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DE KRACHT VAN DE
NIJBURG INDUSTRY GROUP
De Nijburg Industry Group is totaalleverancier in de lucht- en klimaattechniek dat
zich onderscheidt in ontwerp, engineering, levering en installatie van innovatieve
producten. De bedrijven binnen de groep zijn alle actief op het gebied van
klimaatbeheersing binnen gebouwen, ieder vanuit zijn eigen specialisme. Deel
uitmaken van een sterke en solide groep is niet alleen voordelig voor de betreffende
Business Unit, maar ook onze klanten profiteren van de toegevoegde waarde van
onze zusterbedrijven.
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CERTIFICERING
Nijburg Industry Group is in bezit van een NEN-ENISO 9001:2015 certificaat en een VCA certificaat.
Onze producten zijn beoordeeld en getest door
TNO, TÜV, Peutz, Efectis en WSP. Daarnaast zijn
alle producten voorzien van de wettelijk verplichte
CE-markering. Diverse Solid Air producten
participeren in het ECP programma (Eurovent
Certified Performance): AHU range KEK onder
certificaat no. 14.10.004 en actieve convectoren
onder certificaat no. 09.11.431

Nijburg Industry Group wordt gevormd door
Business Units Solid Air Climate Solutions, Solid
Air International, Solid Air Klimaatplafonds, Velu,
Nijburg Klimaattechniek en haar eigen fabriek. De
sterke synergie tussen de verschillende Business
Units met ieder hun eigen specialisme maakt dat
Nijburg Industry Group als een betrouwbare, sterke
partner wordt gezien op het gebied van lucht- en
klimaattechniek. Zowel bij nieuwbouw, als bij
renovatieprojecten. Nationaal en internationaal.

NIJBURG PRODUCTS
Het hart van de Nijburg Industry Group wordt
gevormd door de fabriek Nijburg Products. Het
machinepark telt maar liefst 20.000 m2. Elk van
de honderd collega’s zetten zich elke dag weer in
één van de vier productiehallen of drie logistieke
hallen in om kwaliteitsproducten te produceren en/
of te assembleren. Met de modernste technieken
en nieuwste machines leveren wij u onze totaaloplossingen voor een aangenaam binnenklimaat.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Bij de Nijburg Industry Group nemen we niet alleen
de verantwoordelijkheid om duurzame ontwikkeling
te creëren met onze producten en diensten, die
de energie-efficiëntie verbeteren, maar ook door
verantwoordelijkheid te nemen voor alle mensen die
waar dan ook in onze supply chain betrokken zijn.
Continue proberen wij de werkomgeving van onze
mensen verder te optimaliseren en de nadruk te
leggen op een werkplek die een gezonde afspiegeling
geeft van de maatschappij in diversiteit van mensen.

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. Innovatie en het
leveren van maximale kwaliteit zit in het DNA van de organisatie.
Solid Air is een betrouwbare partner voor adviseurs en installateurs en denkt mee
met architecten. Door de opgebouwde kennis, ons breed product-assortiment
en een aantrekkelijke prijsstelling draagt Solid Air bij aan een comfortabeler
en gezonder binnenklimaat in woon- en werkomgevingen, zowel nationaal als
internationaal.
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MAATWERK OPLOSSINGEN

INTERNATIONAAL
Behalve in Nederland leveren we onze producten
en 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. Bij Solid Air weten we dat een
goed binnenklimaat essentieel is voor optimale
prestaties. Daarom is ons motto: Good climate,
better performance!

Door haar eigen R&D, productiefaciliteiten en
eigen testruimte is Solid Air in staat om naast
een standaardprogramma mee te denken met
opdrachtgevers en maatwerk te leveren. Dit geldt voor
nieuwbouw, maar met name voor renovatieprojecten.
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat oude,
bestaande gebouwen worden gerenoveerd tot
moderne gebouwen, waar hoge eisen worden gesteld
aan het binnenklimaat en de brandveiligheid. Juist dán
komt het op vakkennis aan, die Solid Air ruimschoots
in huis heeft.

