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ALLES VOOR EEN
GEZOND EN COMFORTABEL
BINNENKLIMAAT

ONZE KERNWAARDEN
Verkoop

>

Installatie

Productie

FAMILIEBEDRIJF MET MEER
DAN 50 JAAR ERVARING IN
LUCHT- EN KLIMAATTECHNIEK
 e Nijburg Industry Group is een Nederlands familiebedrijf
D
met eigen productiefaciliteit, gespecialiseerd in het
produceren, leveren en installeren van totaal-oplossingen
voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Dit doen wij
voor partijen uit de gehele bouwkolom, van opdrachtgever en
adviseur tot installateur & gebouwmanagement, nationaal
en internationaal.
De Nijburg Industry Group werkt vanuit drie divisies, te
weten: verkoop, installatie en productie. Elke divisie heeft
haar eigen specialisme, maar door samen te werken maken
we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en kunde
binnen ons bedrijf.

ONZE MISSIE
Het is onze missie om het binnenklimaat van de gebouwen
waarin mensen verblijven gezond te maken, waarbij we oog
houden voor mens en milieu. We geloven dat een optimaal
binnenklimaat resulteert in betere prestaties van medewerkers
en een verbeterde kwaliteit van het leven voor gebruikers van
gebouwen. Onze slogan is dan ook niet voor niets:
Good Climate Better Performance.

KWALITEIT

MENS EN ONTWIKKELING

De Nijburg Industry Group is zowel voor
haar installatie- als productiedivisie in het
bezit van het NEN-EN-ISO 9001 certificaat.
ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde
standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met dit certificaat wordt
aangetoond dat wij op consistente wijze
producten leveren die voldoen aan de eisen
van de klant en aan de geldende wet- en
regelgeving. Tevens zijn onze producten
allen voorzien van de wettelijk verplichte
CE-markering en zijn we deelnemer aan het
Eurovent certificeringsprogramma.

We proberen de werkomgeving van
onze mensen zo goed mogelijk te
optimaliseren en leggen de nadruk op
een werkplek die een gezonde
afspiegeling geeft van de maatschappij
in diversiteit van mensen.
De combinatie van reeds aanwezige
kennis en hernieuwde inzichten heeft
geleid tot het beste resultaat voor onze
klanten.

VEILIG WERKEN
Wij zien onze mensen als ons grootste
kapitaal. In alle lagen van de organisatie
wordt er keihard gewerkt om onze
doelstellingen te kunnen nastreven.
Wij willen daarom een zo veilig en
gezond mogelijke werkplek voor onze
medewerkers creëren, waar ze zich kunnen
(blijven) ontwikkelen.

MILIEU EN DUURZAAMHEID
Als specialist op het gebied van
klimaatbeheersing wil de
Nijburg Industry Group zich inzetten voor
het klimaat en de volgende generaties. In
de afgelopen jaren heeft op vele facetten
binnen de Nijburg Industry Group een
verschuiving naar duurzaamheid plaats
gevonden. Onze milieudoelstellingen
worden gemanaged en geborgd door het
milieumanagementsysteem conform de
ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder.

>

DIVISIE VERKOOP
TOTAALOPLOSSINGEN VOOR EEN
GEZOND BINNENKLIMAAT
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De divisie verkoop van de Nijburg Industry Group bestaat uit
de bedrijven Solid Air Climate Solutions, Solid Air International
en Velu Klimaattechnische Groothandel. Met deze bedrijven
leveren wij een compleet assortiment aan luchttechnische
componenten voor woning-, utiliteits- en scheepsbouw en
daarmee de installatiemarkt.
Door het geven van heldere adviezen aan de voorkant, snelle
levering middels onze webshop en een goede service nadien,
zijn we een veelgevraagd partner voor de gehele bouwkolom.

PRODUCTGROEPEN
▗ Roosters
▗ Dakkappen/Buitenluchtroosters
▗ Nawarmers/-koelers
▗ Volumeregelaars
▗ Rechthoekige kanalen

▗
▗
▗
▗

Inductie units
Ronde kanalen
Geluiddempers
Luchtbehandelingskasten
▗ Brandkleppen

▗
▗
▗
▗
▗

Klimaatplafonds
Woonhuissystemen
Montagemateriaal
Prefab
Velu dampdicht

SOLID AIR INTERNATIONAL
Behalve in Nederland leveren we onze productenen dienstverlening
in de United Kingdom, Frankrijk en Duitsland.
Via distributeurs ontplooien we steeds meer activiteiten in diverse
andere Europese landen. Belangrijke doelgroepen zijn utiliteit,
industrie, woningbouw, retail, onderwijs en gezondheidszorg.

