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Klimaatbeheersing en luchtbehandelingstechniek
Veelzijdig specialist

Van zonnecollectoren tot warmtepompsystemen,

HMB W-Techniek is gespecialiseerd in centrale

inclusief grondboringen. Alle noodzakelijke kennis

verwarming, luchtbehandeling en loodgieterswerk.

hebben wij in huis. Daarnaast plaatsen wij uiter-

Bij het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering

aard ook nog steeds de modernste verwarmings-

van de verwarmings- en luchtbehandelingsinstal-

radiatoren en vloerverwarmingssystemen.

laties werken wij volgens de modernste technieken. Bij het loodgieterswerk van HMB W-Techniek

Ventilatie

komen verschillende vakgebieden samen: we

Op het gebied van het ontwerpen en monteren

bieden gedegen vakmanschap op het gebied van

van ventilatiesystemen in woningen hebben wij

elektrotechniek, riolering, bouwfysica, dak- en

alle kennis en kunde in huis. Wij ontwerpen en

loodgieterswerk. Van grote tot kleine opdrachten.

plaatsen niet alleen conventionele ventilatie-

Met voor elk project specifieke kennis en expertise.

systemen, maar bijvoorbeeld ook warmteterug
winsystemen. In zo’n gesloten systeem wordt

Innovatie

aangezogen koude lucht in een warmtewisselaar

HMB W-Techniek streeft naar kwaliteitsverhoging

opgewarmd door warme, afgezogen lucht. Ook is

binnen het complete vakgebied. De ervaren

HMB W-Techniek gespecialiseerd in CO2-gestuur-

medewerkers hebben al meerdere malen bijge

de systemen. Sensoren meten het CO2-gehalte in

dragen aan nieuwe ontwikkelingen. Opdrachtge-

een ruimte en het ventilatiesysteem schakelt auto-

vers schakelen de kennis en expertise van HMB

matisch aan als dat gehalte boven een bepaalde

W-Techniek dan ook niet alleen in op het gebied

waarde komt.

van onder meer gecombineerde warmwater- en
centraleverwarmingsinstallaties en ventilatie,

Loodgieterswerk

maar ook voor vooruitstrevende adviezen over

HMB W-Techniek voert loodgieterswerk in vrijwel

duurzame installatietechnologie zoals warmte

al zijn varianten uit: we plaatsen nieuwe installa-

pompen en zonlichtsystemen en het ontwerp

ties bij renovaties of passen bestaande installaties

daarvan.

aan en we leggen rioleringen en gas- en water
leidingen aan. HMB W-Techniek gebruikt hierbij

Maatwerk

de modernste materialen en leidingsystemen.

We zetten onze kennis en kunde op het gebied
van het ontwerp, de voorbereiding en de uit

Ketengericht samenwerken

voering van de installatietechniek in voor gere

HMB W-Techniek streeft er altijd naar om in een

nommeerde partijen bij omvangrijk planmatig

vroeg stadium van een project – of zelfs vóór de

onderhoud of grootschalige renovatieprojecten.

start ervan – kennis van de verschillende disci-

Hierbij moet u denken aan renovatie, vervanging

plines te bundelen; intern ketengericht samen-

of aanpassing van verwarmings-, ventilatie- en

werken. Alleen dan kunnen plannen integraal

loodgieterinstallaties. In samenspraak met de

ontwikkeld worden. Ons standpunt is dat een

opdrachtgever realiseren wij budgettair verant

constructieve samenwerking tot stand komt door

woorde klimaatinstallaties die voldoen aan de

te luisteren, begrip te hebben voor wederzijdse

verwachtingen. HMB W-Techniek staat bekend

standpunten, vragen te stellen, samen te zoeken

om vakwerk en complete service, inclusief nazorg.

naar werkende oplossingen en heldere afspraken
te maken. Daar hoort een eerlijke, open commu-

Centrale verwarming
Op het gebied van duurzame technieken voor
W-Techniek zijn er meerdere mogelijkheden.

nicatie bij.

De organisatie achter HMB W-Techniek
HMB W-Techniek maakt deel uit van de renovatie- en onderhoudsgroep
Hemubo. Deze groep is een van de grootste zelfstandige bedrijven in
haar sector.
Met circa 260 werknemers in een horizontale, flexibele organisatie kan
Hemubo op elk moment adequaat op aanvragen reageren.
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Multidisciplinaire kennis
Elke werkmaatschappij binnen Hemubo heeft zijn eigen specialisatie
en opereert in principe zelfstandig. Vaak wordt uit de deelnemende
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werkmaatschappijen een multidiciplinair projeccteam samengesteld om
specialistische kennis, bijvoorbeeld op het terrein van betonreparatie,
te koppelen aan knowhow op het gebied van conserveren van bouwkunde.
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Total Quality Management (TQM)
Binnen Hemubo is het INK-model als TQM-tool geïmplementeerd.
Dit model staat voor een excellente organisatie die wordt gekenmerkt
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door leiderschap met lef, resultaatgerichtheid, constante verbeteringen,
transparantie en samenwerking. Een van de uitgangspunten van het
management-model is: voortdurend verbeteren.
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Volledig gecertificeerd.
Hemubo beschikt over alle voor de branche relevante certificaten en is
aangesloten bij diverse vak- en brancheorganisaties, zoals de Vereniging van Gecertificeerd Betonreparatiebedrijven (VBR) en de Werk-
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geversvereniging OnderhoudNL.

Kwaliteitsmanagementsysteem
De certificeringen zijn onder meer verleend op basis van het KAM-
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systeem, dat binnen de gehele organisatie van toepassing is.
KAM staat voor Kwaliteitszorg, Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg.
Dit systeem wordt continu bewaakt en verbeterd.

Kwaliteit
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Een doel van het Kwaliteitsmanagement-systeem is het verhogen van
de klanttevredenheid. Begrip van de huidige en toekomstige behoeften van de klanten is daarbij essentieel. Hemubo streeft ernaar om de
verwachtingen van de klant waar mogelijk te overtreffen. Voortdurend
wordt onderzocht hoe onze opdrachtgevers de geleverde dienst waarderen. Hier kan de organisatie veel van leren en verbeteringen tijdig
doorgevoerd worden.

Arbeidsomstandigheden
Kwaliteit kun je alleen leveren met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Naast de naleving van alle relevante wetten is ook het
bevorderen van vakbekwaamheid van belang om deze betrokkenheid
te bewerkstelligen. Het continu bijscholen van medewerkers is daarom
een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Milieuzorg
Het belang van zorgvuldig omgaan met het milieu is evident. Alle werkmaatschappijen binnen Hemubo werken vanzelfsprekend conform de
wettelijke milieu-normen en beschikken over de benodigde vergunningen. Daarnaast stelt Hemubo zich als doel om ook de milieubelastingen
tot een minimum te beperken.
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Hemubo Almere BV is aangesloten bij diverse vak- en
brancheorganisaties en
beschikt over alle relevante
certificaten.
De certificeringen zijn verleend
op basis van het binnen de
gehele groep van toepassing
zijnde KAM-systeem. Daarin
zijn de criteria vastgesteld
waaraan kwaliteitszorg,
arbeidsomstandigheden en
milieuzorg moeten voldoen.

