
Als eigenaar of beheerder van een kantoorpand, schoolgebouw of winkelcentrum streeft u naar goed 
onderhouden vastgoed. Daarbij staat de veiligheid van gebruikers en gebouw centraal. Door intensief 
gebruik en leeftijd zijn panden echter onderhevig aan slijtage. Planmatig onderhoud is de sleutel tot 
continuïteit. Maar de hoeveelheid operationele installaties, apparatuur en wisselende intervallen maakt 
dit tegelijkertijd complex. Synorga Beheer verzorgt het complete pakket service- en onderhoudswerk-
zaamheden, gerelateerd aan elektrotechnische- en beveiligingsinstallaties.

Diensten 
Synorga Beheer 

Eén compleet 
servicepakket 

Volledig elektrotechnisch 
productpakket 

De Synorga Groep bestaat uit 3 gespeci-

aliseerde bedrijfsonderdelen: Synorga 

elektrotechniek, Synorga beveiliging en 

telecommunicatie en Synorga electrical 

management. De bedrijven bieden elk 

een compleet pakket: van advies en 

productoplossingen tot het periodiek 

uitvoeren van beheer-werkzaamheden 

en inspecties. Omdat wij het klantbelang 

voorop stellen, werken de bedrijfson-

derdelen regelmatig samen bij grote 

projecten. Bovendien kunt u al uw 

service- en onderhoudswerkzaam-

heden bij Synorga Beheer onderbrengen. 

Onze synergie is dan uw voordeel.

Synorga Beheer biedt 

service en onderhoud voor:

• Elektrotechnische installaties 

• Verlichtingsinstallaties 

• Alarminstallaties

• Brandmeldinstallaties 

• Ontruimingsinstallaties

• Toegangscontrolesystemen

• Camerasystemen (CCTV) 

• Data installaties

• Noodverlichting

• Noodstroomvoorzieningen

• Auto-oplaadpunten

• Zonnepaneelsystemen

Synorga Beheer biedt alle service- en 

onderhoudswerkzaamheden op het 

gebied van utilitaire elektrotechniek, 

beveiliging en inspectie complementair 

aan. Daardoor besteedt u het totale 

beheer van uw kantoor, bedrijfspand of 

winkelcomplex uit aan één afdeling. 

Uw voordelen?

• Eén aanspreekpunt

• Korte communicatielijnen

• Efficiënte planning

• Effectieve invulling 

 meerjarig onderhoudsplan

• Tijd- en geldbesparing

• 24/7 beschikbaar

 

groep

Synorga Beheer: één compleet servicepakket 
Elektrotechniek, beveiliging en telecommunicatie ineen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/beheer 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 80 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


