Meer zekerheid
Meer duurzaamheid
Meer comfort
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MARKTGEBIEDEN:
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Hotels
Kantoren
Overheidsinstellingen
Retail
Onderwijsinstellingen
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Industriële bedrijfsruimte
(luxe) Woningbouw
Renovatie
(nieuwbouw) Bedrijfspanden
Gezondheidszorg

... voor en prettig woon- en werk klimaat
Huibers Electra denkt graag met u mee over het ontwerpen, installeren en
beheren van technische oplossingen die zorgen voor een prettig woon- en werk
klimaat.
‘Wij staan bedrijf en particulier niet alleen in de ontwerpfase bij, ook als het op
het op installeren en beheren van gebouw of woning aankomt staan wij voor u
klaar. Op basis van uw plannen en ambities creëren wij mogelijkheden en zorgen
voor kwaliteit en betrouwbaarheid.’
Huibers Electra zorgt bovendien voor continuïteit. 'We repareren en onderhouden
elektrotechnische installaties bij bedrijven en particulieren. Van groot tot klein, in
de meest voorkomende branches.’

Met ons installatiebureau realiseren
we een scala aan uitdagende
projecten. Projecten die heel ver
kunnen gaan.
Van een eenvoudig stopcontact, NEN
3140 keuring tot een zonnepaneel
project. Een complete op KNX
gebaseerde domotica installatie of
het ontwerp en realisatie van een
complexe krachtstroominstallatie van
duizenden ampères?
U bent van harte welkom!

Retail met ouderwetse dienstverlening
in een hypermodern jasje
The Next Generation
Q LED TV van Samsung
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ASSORTIMENT WINKEL:
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Witgoed
Inbouw apparatuur
Klein huishoudelijk
(4K Ultra HD) Televisies
HiFi
Smart home
Streaming audio video
Witgoed reparatie
Advies aan huis
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Vakkennis en persoonlijke aandacht voor de klant, net dat beetje extra, maakt al bijna
zeventig jaar het verschil bij Huibers Elektrovakzaak. Een toegevoegde waarde die ONLINE
nauwelijks te vinden is. Vanuit de grote inkooporganisatie adviseert en levert Huibers een
breed assortiment aan bruin-en (inbouw)witgoed apparatuur. En dat tegen concurrerende
prijzen.
De zekerheid van een deskundig advies
Hoe beluister ik de muziek van 'SPOTIFY' door mijn hele huis? Op welke manier krijg ik het
mooiste TV beeld? Welke wasmachine biedt een energiezuinig wasprogramma dat bovendien
met een uurtje klaar is? Hoe maak ik van mijn huis een SMART HOME? De moderne
consument blijkt boordevol met vragen en is op zoek naar een deskundig en vooral persoonlijk
advies. Uw wensen worden bij Huibers met plezier vertaald naar een (thuis)advies op maat.
Reparatie service aan huis
'Bijzonder is dat wij Ziggo dealer zijn en witgoed aan huis repareren. Wij zijn gecertificeerd
door Miele, Samsung, Siemens en Pelgrim. Bovendien worden onze ervaren monteurs
voortdurend bijgeschoold door de fabrikanten zelf.'
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