INNOVATIE: SCHERP BLIJVEN
MET OOG VOOR DE TOEKOMST
Zonder innovatie tel je als bedrijf niet mee. De afdeling
R&D is zich daarvan bewust en speelt in op de steeds wijzigende vraag uit de markt. Juist door nieuwe producten
te ontwikkelen en bestaande producten steeds kritisch te
blijven bekijken en waar nodig te verbeteren neemt Solid
Air in Nederland een koppositie in als specialist in binnenklimaatoplossingen. Wij streven ernaar om deze positie
verder uit te bouwen in de rest van de EU.

Roosters

SA-SELECT
Onze webbased selectietool SA-Select maakt het voor
installateurs, adviesbureaus en architecten mogelijk
om snel, eenvoudig en betrouwbaar producten te
selecteren en specifieke projecten te beheren.
SA-Select heeft te allen tijde de meest actuele informatie beschikbaar, zoals technische specificaties,
documentatie en bestekteksten.

Actieve convectoren

C L I M AT E C E I L I N G S

SOLID AIR CLIMATE CEILINGS
Ongeveer vijfentwintig jaar geleden zijn klimaatplafonds in Nederland populair
geworden en inmiddels behoren ze tot de standaarduitrusting van goed
geklimatiseerde ruimtes. Wat is nu de oorzaak van dat succes? Volgens Solid Air is er
maar één verklaring voor: klimaatplafonds zijn als enige in staat een comfortklasse
A-binnenklimaat te realiseren waarin mensen zich prettig voelen.

OKLH
Metalen klimaatplafond met
kunststof activering

OKLD
Metalen klimaatplafond met
koperen activering

RENOVATIE, TRANSFORMATIE EN
NIEUWBOUW

Sinds de introductie van de eerste klimaatplafonds
in de Nederlandse bouwpraktijk, hebben de
systemen een grote ontwikkeling doorgemaakt.
Waar jarenlang het verschil werd gemaakt in
details zit bij de huidige generatie het verschil in
werkprincipe. Hier spelen we als Solid Air Climate
Ceilings op in met de (door)ontwikkeling van nieuwe
producten om op deze manier onderscheidend te
zijn op de markt.

Solid Air Climate Ceilings richt zich op grotere renovatie en nieuwbouw projecten in de Nederlandse markt.
Overal in ons land worden pakhuizen, kantoorpanden
en overheidsgebouwen nieuw gebouwd of tot op
de (beton) constructie gestript en voorzien van een
nieuwe indeling, schil en installaties, waarmee de
gebouwen weer jarenlang duurzaam vooruit kunnen. Vanuit duurzaamheid en materiaalgebruik een
mooie en zinvolle ambitie, maar niet zonder complexe
vraagstukken. Met onze jarenlange kennis en kunde
op het gebied van klimaatplafonds vinden wij voor elk
complex vraagstuk voor u een passende oplossing.

HESA
Hybride klimaatplafondeiland

ONZE KLIMAATOPLOSSINGEN
Onze oplossingen bestaan onder andere uit metalen
klimaatplafonds met koperen of kunststof activering en hybride plafondeilanden. Als het gaat om
het ontwerp van 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.

VELU
Velu is in Nederland dé klimaattechnische groothandel die innovatieve oplossingen
biedt passend bij de hogere eisen die gesteld worden aan een goed binnenklimaat
in de woningbouw en utiliteit. Sinds 1988 worden onze producten met succes
toegepast in nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten.
Als totaalleverancier ontzorgen wij u als klant door het leveren van complete
systemen op basis van gedegen technisch advies. Door onze eigen engineering en
productie, de goede samenwerking met vaste leveranciers (Solid Air Climate
Solutions, Renson en Opsinox) en onze goede logistieke service zijn wij
de betrouwbare partner voor installateurs, onderhoudsbedrijven en
de scheepsindustrie.

Woonhuis WTW-systemen
Rechthoekige kanalen

Overige woningbouwcomponenten
Ronde kanalen

Woonhuisventilatoren

Brandwerende producten

WEBSHOP
In de webshop: webshop.velu.nl vindt u meer dan
15.000 artikelen, welke grotendeels ruim voorradig
zijn. Als u voor 17:00 uur bestelt, dan wordt uw
bestelling binnen 24 uur de volgende werkdag op
elke gewenste locatie binnen Nederland geleverd.
Voor een snelle service gaat u naar de webshop van
Velu: overzichtelijk, eenvoudig & snel!
Wij leveren merken als:

Luchtverdeeltechniek

VEELZIJDIG

LOGISTIEKE SERVICE

Naast ons complete assortiment kwaliteitsproducten
hebben onze klanten de beschikking over een
uitgebreide BIM-bibliotheek. Ook werken we met
moderne selectieprogramma’s, waardoor het voor
u mogelijk is om snel, makkelijk en betrouwbaar uw
producten te selecteren en uw specifieke projecten te
beheren. Natuurlijk kan altijd beroep worden gedaan
op een van onze adviseurs. Zij zijn dagelijks op pad
om onze klanten bij te staan en te informeren over
nieuwe innovaties in de klimaattechniek.

