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Kwaliteit als uitgangspunt 
Het spreekt voor zich dat wij BRL 6000 en KOMO 
Install gecertifi ceerd zijn. Wij zijn ook lid van de Ver-
eniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI). 

Veiligheidsbeleid
Op grond van de Veiligheids Checklist Aannemers 
(VCA) zijn wij bovendien VCA-gecertifi ceerd. Dit 
houdt in dat ons veiligheidsbeleid getoetst wordt. 
De opleidingseisen die aan ons personeel worden 
gesteld, zijn hier een onderdeel van. 

Installatiebedrijf 
Mulder Sappemeer 
uw veelzijdig 
specialist
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Een persoonlijke benadering
Onze organisatie kenmerkt zich door een persoonlijke 
uitstraling. Dienstverlening en kwaliteit zijn onze 
uitgangspunten. 

Elkaar kennen
We vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers te 
kennen. Daarom doen we ons uiterste best om een 
goede relatie op te bouwen. Doordat we weten wat 
onze opdrachtgevers bezichoudt kunnen we hen 
optimaal van dienst zijn. 

Specialist
Wij richten ons primair op de zaken waar we goed in 
zijn, maar gaan een uitdaging niet uit de weg. 
Techniek ontwikkelt zich steeds, waardoor het 
omgaan met vernieuwing en het toepassen hiervan 
belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering is. 

Afspaak is afspraak
Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen is een 
van de belangrijkste kernwaarden van onze 
organisatie. Bij ons is een afspraak ook een afspraak. 

Installatiebedrijf 
Mulder Sappemeer 
Wij zijn een zelfstandige onderneming gespeciali-
seerd in het ontwerpen, installeren en onderhouden 
van technische installaties. 

Deskundigheid
Wij zijn werkzaam in de utiliteitsbouw, woningbouw 
en industrie. Onze deskundigheid ligt op het gebied 
van nieuwbouw, renovatie en herstructuring en 
service & onderhoud. 

Sectoren
Wij werken voor opdrachtgevers in diverse sectoren; 
gemeenten en instellingen, aannemers, ontwikke-
laars, bedrijven, kantoren en particulier opdrachtge-
verschap.
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Gas, water & riolering
 
Wij zijn een specialist op het gebied van gas- en 
waterleidingen en rioleringen. Wij werken zowel voor 
particulieren als voor aannemers, industrie, gemeen-
ten en instellingen.  
 
Comfort door techniek 
Het functioneren van technische installaties levert 
een belangrijke bijdrage aan het comfort van uw wo-
ning, kantoor of bedrijfspand. Met onze installaties, 
aangelegd door vakmensen met jarenlange ervaring, 
bent u verzekert van comfort. 
 

Dakbedekking
 
Wij werken met verschillende materialen bij dakbe-
dekkingen en goot- en wandbekledingen.Wij geven 
10 jaar garantie op de gebruikte materialen. Vanaf 
een vierkante meter tot en met de grote daken van 
kantoren en bedrijvenn. 
 

Koper- en zinkwerk 
 
Sinds 1925 legt Mulder daken van zink, lood en koper 
in allerlei vormen. Zo leggen wij roevendaken, fels-
daken en platte daken op dakkapellen. Koper en zink 
zijn ook uitstekend te verwerken aan wanden, goten 
en lijsten.  
 
Eigen zinkstraat 
Wij beschikken over een eigen zinkstraat. Op deze 
manier kunnen wij alle koper en zinkwerkzaamheden 
zelf verwerken

Sanitair
 
Staat u voor de uitdaging uw badkamer of toilet prak-
tisch en mooi in te richten? Wij weten hoe lastig het 
is om dan de goede keuzes te maken. Daar helpen wij 
u graag bij. 
 
Bij u thuis
Eerst maken wij in overleg met u een afspraak bij 
een showroom. Hier kunt u op uw gemak de al-
lernieuwste producten en designs bekijken op het 
gebied van baden, douches en douchecabines, wasta-
fels, kranen, accessoires en meubels. 
 
Voor bedrijven
Wij ontwerpen en installeren ook sanitair voor pro-
fessioneel gebruik in kantoren en industriële panden. 



CV Installaties voor woningen 
en bedrijfspanden
 
Wij hebben veel ervaring met het aanleggen van 
grote cv-installaties voor projecten (b.v. industrie 
en scholen). Wij werken onder andere met cascade 
opstellingen. 
 
Ook bij u thuis
Maar we komen ook bij u thuis. U kunt bij ons terecht 
voor kleine en grote cv installaties. 
 
Onderhoud
Behalve de aanleg kunnen wij ook zorgen voor het 
ongestoord functioneren van de installatie door mid-
del van vakkundig periodiek onderhoud. 
 

Luchtbehandeling & ventilatie 
 
Gezonde lucht om in te leven. We brengen ongeveer 
70% van onze tijd binnen vier muren door. Het is 
daarom vreemd dat de aandacht voor een gezond 
binnenklimaat pas een klein aantal jaren geleden 
op gang is gekomen. Vergaande isolatiemaatregelen 
hebben de kwaliteit van het binnenmilieu zeker geen 
goed gedaan en ventilatie is dan ook letterlijk van 
levensbelang.  
 
Verschillende mogelijkheden 
Wij leveren alle vormen van luchtbehandeling. Zoals 
Airconditioning, mechanische ventilatie en klimaat-
beheersingsinstallaties. Apart, of door middel van 
een integrale oplossing waarbij een combinatie van 
verschillende soorten luchtbehandeling op elkaar 
afgestemd wordt. 

Zonneboilers  
 
De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zelfs 
in Nederland schijnt de zon zo vaak, dat we haar 
energie ook binnenshuis kunnen gebruiken. Met een 
zonneboiler maakt u in huis gebruik van gratis zon-
licht voor het verwarmen van water.  
 
Bespaak op uw portemonnee en het milieu 
Zo bespaart u niet alleen geld, maar natuurlijk ook 
het milieu. Wilt u meer weten? Neem dan contact 
met ons op. Wij informeren u graag!  

www.muldersappemeer.nl

Installatiebedrijf Mulder Sappemeer B.V.
Kantoor en winkel:
K. de Haanstraat 47 
Postbus 39, 9610 AA Sappemeer   
Telefoon (0598) 39 24 95
Fax (0598) 39 55 34 
E-mail & internet info@muldersappemeer.nl 

Contactgegevens


