
Binnen organisaties is maatschappelijk en verantwoord ondernemen een steeds groter issue.  
Alleen hoe doe je dat praktisch, zonder dat dit te grote investeringen vergt? Synorga electrical 
management biedt oplossingen, waarmee u bijdraagt aan uw verantwoordelijkheid richting people, 
planet en profit, de peilers van MVO. Als specialist in energiemanagement adviseren wij u hoe u in uw 
bedrijfsvoering slimmer om kunt gaan met energie. Want dat levert al snel op veel vlakken winst op. 
Daarnaast leveren wij diverse duurzame producten. Voor de financiering hebben wij slimme oplossingen.

Opladen, starten 
en rijden

Verlichting 
die bespaart

Power Quality scan 
regelt echt goede stroom
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Alleen een perfecte wisselstroom 

genereert écht goede stroom. Piek-

belasting, blikseminslag, een slechte 

energietoevoer door overbelasting in 

de omgeving of zelfs een toenemend 

gebruik van energiezuinige led-verlich-

ting kunnen een geleidelijke stroom-

toevoer beïnvloeden. Door disbalans 

in het elektriciteitsnet kan stroomuitval 

voorkomen en zijn installaties en appa-

ratuur sneller aan slijtage onderhevig. 

Bovendien betaalt u voor veel meer 

energie dan u in werkelijkheid afneemt. 

De Power-Quality scan van Synorga 

maakt deze problemen inzichtelijk.

Op steeds meer plaatsen verschijnen 

oplaadpalen voor elektrische auto’s. 

Met uw eigen bedrijfs-oplaadpaal toont 

u medewerkers, bezoekers en klanten 

uw betrokkenheid bij de maatschap-

pij. De palen zijn voorzien van een 

veilige oplaadunit en de gemiddelde 

oplaadduur is zo’n 3 uur. Synorga levert 

oplaadpalen in diverse uitvoeringen 

en u kunt de oplaadpaal  zelfs geleverd 

krijgen in uw huisstijlkleur of voorzien 

van uw bedrijfslogo. Onze elektro-

technisch specialisten verzorgen een 

keurige montage. 

De verlichting van galerijen, winkelpro-

menades, terreinen, bedrijfsgebouwen 

of VVE-complexen is vaak een sluitpost. 

Toch kan met de inzet van energiezuini-

ge verlichting een grote winst geboekt 

worden; led-verlichting of TL5 arma-

turen leveren al snel een besparing op 

van 50% in vergelijking met traditionele 

verlichting. Synorga levert een scala aan 

energiezuinige verlichting, afgestemd 

op het verlichtingsgebied, de functie 

van de ruimte en het aantal branduren. 

Besparingen worden nog groter door 

slimme opties zoals bewegingsdetectie 

of daglichtregeling.  

Synorga stuurt duurzaam 
Duurzame producten

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/duurzame-producten of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


