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De kracht van
duurzaamheid
Bos Groep is een familiebedrijf dat dit jaar haar 75-jarig jubileum viert. Het bedrijf profileert zich als een klantgerichte partner in kwalitatieve technische oplossingen voor een gezonde en duurzame leef- en werkomgeving.
“Wij houden ons bezig met de aanleg en het onderhoud van voorzieningen voor de levensbehoeften in het
gebouw van onze klant zoals water, sanitair, binnenklimaat, energie en een waterdicht dak”, aldus Floris Bos,
directeur en mede-eigenaar Bos Groep.
Binnen de Bos Groep worden twee disciplines onderscheiden: Bos Installatiewerken en Bos Dakbedekkingen. “Bij
het project Spinozaplantsoen is door ketenpartner Van Dillen een beroep gedaan op beide specialisaties van ons
bedrijf ”, vervolgt Bos. “Om de werkzaamheden zo goed
mogelijk te laten verlopen is samen met Van Dillen een
strakke planning uitgezet. Door onze veelvuldige samenwerking in eerdere projecten weten we wat we van elkaar
kunnen verwachten. Gedurende het hele project werken
wij samen als één team. Hierbij staat niet alleen een
goede kwaliteit voorop, maar ook een efficiënt proces met
minimale overlast voor de bewoners. Dit zijn uiteindelijk
de mensen waar we het voor doen.”

Bij alle werkzaamheden van Bos Groep staat het begrip
duurzaamheid centraal, niet alleen in de vorm van energiebesparende maatregelen maar ook in de vorm van een
langere levensduur. ]

'De werkzaamheden die wij verrichten
zorgen ervoor dat de woning weer helemaal
APK-gekeurd is en voldoet aan de huidige
wet- en regelgeving'

Het groot onderhoud aan de 135 sociale
huurwoningen van woningcorporatie Mitros betekent voor Bos Groep een scala
aan werkzaamheden. In de woningen worden HR cv-ketels geplaatst alsmede nieuwe radiatoren. De rookgasafvoersystemen
die al dan niet aanwezig zijn in de woningen worden vervangen, net als alle gasen waterleidingen voor de nieuwe keuken,
badkamer en toilet. Tevens verzorgt Bos
Installatiewerken alle sanitaire installaties voor toilet en badkamer. In de woningen komt een mechanisch ventilatiesysteem en wordt de riolering vernieuwd.
Daarnaast past Bos Installatiewerken de
elektra aan, inclusief de groepenkast. “De
werkzaamheden die wij verrichten zorgen
ervoor dat de woning weer helemaal APKgekeurd is en voldoet aan de huidige weten regelgeving”, aldus Bos.
Hiernaast verzorgt Bos Dakbedekkingen
verschillende dakwerkzaamheden voor dit
project. Niet alleen vervangt zij alle dakgoten, maar zij zorgt tevens voor een vernieuwd hemelwaterafvoersysteem en de
renovatie van de pompputten in de kelder.
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