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Romijn Installatietechniek uit Stroe richt zich op de toekomst. 

Sjaak Romijn: “We leveren veel verschillende diensten op het 

gebied van verwarming en elektra en alles wat daartussen zit. 

Daarbij zijn we erg gericht op de toekomst, waarin we ons meer 

moeten richten op duurzame oplossingen.” Romijn Installatie-

techniek werkt hierin nauw samen met STIEBEL ELTRON.

“Wij zijn een klein bedrijf en houden 

van aanpakken. We richten ons vooral 

op nieuwbouwwoningen en kleine 

bedrijfspanden. Ook verbouwingen ko-

men aan bod. Binnenkort beschikken 

we over een mooie, ruime bedrijfshal 

van waaruit we onze klanten kunnen 

bedienen.” 

OPTIMALISATI E  VAN CV-

I NSTALLATI E

Het combineren van deze duurzame 

oplossingen leidt automatisch tot 

betere resultaten. Daarnaast is het 

mogelijk om uw huidige CV-instal-

latie te optimaliseren. Sjaak: “Veel 

huishoudens zijn zich niet bewust dat 

dit al aanzienlijk kan schelen op het 

maandelijks verbruik. De terugver-

dientijd op de investering van deze 

duurzame oplossing is afhankelijk van 

de omgang en het huidige verbruik.”

VERDUU RZAMEN

Vanuit STIEBEL ELTRON, leverancier 

van warmtepompen, neemt technisch 

adviseur Hans Olofsen het woord: 

ROMIJN INSTALLATIETECHNIEK

Klaar voor de
toekomst
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Tolnegenweg 8 

3776 PW Stroe

installatietechniekromijn@hotmail.com

06 11 405 526

www.romijninstallatietechniek.nl

Daviottenweg 36

5222 BH ‘s-Hertogenbosch

073 - 62 30 000

www.stiebel-eltron.nl

“Wij, als Duits familiebedrijf helpen 

onze klanten vanuit een intrinsieke 

drive naar een hernieuwbare schone 

leefomgeving. Dat doen we door 

het verduurzamen en comfortabel 

maken van woningen en gebouwen 

door slimme all-electric warmtepomp 

technologie. En deze hoogwaardige en 

duurzame producten leveren we on-

der andere aan Romijn Installatietech-

niek die dit installeert bij haar klanten 

dan wel eindgebruikers.”

FU NCTI E WARMTEPOMP

Slim omgaan met warmte uit lucht, 

bodem en grondwater dat is wat een 

warmtepomp doet. Sjaak: “Op een 

verantwoorde wijze wordt u huis of 

bedrijfspand op een duurzame manier 

verwarmt en waar nodig gekoeld. Het 

systeem kan gezien worden als een 

koelkast die precies tegenovergesteld 

functioneert zoals wij deze normaliter 

in onze huishoudens kennen.”

SPECIALIST

Of het nu gaat om volledig gasloze 

nieuwbouw of renovatie van wo-

ningen, Romijn Installatietechniek 

biedt pasklare oplossingen voor 

diverse behoeften op het gebied van 

duurzaamheid. Daarbij staat kwaliteit 

hoog in het vaandel. Interesse? Laat 

u informeren door een specialist die 

eenvoudig de voordelen voor u in 

kaart brengt.

We zijn gericht op de 
toekomst, waarin we ons 
moeten richten op duur-
zame oplossingen


