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Voor iedere complexe

situatie bieden wij u

de perfecte technische

oplossing!

Complex E-techniek BV

Complex E-techniek B.V. is een erkend installatiebedrijf dat 

praktische, technische oplossingen biedt voor complexe 

vraagstukken. Wij denken mee met onze klanten en 

bedenken systemen waar u mee verder kunt. 

Energiebesparing is binnen ons hele portfolio een leidraad 

en ook voor onderhoud, beheer en service bent u bij ons aan 

het goede adres.

Complex E-techniek B.V.
Coenecoop 125
2741 PJ  Waddinxveen

Postbus 519
2800 AM  Gouda

T  0182 68 23 00
F  0182 68 23 09
E  e-techniek@complex.nl
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Elektrotechniek
Complex heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, installeren en onder-
houden van elektrotechnische installaties voor winkels, showrooms, kantoren, 
productiebedrijven en luxe woningen. Wij vinden altijd het beste antwoord op 
uw vraag naar totale elektrotechnische installaties. Onze dienstverlening is 
veelomvattend: van advies vooraf tot en met de uitvoering van het totale 
project met uitgebreide service en onderhoud achteraf.

Beveiliging
Preventie op het gebied van inbraak en brand is één van onze specialiteiten. 
Complex ontwerpt en installeert complete beveiligingssystemen voor woningen, 
winkels, showrooms en bedrijfspanden. Een beveiligingssysteem van Complex is 
altijd maatwerk en kan worden aangesloten op onze Particuliere Alarm Centrale. 
Ook bent u bij ons aan het goede adres voor toegangscontrolesystemen, bouw- 
kundige voorzieningen, camerasystemen, bewaking en technische alarmering. 

ICT en Telecom
Complex is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden 
van telefooncentrales en computernetwerken. Het aantal slimme toepassingen 
door de koppeling van telefonie aan een netwerk is enorm. Complex kent die 
toepassingen en kan u goed adviseren over de mogelijkheden die specifiek 
voor uw bedrijf interessant zijn. Ons uitgangspunt daarbij is het realiseren van 
een solide ICT-infrastructuur die makkelijk aanpasbaar is, waardoor onze 
klanten altijd snel en flexibel op nieuwe ontwikkelingen in de markt en in de 
technologie kunnen inspelen. 

Klimaat
Een goede klimaatregeling is essentieel. Complex is specialist op het gebied van 
koeling: het creëren van het gewenste klimaat in woningen, kantoorpanden 
en technische ruimtes. Door uw bedrijfspand op de juiste manier te koelen, 
verwarmen of te ventileren, werken uw medewerkers het prettigst en dus het 
meest productief. En technische ruimtes zoals server- en printerruimtes 
moeten vakkundig gekoeld worden om uw apparatuur optimaal te laten 
werken en te verzekeren van een lange levensduur. Ook uw woning voorzien 
wij van het juiste klimaatbeheersysteem voor uw optimale wooncomfort.

Certificeringen en erkenningen

• Kwaliteitssysteem BRL6001

• SEI - Stichting Erkenning 

 Installatiebedrijf

• Sterkin Installatiebedrijf

• VCA**

• Erkend BORG - Technisch

 beveiligingsbedrijf

• Erkend leerbedrijf

• Erkend brandinstallatie-

 bedrijf

• Erkend branddetectiebedrijf

• Erkend STEK-koelbedrijf

Bij Complex kunt u rekenen 

op service, kwaliteit,  

flexibiliteit, bereikbaar-

heid en betrouwbaarheid. 

Want dat zijn onze  

belangrijkste waarden.


