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Inventieve oplossingen 
Daar draait het om bij Gebroeders Heester. Onze technische kennis, gecom-
bineerd met een enorme portie enthousiasme, garandeert een eigentijdse 
benadering van ieder project voor zowel bedrijf als particulier. 
 
Wij hebben een ruime ervaring in installatie- en loodgieterswerkzaamheden 
en zijn in het bezit van de benodigde VCA certificaten. Dit waarborgt een 
veilige uitvoering van de werkzaamheden en biedt een optimale bescherming 
van het milieu. 
 
Sanitair 
De complete verbouwing van uw badkamer, keuken en toilet is bij ons in 
veilige handen. Op afspraak kunt u diverse sanitaire opstellingen bekijken bij 
de groothandels  waar wij mee samenwerken. Ook is het mogelijk om uw 
badkamer 3D uit te laten tekenen zodat u een goede indruk krijgt hoe uw 
badkamer er uit komt te zien. 
 

 
 

Riolering 
Op het gebied van rioleringswerkzaamheden houden wij ons bezig met het 
aanleggen en het onderhouden van diverse rioleringssystemen. Voor de 
aanleg van deze systemen wordt hoofdzakelijk PVC en PE (Polyethyleen) 
gebruikt. Op verzoek is het mogelijk om gietijzer of stalen buis te verwerken. 
Ook wanneer u snel geholpen wilt worden bij een verstopping of lekkage bent 
u bij Gebroeders Heester aan het juiste adres. 
 

 
 

Digitale showroom 
Er zijn talloze mogelijkheden op het gebied van verwarmen, warm water,  
ventilatie of koeling. Smaak en / of budget zijn daarbij bepalende factoren. In 
onze digitale showroom, Klimaat Comfort, treft u beslist datgene wat u zoekt. 
 

 
Gasinstallaties 
Op het gebied van gastinstallaties verzorgen wij zowel de aanleg van een 
nieuwe installatie als het aanpassen van bestaande gasinstallaties. Het 
gehele traject van ontwerp, overleg met nutsbedrijven, tot en met de aanleg 
behoort tot onze specialiteit. 
 
 
Hemelwaterafvoer installaties 
Het plaatsen van traditionele hemelwaterafvoersystemen, uitgevoerd in PVC, 
PE (Polyethyleen), koper en / of zink, valt onder onze vaardigheden. Ook 
plaatsing van onderdruksystemen, waarbij regenwater wordt afgevoerd door 
kleine diameters, behoort tot de mogelijkheden. 
 

 
 
Verwarming 
Voor zowel particulieren als bedrijven leveren en monteren wij diverse 
verwarmingssystemen, waaronder CV-ketels, radiatoren, vloer- en 
luchtverwarming. Daarbij wordt veel gewerkt met de fabrikanten Remeha, 
Nefit en Vaillant. 
 

 
 
Met het oog op veiligheid en een langere levensduur is het verstandig om uw 
CV-ketel of installatie regelmatig te laten onderhouden en controleren. Een 
onderhoudscontract is er al vanaf € 55, - incl. BTW. 
 
Bereikbaarheid 
Bij eventuele calamiteiten moet u kunnen vertouwen op uw installateur. 
Wij zijn daarom bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 

Een overzichtelijke presentatie en een uitgebreide keuzemogelijkheid dragen 
bij aan een oplossing die volledig voldoet aan uw wensen en eisen. 

Martin Heester: 06-50849628 
Alex Heester: 06-50849629 
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