Velu onderscheidt zich in de markt door een goede
logistieke service, waaronder een korte levertijd en
ordercompleetheid. Door de intensieve samenwerking
met onze transporteur willen we de supply chain
verder optimaliseren. Dit houdt in dat we samen
werken aan kilometerreductie, CO2-reductie en
uiteindelijk kostenreductie en efficiëncy in de keten.

Overzichtelijk

Eenvoudig en snel

Up-to-date en 24/7

24-uurs levering

Service onderdelen

NIJBURG KLIMAATTECHNIEK
Nijburg Klimaattechniek is één van de weinige luchttechnische bedrijven die alle
disciplines in eigen huis heeft, zoals engineering, productie en montage; van
rooster tot rooster. Met 50 jaar ervaring en deskundigheid zijn wij in staat om het
gehele lucht- en klimaattechnische ontwerp voor u te engineeren. Op het gebied
van gegevensuitwisseling met de klant via Autocad en Revit lopen wij voorop. Door
onze goed opgeleide medewerkers, onze internationale ervaring en onze justin-time leveringen zijn wij een betrouwbare partner voor werken in binnen- en
buitenland.

VAN ROOSTER TOT ROOSTER

BIM-METHODIEK
Wij beschikken over een uitgebreide BIM Bibliotheek
en ultramoderne calculatie- en simulatiesoftware.
Hiermee berekenen wij snel, goed en efficiënt elk
ontwerp. Voor adviseurs, engineers en modelleurs
hebben wij Expert Modellen ontwikkeld: slimme
roosters waar een stukje intelligentie is ingebouwd.
De modellen zijn een oplossing in standaard
Revit met toevoeging van extra variabelen als
prijsinformatie, geluid, vermogen en worp. Per
rooster worden tags, schedules en handleidingen
meegeleverd, zodat u tijd bespaart en de kans op
fouten reduceert.

Wij werken in heel Europa met diverse ontwikkelaars,
adviesbureaus, architecten en installatiebedrijven.
Dit stelt ons in staat om elk project uit te voeren. Van
kleinschalige projecten als woningbouwproject tot
en met de coördinatie van grootschalige complexe
projecten, waarin vaak meerdere gebouwfuncties
worden gecombineerd. Dit noemen wij ‘van rooster tot
rooster’. Nijburg Klimaattechniek is dan ook veel meer
dan alleen installateur. Wij engineeren, produceren
en installeren luchttransportinstallaties en voeren
service- en onderhoudswerken uit. Desgewenst
coördineren wij uw totale project van het begin tot
het einde.

ONZE AMBITIE
IN 2030 CO 2 - NEUTRAAL
Klimaatverandering, en de desastreuze gevolgen ervan,
zijn van belang voor iedereen. Er is dus een duidelijke
businesscase voor actie. Belangrijke voordelen voor
ons bedrijf, zijn het verlagen van bedrijfskosten en
grotere veerkracht in onze energievoorziening, maar
ook het verbeteren van de veiligheid van de levering
van onze grondstoffen. Om te helpen het probleem
van klimaatverandering aan te pakken, hebben we de
ambitie om tegen 2030 CO2 - neutraal te zijn in onze
activiteiten.

OVER
NIJBURG INDUSTRY GROUP
Wij geloven dat mensen beter presteren als er sprake is van een
comfortabel en duurzaam binnenklimaat. Onze missie is om
organisaties te helpen dit te realiseren. Dit doen we door een
compleet pakket aan producten en diensten aan te bieden op het
gebied van klimaat- en luchtverdeeltechniek.

C L I M AT E C E I L I N G S

www.solid-air.nl

www.solid-air-klimaatplafonds.nl

www.solid-air.com

www.velu.nl

www.nijburg-klimaattechniek.nl

www.nijburg.nl