SOLID AIR CLIMATE SOLUTIONS
Solid Air Climate Solutions is één van Nederlands meest vooruitstrevende
producenten van geavanceerde en duurzame binnenklimaatoplossingen.
Sinds 1986 worden onze producten met succes toegepast in
onder andere utiliteit, industrie, woningbouw, retail, onderwijs en
gezondheidszorg. Wij zijn een betrouwbare partner voor adviseurs
en installateurs en denken mee met architecten. Onze afdeling R&D
speelt in op de steeds wijzigende vraag uit de markt. Juist door nieuwe
producten te ontwikkelen en onze bestaande producten steeds kritisch
te blijven bekijken en waar nodig te verbeteren neemt Solid Air in
Nederland een koppositie in als specialist in binnenklimaatoplossingen.
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VELU KLIMAATTECHNISCHE GROOTHANDEL

ONZE ONLINE TOOLS

In Nederland is Velu dè klimaattechnische groothandel voor innovatieve oplossingen
passend bij de hoge eisen die worden gesteld aan goed binnenklimaat in de
woningbouw en utiliteit. Sinds 1988 worden de producten succesvol toegepast in
nieuwbouw, renovatie en transformatie projecten. Als totaalleverancier ontzorgt
Velu haar klanten, door het leveren van complete systemen op basis van gedegen
technisch advies van onze engineeringsafdeling.
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Velu werkt daarnaast samen met een aantal vaste leveranciers, zoals Zehnder
en Renson.
In de webshop webshop.velu.nl zijn meer dan 15.000 artikelen te vinden, welke
grotendeels voorradig zijn. Velu onderscheidt zich in de markt door een goede
logistieke service, waaronder een korte levertijd en ordercompleetheid.

Webshop
Klantenportaal
Selectietool SA-Select
Snelselectietool Luchtbehandelingskasten
Online BIM bibliotheek op de site
Bestekteksten via STABU
Digitaal bestelmogelijkheid (EDI/ICM)
Loyaliteitsprogramma
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DIGITALE DIENSTEN
WEBSHOP
▗
▗
▗
▗
▗

Bestelgemak
Zeer compleet assortiment
Hoge voorraden kwaliteitsproducten
Gratis advies van experts
Voor 16.00 uur besteld = de volgende werkdag in huis

Het bieden van de beste oplossing houdt niet op bij onze producten. Ook bieden
wij u een aantal diensten waarmee we u helpen de beste keuze te maken voor een
gezond en comfortabel binnenklimaat. Denk hierbij aan onze online selectietool
SA-Select, onze snelselectie voor de luchtbehandelingskasten, onze webshop en de
mogelijkheid om digitaal te bestellen middels EDI/ICM.
Op onze websites vindt u op de productpagina’s onze technische documentatie,
bestekteksten,en technische handleidingen. In onze BIM bibliotheek - die ook op onze
site beschikbaar is - staan onze BIM/Revit modellen. Altijd actueel en beschikbaar!

NIJBURG KLIMAATTECHNIEK
DIVISIE INSTALLATIE
SPECIALISTEN IN LUCHTTECHNIEK
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De divisie Installatie van de Nijburg Industry Group
bestaat uit de bedrijven Nijburg Klimaattechniek, Hanze
Luchttechniek en Solid Air Climate Ceilings. Deze bedrijven
zijn gespecialiseerd in engineering, projectvoorbereiding,

Nijburg Klimaattechniek is één van de weinige luchttechnische bedrijven
die alle disciplines in eigen huis heeft, zoals engineering, productie en
montage. Met meer dan 50 jaar ervaring en deskundigheid nemen de ervaren
projectleiders u de coördinatie van uw totale project van begin tot einde
graag uit handen. Nijburg Klimaattechniek werkt in heel Europa voor diverse
ontwikkelaars en installatiebedrijven. De projecten reiken van kleinschalige
projecten als woningbouwproject tot en met de coördinatie van grootschalige
complexe projecten, waarin vaak meerdere gebouwfuncties worden
gecombineerd. Op het gebied van gegevensuitwisseling met de klant via
Autocad en Revit loopt Nijburg Klimaattechniek voorop.

begeleiden, monteren en inregelen van complete
luchtkanaalsystemen en klimaatplafonds voor de
utiliteitsbouw, industrie, retail en datacentra. Dit geldt zowel
voor nieuwbouw, als voor renovatie. Door de vakkundigheid
van onze collega’s en de kwaliteit van onze projecten zijn we
uitgegroeid tot internationaal werkende organisatie. Om
processen te borgen en om de gewenste kwaliteit te kunnen
garanderen, zijn we lid van de Luka, gecertificeerd volgens
ISO-9001 en beschikken we over het VCA** en Safety culture
ladder certificaat.

