Smiemans Projecten

specialist in glasconstructies

Smiemans Projecten is een modern
familiebedrijf met meer dan 45 jaar
werkervaring in de glasconstructies.
Voor een compleet nieuw
tuincentrum of een botanische
tuin, bij ons bent u aan het juiste
adres. Wij kunnen zorgen voor het
ontwerp, de bouw en de installaties.

PROJECTEN

Concept, bouw en ontwikkeling
van tuincentra

“TOTAL-SERVICE”
PROJECTEN

UW WENSEN STAAN
CENTRAAL
Of het nu gaat om een ontwerp, verbouwing of
een ‘turn key’ project; onze vakmensen weten
precies hoe ze een originele vormgeving kunnen
vertalen naar een degelijk en functioneel pand.
Met een goede planning, verkoop-bevorderende
routing, inrichting en dat alles binnen het
beschikbare budget.
Alles om ervoor te zorgen dat uw kas optimaal
functioneert en uw bezoekers in een -letterlijk
en figuurlijk- uitgebalanceerde sfeer worden
ontvangen!

Smiemans doet méér dan het ontwerpen
en bouwen van (glas-)constructies: wij
bieden u “total-service” projecten, waarbij
wij meedenken en adviseren over zaken als
regelgeving en vergunningen, technische
installaties (verwarming, klimaatcontrole,
energiebesparing, toepassing van duurzame
energie enz.), bouw van kantoren en toiletten,
routingadvies en inrichting van verkoopruimtes.

UW PROJECT IS UNIEK
De markten waarin Smiemans Projecten opereert, de aard van de projecten en de eisen van onze klanten
vereisen een individuele benadering. Voor ons is elk project dan ook uniek. Tegelijkertijd baseren we onze
ontwerpen zo veel mogelijk op standaard elementen, met een breed scala aan technische toepassingen. Zo
houden wij de kostprijs goed in de hand.
Bovendien blijft bij Smiemans de totale uitvoering van projecten in eigen beheer. Het technisch ontwerp
van de kas, de productie van de materialen, maar ook de montage op locatie worden door onze
specialisten uitgevoerd.

ERVAREN SERVICEAFDELING
Zodra een project is afgerond betekent dit niet het einde van onze verantwoordelijkheid. Bij elke kas en
constructie die wij opleveren hoort een langdurige garantie en een prima service.
Smiemans Projecten heeft een aantal ervaren servicemonteurs in dienst; indien nodig kunnen onze klanten
altijd een beroep op hen doen. Onze vakmensen zetten zich elke dag voor de volle 100% in om elk project
in een perfecte staat af te leveren, maar ook om het in die toestand te houden.

COMPLEET AANBOD
Naast het bouwen van kassen en glasconstructies bieden wij onze klanten ook andere systemen en
producten aan. Door onze lange ervaring met technische installaties (verwarming, klimaatcontrole,
energiebesparende scherminstallaties, duurzame maatregelen enz.) bouwen we onze meeste projecten op
‘turn-key’ basis. Ook verzorgen wij de bouw van kantoren en sanitair, en de inrichting van verkoopruimtes,
fraai afgewerkt in hout en andere duurzame materialen.
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Kiest u voor Smiemans, dan kiest u voor

kwaliteit en innovatieve (kas-) constructies

Onze glasconstructies zijn ook geschikt voor vele andere doeleinden; zo hebben wij vele projecten
gebouwd als tentoonstellingsruimte, dierentuin of restaurant. Smiemans Projecten ontwerpt en bouwt deze
innovatieve en betaalbare gebouwen waarmee u grote groepen mensen, consumenten of bezoekers aan
zich kunt binden.
Of het nu een bezoekerscentrum is voor op de World Expo of een congrescentrum in een park van
25.000m2; voor iedere toepassing een onderscheidende kas waar licht, warmte, geluid en inrichting goed
te regelen is. Dit alles maakt kassen geschikt voor vele profit en non-profit doeleinden; van zorg tot retail,
van exhibitie tot horeca.

ONDERSCHEIDEND
UITERLIJK
Een familiebedrijf met meer dan 45 jaar
ervaring in ‘HighLight’ boogkas en breedkap
constructies. Deze zijn uit te voeren in
vele varianten, verfraaid door toepassing
van isolatiepanelen in kleur, dakpannen,
houtafwerking en een breed scala aan
glastoepassingen- onderscheidt uw project
zich van collega’s en concurrenten!

Zoekt u ook naar een creatieve en betaalbare oplossing voor een ruimte waar veel mensen komen - kies dan
voor de snelle bouw, de duurzaamheid en efficiency van een kasconstructie.

