
Projecten E&W&MR
Opdrachtgever: De Haas Keurslager

Bedrijfsgebouwen/Laboratoria
Wageningen University &
Research
Locatie: Wageningen, diverse
locaties op de Campus
2
Vloeroppervlak: 10.000 m , o.a.
kantoorruimte, laboratorium &
parkeerterrein
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR &
Sprinkler
Correctief onderhoud
E&W&MR
Opdrachtgever: Wageningen
University & Research

H.S.H.O “De Ulenpas”
Locatie: Velp
2
Vloeroppervlak: 16.000 m
Werkzaamheden o.a:
Correctief onderhoud
E&W&MR
Preventief onderhoud
E&W&MR
Projecten E&W&MR
Beheer E&W&MR
Opdrachtgever: H.S.H.O “De
Ulenpas”

Scalabor Hoofdkantoor
Locatie: Arnhem
Vloeroppervlak: diverse locaties
Werkzaamheden o.a:
Correctief onderhoud
E&W&MR & Sprinkler
Preventief onderhoud
E&W&MR & Sprinkler
Projecten E&W&MR &
Sprinkler
Beheer E&W&MR
Opdrachtgever: Presikhaaf
Bedrijven

Zorg/Overheid
Siza Rheden locatie
Koningsland
Locatie: Diversen
Vloeroppervlak: 19 woon-en
zorggebouwen
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Correctief onderhoud
E&W&MR
Opdrachtgever: Siza

Woon-/Ontzorgresidentie
Nieuw Schoonoord
Locatie: Velp
2
Vloeroppervlak: >7500 m
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Correctief onderhoud
E&W&MR
Opdrachtgever: SAOW

Apotheek Medisch Centrum
Brakkenstein
Locatie: Nijmegen
2
Vloeroppervlak: 350 m
Werkzaamheden o.a:
Projecten E
Opdrachtgever: Medisch Centrum
Brakkenstein

Onderwijs/Sport & Recreatie
Het Rhedens Lyceum
Locaties: Dieren & Rozendaal (foto
afgebeeld locatie Dieren)
Vloeroppervlak: diverse locaties in
Dieren en Rozendaal
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Correctief onderhoud
E&W&MR
Opdrachtgever: Stichting Het
Rhedens

HAN Arnhem
Locatie: Arnhem
Vloeroppervlak: diverse locaties op
HAN Campus
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Opdrachtgever: Stichting
Hogeschool van Arnhem &
Nijmegen

Wageningse Studenten
Roeivereniging Argos
Locatie: Wageningen
2
Vloeroppervlak: 1100 m
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Correctief onderhoud
E&W&MR
Opdrachtgever: Wageningen
University & Research

Luxe
Referenties
woningbouw/app.
Winkelcentra
Villa Dennenheuvel
Locatie: Velp
2
Vloeroppervlak: 185m
woonoppervlak
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Opdrachtgever: Aannemer Chris
Liet

Matenaflat
Locatie: Arnhem
Vloeroppervlak: 85 appartementen
Werkzaamheden o.a:
Projecten E&W&MR
Correctief onderhoud
E&W&MR
Opdrachtgever: VVE

“Onze hoge klanttevredenheid
resulteert in trouwe relaties en een
breed scala aan projecten ”

Roelofsen Installatietechniek
Arnhem B.V.
Delta 137
6825 MP Arnhem
Postbus 2198
6802 CD Arnhem
Tel: 026-361 72 89
E-mail: info@roelofsen-arnhem.nl
www.roelofsen-arnhem.nl

Kamer van Koophandel 57701008
Ontwerp & Tekst: Kirsten Marketing Services
Fotografie: Jeroen Bruggenwirth Fotografie

