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Klaver Technisch Bedrijf B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen,  
berekenen, installeren, tekenen en beheren van uw installaties. 
Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van: 
n licht- en krachtinstallaties
n verlichting en lichtschakelsystemen
n duurzame oplossingen LED / BREEAM / zonne-energie
n domotica / KNX regeltechniek
n industriële, meet- en regeltechnische installaties
n railinfra
n service & onderhoud / meerjaren onderhoud
Klanten kiezen voor Klaver Technisch Bedrijf vanwege het vakmanschap  
en de zeer concurrerende prijs / kwaliteit verhouding bij projecten en met  
service en onderhoud. 

n de ideale oplossing om uw installaties smart en inzichtelijk te maken
n eenvoudig te bedienen via tablets, touchscreens en / of smartphones 
n system integrator
n  koppelingen van verlichting, alarm, zonwering, klimaat en  

zorg voor uw comfort.
n oplossingen op maat voor een beter leef-, woon- en werkklimaat

Een goed 230V/400V systeem is de basis voor uw bedrijfsvoering
of woongenot. Storingen veroorzaken veel ongemak en schade.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn van essentieel belang.
Klaver Technisch Bedrijf verzorgt het gehele traject van ontwerp, realisatie, 
onderhoud en beheer van uw installatie. Volledig afgestemd op het door u  
gestelde budget, op uw eisen en wensen en op jarenlang storingsvrij gebruik.

Als specialist hebben wij uitgebreide ervaring met:
n utiliteitsbouw, zorg, onderwijs, justitie, overheid, nuts, kantoren, retail, etc.
n railinfra
n industrie food / non food
n woningbouw seriematig, villa’s en vrijstaande woningen

Klaver Technisch Bedrijf beschikt over alle benodigde erkenningen, goed 
opgeleid personeel, eigen meetapparatuur en kan uw installatie ook onder-
houden en keuren (NEN 3140). Periodiek of meerjaren onderhoud op maat.  
Dit geeft u zwart op wit de zekerheid dat uw installatie aan de huidige eisen 
en normen voldoet.

Eigen service- en onderhoudsafdeling: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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Waarom is Klaver Technisch Bedrijf de juiste partner voor u?

U doet zaken met één van de grotere elektrotechnische installatiebedrijven van Noord-Holland. Het bedrijf bestaat al sinds 1923. 

Dit betekent dat u gebruik maakt van meer dan 90 jaar kennis en ervaring en dat u kunt rekenen op een goede installatie met 

nog jarenlang een goede service. 

Klaver Technisch Bedrijf is een gerenommeerd elektrotechnisch installatiebedrijf.

U kunt kiezen voor één verantwoordelijke partij. Door de elektrotechnische en klimaatinstallaties te laten installeren en onderhouden 

door één bedrijf, bespaart u tijd en geld en voorkomt u bovendien misverstanden. Samen met Klaver Klimaattechniek zorgen wij 

voor al uw systemen. 

De Klaver Giant bedrijven zijn samen een totaalinstallateur. 
E en W onder één dak. 

U kunt gebruik maken van de nieuwste technologieën. U voorkomt dat u investeert in verouderde systemen en u geniet optimaal 

van de voordelen in uw werk- en woonomgeving. U profiteert van onze domotica kennis en van de meest recente toepassingen.

Klaver Technisch Bedrijf heeft goed opgeleide specialisten in dienst.

U moet altijd kunnen rekenen op de goede werking van uw elektrotechnische installatie. Storingen moeten snel worden opgelost 

en kleine aanpassingen moeten snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt gebruik maken onze afdeling service en onderhoud, 

waar goed opgeleide monteurs u snel en vakkundig helpen.

Onze medewerkers werken graag voor u en zijn goed opgeleid en ervaren. 


