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Brontec heeft een wat aparte kijk op de sector van de
technieken in de bouw.

Visie

Bij Brontec geloven we dat je technieken en technische installaties samen
moet bekijken. De tijd dat je een elektrische installatie helemaal los kan
bekijken van de verwarming of de ventilatie is voorbij.
Wij ontwikkelen en voeren een concept uit en bekijken welke combinaties
het beste zijn voor onze klant. Bouwheer en architect houden dus nog één
aanspreekpunt over voor de ganse waaier aan technieken, wat de organisatie en kwaliteit van een project zeker ten goede komt.
Brontec heeft eveneens een uitgesproken visie omtrent duurzame energietechniek. Economie voor onze bouwheer en ecologie voor onze omgeving staan hier centraal. Bouwen en investeren in technieken kan vandaag
niet zonder na te denken over duurzame energietechniek.
Bij Brontec is de inzet niet alleen de kwalitatieve installatie. Niet alleen
berekenen, uitvoeren en installeren, maar ook onderhouden tot einde
levensduur is de kracht van Brontec.
Lard Vanobbergen
Gedelegeerd bestuurder Brontec NV

“Een koeltoren om
stroom te maken is
niet normaal. Het kan
anders én beter”
Lard Vanobbergen
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Wie is Brontec?

Wie is Brontec Services?

Brontec is een allround en performant installatiebedrijf. Wij voorzien uw
gebouw van alle technieken, met kennis van zaken en met visie op
duurzame energietechniek. Wij zorgen voor energie, en dus niet alleen
voor uw installatie, en dat is wat ons sterk maakt.
De mensen bij Brontec beschikken over een jarenlange historiek en opgebouwde kennis in de wereld van duurzame energietechniek.

Brontec Services is de afdeling binnen Brontec die na het installeren
van uw ventilatie, verwarming, warmtepomp, waterontharder
of micro-WKK, blijvend zorg draagt voor deze installatie met zijn
professionele ondersteuning, en die ook diensten ontwikkelt om u als
gebruiker te ondersteunen in het goed gebruik van uw installatie.

Wie is Brontec Contracting?

deze afdeling voert herstellingen uit. Onze 24/7 dienst helpt u verder
bij pannes. Storingen zijn altijd vervelend, maar onvermijdelijk bij een
technische installatie. Wij helpen u steeds zo snel mogelijk.

Brontec Contracting is de afdeling binnen Brontec die al uw installaties in
één totaalpakket ontwerpt en installeert.
•
het kloppende hart van de onderneming bij Brontec. Hier vind je alle technieken (elektro, sanitair, ventilatie, verwarming, airco en warmtepompen)
terug die standaard zijn bij Brontec, en die wij van kop tot teen beheersen:
dimensionering en calculatie, engineering, uitvoering en onderhoud.

sluit onderhoudscontracten af voor de verschillende onderdelen van
uw installatie. Performant en goed geregeld onderhoud, zodat u zeker
bent van de continuïteit, maar ook van uw wettelijke verplichtingen
hieromtrent.

deze dienst is een sterk staaltje in het meten van energie. Deze dienst
is een online meting die u als gebruiker een zicht geeft waar uw energie allemaal naartoe gaat. Het stelt je als gebruiker ook in staat om alle
verbruiken op te volgen. Geen verrassingen meer dus.
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Brontec is een totaalaanbieder in de uitvoering
van technieken, met een passie voor zinvolle en duurzame
energietechniek.

lard vanobbergen

Brontec doet continu aan prospectie in gans de wereld naar de nieuwste
energietechnieken. Deze technieken (micro-wkk, gaswarmtepompen,
zonnethermie, laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen) worden
dan verder geanalyseerd en ingelijfd bij de standaard technieken. Als
bouwheer bent u dus zeker dat wij bij Brontec altijd op zoek zijn naar de
beste oplossing voor u als klant. Het zit niet alleen in onze genen, maar ook
ingebakken in onze organisatie.

Brontec is een pionier in
duurzame energietechniek in
de markt van professioneel
en residentieel vastgoed.

