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DESIGN MET 
VLAKKE VOORPLAAT,
DE STANDAARD VOOR 
EEN MOOIER INTERIEUR 
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Ramo en Parada: Stijlvol, discreet en onderscheidend

Onmisbaar voor iedere woning: de vlakke paneelradiatoren van Radson 
bieden een stijlvolle meerwaarde voor elk interieur. Leverbaar in tal van 
designs, maten en kleuren. En met onze 10-jarige kwaliteitsgarantie heeft 
u zonder twijfel de juiste keuze gemaakt! 
Ook geschikt voor lage temperatuur-verwarmingssystemen. 
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Totaalinstallateur
Als totaalinstallateur kan De Graaf 
Installaties u het complete pakket 
aan installatiewerkzaamheden uit 
handen nemen. Denk daarbij aan 
het installeren en onderhouden 
van dak-, sanitaire,  en werktuig-
bouwkundige installaties in zowel 
de woning- als de utiliteitsbouw. U 
profiteert van één aanspreekpunt 
voor uw volledige project. 
Onze storingsdienst staat 24/7 stand-
by in het geval van bouwkundige 
en installatietechnische storingen. 
Inmiddels verzorgen wij deze dienst-
verlening voor circa 20.000 woningen 
en bedrijven.

Groeien dankzij uitstekende service
De Graaf Installaties is de afgelopen jaren flink gegroeid. Ondanks de 
economisch zware tijden. Dat is niet voor niets. Naast een totaalpakket aan 
installatiewerkzaamheden en een organisatie die staat als een huis, biedt 
De Graaf Installaties uitstekende dienstverlening. U of uw klant heeft geen 
enkel omkijken meer naar de installatie of het onderhoud. Wat merkt u dan 
wel van onze dienstverlening? U bent gegarandeerd van vakwerk tegen een 
scherpe prijs.

Onze diensten
• Dak- en zinkwerk

• Hemel- en vuilwater-
afvoerinstallaties

• Badkamers en tegelwerk

• Tapwaterinstallaties

• Gasinstallaties

• Verwarming- en 
 koelinstallaties

• Duurzame technieken, zoals 
zonnepanelen en warmte- 
koudepompen 

• Luchtbehandelings-
installaties

• Meet- en regelinstallaties

• Service en onderhoud

Project: Oppidium 
in Amersfoort, een 
multifunctioneel gebouw 
met onder andere een 
hotel en congrescentrum.

Service en onderhoud. Project: theater De Flint in Amersfoort.



No-nonsensementaliteit
Op ons team van betrokken medewerkers kunt u bouwen. 
Want afspraak is afspraak bij De Graaf Installaties, 
zowel qua budget als qua planning. Onze mensen den-
ken met u mee en doen graag een stapje extra voor een 
perfect eindresultaat. Een negen-tot-vijfmentaliteit komt 
in ons bedrijf niet voor. Daarbij houden we constant het 
kostenaspect voor u in het oog.

Een organisatie 
waarop u  
kunt bouwen
De Graaf Installaties heeft alles in huis 
om u volledig te ontzorgen voor een 
gering budget: projectleiders, een ser-
vice- en onderhoudsdienst, telefonische 
helpdesk, calculatoren en engineers. Ons 
vaste team is 45 man sterk. Dit zijn stuk 
voor stuk ervaren professionals met een 
vakopleiding en actuele kennis van za-
ken. Hierdoor hebben wij regelmatig een 
adviserende rol in de voorbereidende fase 
van projecten.
Onze platte organisatie en proactieve 
houding staan garant voor een grote 
flexibiliteit en snelle reactietijd. 

Waarom 
De Graaf 
Installaties?
Totaalpakket installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden

Scherpe prijzen door efficiënte 
aanpak en oog op kostenaspect 

Efficientie door Lean-aanpak 
gericht op samenwerking met 
ketenpartners

Sterke en complete organisatie 
die u volledig kan ontzorgen

Alles is mogelijk door flexibel 
team van specialistische 
installateurs 

Garantie voor harde afspraken 
door hardewerkersmentaliteit 

24-uurs storingsdienst

Grote aandacht voor 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO)

Rengerswetering in Bunschoten.

Project: Slot Loevestein in Poederoijen.



youtube.com/
FivanAuto

facebook.com/
FivanAuto

twitter.com/
FivanAuto

Fivan Auto
Amsterdamseweg 51
3812 RP  Amersfoort
(033) 434 58 10 www.fivan-auto.nl

Officieel dealer van:

youtube.com/
KoopsAuto

facebook.com/
KoopsAuto

twitter.com/
KoopsAuto

Koops Auto
Amsterdamseweg 51
3812 RP  Amersfoort
(033) 463 31 14 www.koops-auto.nl

Officieel dealer van:

Kom 
naar 
de bron

Plieger toonzaal, Nieuwe Havenweg 51, 1216 BL Hilversum
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lLean – efficiënt, 
klantvriendelijk en 
prijsbewust 
Bij De Graaf Installaties staat de klant centraal. Mede 
daarom werken we volgens de Lean-filosofie. Deze 
aanpak draait om efficiëntie, (keten)samenwerking 
en meedenken. Met een strakke planning, kostenef-
ficiënte werkwijze en slimme oplossingen als resultaat. 
Oplossingen waar ook u als opdrachtgever van profi-
teert. De Graaf Installaties heeft de organisatorische 
capaciteit om vanaf het begin van een project mee te 
denken en om de bedachte oplossingen ook waar te 
maken in de praktijk.

De Graaf Installaties BV
Energieweg 2
3751 LT Spakenburg
Postbus 25
3750 GA Spakenburg
Tel. 033 - 298 20 88
Fax 033 - 298 68 31
info@degraafinstallaties.nl

www.degraafinstallaties.nl