SOLID AIR CLIMATE CEILINGS
Solid Air Climate Ceilings richt zich op grotere renovatie en nieuwbouw
projecten op de Nederlandse markt. Met onze jarenlange kennis en kunde op
het gebied van klimaatplafonds vinden wij voor elk complex vraagstuk voor u
een passende oplossing.
Onze oplossingen bestaan onder andere uit stucwerk klimaatplafonds, metalen
klimaatplafonds en (hybride) klimaatplafondeilanden. Als het gaat om het
ontwerpvan en de wensen voor een klimaatplafond, dan zijn de mogelijkheden
oneindig. Door gebruik te maken van unieke actieve passtukken kan er
eindeloos gevarieerd worden in uitvoeringen en samenstellingen zonder dat er
aan comfort wordt ingeboet.

FOCUS OP
EIGEN BIM BIBLIOTHEEK

VEILIG WERKEN

Onze eigen ontwikkelde BIM Expert
modellen bieden een oplossing in
standaard Revit, die zonder app of
aparte software gebruikt kan worden
door adviseurs, engineers en modelleurs.
Wij beschikken over een uitgebreide
BIM Bibliotheek en ultramoderne
calculatie- en simulatiesoftware.

Binnen onze organisatie besteden wij
veel aandacht aan de veiligheid van
onze processen en medewerkers.
Wij zijn trots dat zowel
Nijburg Klimaattechniek als
Solid Air Climate Ceilings de Safety
Culture Ladder Trede 3 hebben behaald.

PREFAB | SLIMMER WERKEN
Slim produceren (PREFAB), vooral in de
productie en assemblage, dat is waar de
focus steeds meer komt te liggen.
Het goed in beeld brengen van
bedrijfsprocessen en vooral de medewerkers
op de werkvloer ideeën en oplossingen te
laten aandragen, zorgt ervoor dat wij binnen
de organisatie slimmer kunnen werken.

KWALITEIT & REINHEID
Om de aanwezigheid van stof,
vet- en olieresten en plasma aanslag in
luchtkanalen tegen te gaan worden de
luchtkanalen van Nijburg Klimaattechniek
grondig gereinigd, gefolied en afgeplakt.
Hiermee voldoen wij aan één van de drie
reinheidsklassen (LR-L, LR-M, LR-H) opgesteld
in de reinheidsclassificering van de Luka.
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LEAN MANAGEMENT

DIVISIE PRODUCTIE
MODERN & DUURZAAM MACHINEPARK

Binnen de productie divisie maken we gebruik van de 6s methode. De 6s methode
is een uitbreiding op de oorspronkelijke 5s methode. Echter is bij de 6s methode een
extra ‘s’ toegevoegd namelijk ‘safety’. Met de toepassing van de 6s methode streven
wij ernaar dat onze werkprocessen soepel en veilig verlopen door middel van een
zestal aandachtspunten namelijk: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren,
systematiseren en safety.

In Sappemeer staat onze eigen productiefaciliteit
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Nijburg Products. Nijburg Products is het kloppende hart
van de Nijburg Industry Group.
Met meer dan 100 collega’s, 4 productiehallen en 3 logistieke
hallen die samen ca. 20.000 m2 beslaan is Nijburg Products
het grootste bedrijf van de Nijburg Industry Group. Door het
efficiënt, flexibel en LEAN produceren en/of assembleren van
kwaliteitsproducten is Nijburg Products in staat om haar
zusterbedrijven te voorzien in hun behoeften. Nijburg Products
produceert niet alleen de luchtkanalen en luchttechnische
componenten voor onze klanten. Vanuit de fabriek worden ook al
onze klanten beleverd, of het nu gaat om standaard producten,
specials of maatwerk. Op deze manier waarborgen wij het
volume en de flexibiliteit van ons bedrijf.

CERTIFICERINGEN
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Bezoekadres
Nijburg Industry Group
Scheepswervenweg 1
9608 PD Westerbroek

Postadres
Nijburg Industry Group
Postbus 14
9610 AA Sappemeer

+31 598 36 12 36
contact@nijburg.nl
www.nijburg.nl

Scan voor de website en
ons YouTube kanaal

