Projecten

Onze diensten
Installatiebedrijf Kamphof BV kan het gehele traject
voor u verzorgen: van advies, ontwerp en aanleg tot
en met service, onderhoud en beheer.
Wij thuis in een zeer breed werkterrein te weten:
•

Gas

•

Water

•

Koelen

•

Elektra

•

Sanitair

•

Riolering

•

Ventilatie

•

Lichtstraten

•

Verwarming

•

Dakbedekking

•

Luchtverwarming

•

Luchtwarmtepomp

•

Zink en Koperwerk

•

Service en onderhoud

•

NEN 3140 keuringen en inspecties

Wij zijn gericht op zowel de woningbouw als ook de
utiliteitsbouw. Waaronder nieuwbouw, verbouw, renovatie, service,onderhoud en beheer. De kracht van
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ons bedrijf is: korte lijnen, meedenkend en flexibiliteit.
Kwaliteit voor een evenredige prijs en thuis op een
zeer breed werkterrein.

Onze opdrachtgevers zijn: bouwbedrijven, vastgoed
exploitanten, winkelketens en particulieren.
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Lid van:
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Bedrijfshistorie

Service en Onderhoud

Hessel-Willem Kamphof (DGA), een telg uit de 5e generatie van opvolgers sinds 1850. Het dynamisch en

verlengt het de levensduur.

continu groeiend bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot twee onafhankelijke bedrijven met een nauwe

Onze service monteurs staan altijd paraat met een goed geoutilleerde bedrijfswagen. Voorzien van de juiste

onderlinge samenwerking te weten: Installatiebedrijf Kamphof BV en Staalbouwbedrijf Kamphof BV.

meetapparatuur en de meest uiteenlopende onderdelen om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Kamphof BV bestaat al ruim 150 jaar en is uitgegroeid tot een middelgrote onderneming bestuurd door

Met regelmatig onderhoud aan uw installatie voorkomt u storingen. Bovendien waarborgt dit het rendement en

NEN 3140 Keuringen
en inspecties

Installatiebedrijf Kamphof is gecertificeerd voor het verrichten van NEN 3140
keuringen ter inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Wij voeren niet alleen

keuringen uit maar beschikken ook over goed opgeleide Medewerkers die direct
reparaties aan diverse handgereedschappen uit kunnen voeren.
Ook voor inspecties aan elektrische installaties kunt u bij ons terecht.

Bedrijfsprofiel

Installatiebedrijf Kamphof BV loopt voorop als het gaat om innovatie en automatisering van
de verschillende werkzaamheden.
In ons overzichtelijk magazijn zijn al onze artikelen voorzien van een barcode, zodat de
gescande artikelen direct op de projecten weg wordt geschreven. Naast goed geoutilleerde bedrijfswagens beschikken wij over goed ervaren en opgeleid personeel werkend
volgens VCA normen.

Bedrijfsbureau

Calculatie, engineering, ontwerp en werkvoorbereiding deze vormen samen
het bedrijfsbureau, het kloppend hart van Installatiebedrijf Kamphof BV.
Deze afdelingen stemmen hun werkzaamheden nauwkeurig op elkaar af.
De nieuwste software zorgt voor een gestroomlijnde communicatie binnen het bedrijfsbureau.
De orders komen verschillend binnen soms is de aangeleverde informatie compleet,
soms zeer summier. Voor ons geen probleem.
Wij hebben zoveel deskundigheid in huis dat we zelf ook kunnen meedenken met bedenken van slimme oplossingen in samenwerking met de opdrachtgever of aannemer.
Voor het tekenwerk maken wij gebruik van Stabicad 8 LT puur toegespitst op de
installatietechniek.
De ingevoerde of door de computer gegenereerde gegevens kunnen in het gehele
verdere proces gebruikt worden.
Met het programma ontwerpen wij gehele installaties van zowel gas, elektra, water,
verwarming, luchtbehandeling en riool.
Dit zorgt binnen ons bedrijf voor kwaliteit en een zeer efficiënte werkwijze.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Hierbij moet u denken
aan warmtepompen, zonnepanelen voor zowel water als elektra,
WTW installaties, luchtwarmtepompen en pelletkachels.
Voor een deskundig advies op maat kunt u altijd contact met ons
opnemen.

Verwarming

Naast Nefit Dealer voor de Cv-ketels is Installatiebedrijf Kamphof BV
ook Universum Ster Dealer voor direct gestookte luchtverwarming.
Direct gestookte luchtverwarming is ideaal voor het verwarmen van
bedrijfshallen, magazijnen en werkplaatsen.
Naast Nefit en Universum installeren wij verder de meest
voorkomende merken.

Koelen

Installatiebedrijf Kamphof B.V. is tevens gespecialiseerd in koeltechnische installaties. Dit voor zowel airconditioning als
luchtwarmtepompen.

