
ITBB Industrie bv
Postbus 455, 8440 AL Heerenveen
It Dok 19, 8447 GL Heerenveen

Telefoon  (0513) 65 00 88
Telefax  (0513) 65 00 99

E-mail  info@itbb.nl
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ITBB. Elektrotechniek

• Elektrotechniek  
• Meet- en regeltechniek 
• Signalering en beveiliging 
• Brandbeveiliging 
• Energievoorziening
• Telematica/netwerken/infrastructuren 
• Medische facilitaire voorzieningen 
• Projectmatig beheer en onderhoud 

ITBB. Klimaattechniek

• Centrale verwarmingsinstallaties 
• Airconditioning installaties 
• Luchtbehandelingsystemen 
• Warmte en koude opslag 
• Warmte terugwinning
• Sanitaire technieken
• Aardgas en medische gassystemen
• Labmediasystemen 
• Meet- en Regeltechniek / gebouw Beheer Systemen 
• Risico Inventarisatie Legionella
• Projectmatig beheer en onderhoud 

ITBB. Ingenieurs- en Adviesbureau

• Apparaten- en Machinebouw 
• Conceptuele ontwerpen 
• Haalbaarheidsstudies 
• Engineering en bouw van mechanisaties 
  en productiemachines 
• Aanpassing en optimalisatie van 
  bestaande machines 
• Advies over CE-markering en Europese richtlijnen 
• Bruggen, sluizen en kunstwerken
• CAD trainingen 
• Projectbegeleiding en ondersteuning 

ITBB. Industrie

• Process Piping 
• Equipment setting
• Proces industrie
• Rebuilds
• Stopmanagement 
• Revisie 
• Projectmatig beheer en onderhoud

ITBB. Zonderman

• Elektrische installaties in woningbouw 
• Service, onderhoud en beheer
• Video intercomsystemen
• Brandpreventiesystemen
• Domotica en gebouwsysteemtechniek
• Renovatie en revitalisatie van woningbouw en hoogbouw

ITBB Industrie.  
Piping & Equipment Setting
Ontzorgen door partnerschap

Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl

Toppers in Techniek...
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ITBB, uw partner
voor engineering,

stopmanagement & uitvoering

ITBB Industrie. Ontzorgen door partnerschap. 

Productiebedrijven passen hun productieprocessen tegenwoordig steeds vaker aan of moeten hun 

productiecapaciteit veranderen om de best mogelijke aansluiting te vinden met hun afnemers. Naast 

modificaties zijn structureel onderhoudstops gepland. Vrijwel elke ingreep heeft consequenties voor 

het aansluitende leidingwerk en soms ook voor de productiemiddelen. 

Met onze benadering zijn procesveranderingen of 

uitbreidingen snel en vakkundig gerealiseerd. Afhankelijk 

van het stadium waarin het veranderingsplan zich 

bevindt, kunt u op verschillende niveaus gebruik maken 

van onze mogelijkheden en ervaring op het gebied van 

engineering, stopmanagement en concrete uitvoering. 

Wij verzorgen het opstellen, installeren en onderhouden 

van procesapparatuur en (druk-) tanks, inclusief eventuele 

stalen draagconstructies. Daarnaast verzorgen wij ook 

het projectmanagement bij grotere modificatie –en 

nieuwbouwprojecten. Wij nemen bij voorkeur grotere 

projecten op turnkey-basis aan, verzorgen langdurig 

onderhoud op locatie en werken tevens op regiebasis.

Advies & Engineering

Stopmanagement

Uitvoering op locatie

Feedstudie

Inventarisatie

Opname & Inspectie

Engineering

Plan van aanpak, 

inclusief TRA’s

(Detail)Engineering

Directievoering

Projectmanagement

Uitvoering

NEN-EN-ISO 9001:2000
VCA*** (2004/04) TUV Nord Systems www.itbb.nl / 0513 65 00 88

Wilt u hier meer over weten? Bel dan voor een kennismaking 

met onze accountmanager Harold van der Veen (06 53 30 36 31) 

van ITBB Industrie.




