
Synorga Elektrotechniek

Vertrouwd 
met uw projecten
Professionele, persoonlijke ´ontzorging´



Lichtinstallaties

Groot onderhoud

Krachtinstallaties

Duurzame oplossingen

Gebouwbeheerssystemen

Noodstroomvoorzieningen
Data-installaties

Camera systemen

Utiliteit

Renovatiewerk

Domotica

Oproepsystemen

Intercom en- videosystemen



´n Theater vraagt om een perfecte en 

verfijnde afwerking. De details van 

technische voorzieningen moeten bij 

voorkeur aan het oog worden onttrokken. 

De verlichting, het geluid en de communi-

catie dienen met elkaar in balans zijn. 

Dat alles nam Synorga voor haar rekening.

Cultuur & Theater 

Synorga elektrotechniek, diversiteit aan projecten en oplossingen

Arcaplex Spijkenisse

Bouman GGZ is als dienstverlenende 

organisatie in de zorg 24 uur per dag 

–mede- afhankelijk van het continu 

functioneren van de elektrotechnische 

beveiligings- en bewakingsinstallaties. 

Geen zorg voor Bouman…

Synorga zorgt ervoor!

Zorg & Continuïteit 

Bouman GGZ Capelle a/d IJssel

Stubbe is gespecialiseerd in tankreiniging 

en –vulling, logistiek en reparaties.

Synorga legde er geavanceerde elektrische 

installaties aan. Daarmee worden de 

drie disciplines geregeld en bewaakt.

De continuïteit van uitvoering en 

communicatie wordt mede gegarandeerd 

door preventief onderhoud.

Vervoer & Techniek

Stubbe Gouda



Synorga elektrotechniek, diversiteit aan projecten en oplossingen

Renovatie & Groot onderhoud

Hoge Kampen Zuidwijk Rotterdam

Niets zo veranderlijk als het Onderwijs. 

De belangstelling van leerlingen wijzigt 

permanent. Maar ook de eisen van de 

overheid wijzigen vaak. De elektrotechni-

sche installaties in onderwijsinstellingen 

moeten daardoor nogal eens worden 

gewijzigd. Synorga denkt mee bij nieuwe 

concepten. En houdt rekening met 

de beperkte beschikbare tijd bij de 

implementatie.

Onderwijs & Veranderingen

Albeda College Rotterdam

De financiële sector, in het bijzonder, 

vereist optimale veiligheid van de 

elektrotechnische installaties. 

Synorga gaf daaraan daarom grote 

aandacht aan dat aspect bij ontwerp, 

uitvoering en nazorg.  Natuurlijk werd bij de 

personele invulling ook rekening gehouden 

met de betreffende eisen in deze branche.

Dienstverlening & Veiligheid

Fortis Bank Den Bosch

Projecten van woningverbetering zijn 

aan de orde van de dag. De wensen van 

individuele bewoners zijn daarbij vaak 

van groot belang. De elektrotechnische 

installaties van de woningen in zo´n project 

worden in samenwerking met andere 

partijen op een hoger, eigentijds niveau 

gebracht.



Synorga elektrotechniek, diversiteit aan projecten en oplossingen

Bijzondere projecten, zoals een monumen-

taal gebouw, worden ontwikkeld en 

uitgevoerd op basis van de huidige kennis 

en de tientallen jaren ervaring van Synorga. 

Of het nu gaat om elektrotechniek, maar 

ook o.m. datasystemen, beveiliging, alarm-, 

brand- of toegangscontrolesystemen. 

Om tot de resultaten te komen, die tevoren 

zijn bedacht, is communicatie met alle bij 

het project betrokkenen een must.

Overheid & Kwaliteit

BUVA Barendrecht 

Bij productie, opslag en assemblage zijn 

omvangrijke energievoorzieningen en 

goede verlichting essentieel. Het juiste licht 

wordt voor de verschillende werkplekken 

tevoren berekend. Zó dat in alle omstandig-

heden van optimaal functioneren sprake is. 

Opladers voor werktuigen, noodstroom-

voorzieningen en sensoren maken het 

totaal aan elektrotechnische voorzieningen 

compleet.

Productie en Logistiek

Stadhuis Rotterdam



Synorga elektrotechniek bv
Deventerseweg 1

2994 LE  Barendrecht

Postbus 59281

3008 PG   Rotterdam

T 088 796 67 42

F 088 796 67 60

elektotechniek@synorga.nl

www.synorga.nl

Synorga electrical management bv
Synorga electrical management bv is een 
landelijk werkend technisch adviesbureau. 
Synorga  electrical management is gespecialiseerd 
in het beheer van gebouwen, installaties en energie 
met als doel het beperken van [brand]risico’s en 
bevordering van de bedrijfscontinuïteit. 
Daarbij moet worden gedacht aan advies aan 
het management, opleiding van personeel en 
inspectie van installaties en gebouwen. 

Deventerseweg 1 •  2994 LE Barendrecht  
Postbus 59044 • 3008 PA Rotterdam

T 088-796 67 42  • F 088-796 67 10
em@synorga.nl

www.synorga.nl

Gecerti� ceerd
Synorga electrical management is 
gecerti� ceerd op de onderstaande 
onderdelen, zodat de kwaliteit
voor uw organisatie is gewaarborgd.

• EVK
• VCA
• EPA
• NIBHV

Aangesloten
Synorga electrical management 
is aangesloten bij:

• UNETO/VNI
• Installenergy
• AVEPA

Synorga electrical management is 
onderdeel van de Synorga groep.
Die bestaat tevens uit Synorga elektrotechniek 
en Synorga beveiliging & telecommunicatie.

Onze overige 
diensten:

Energie Prestatie Advies en 
Energiekostenbesparing:
Goed voor het Milieu 
én voor uw Portemonnee

Synorga electrical management bv
Synorga electrical management bv is een 
landelijk werkend technisch adviesbureau. 
Synorga  electrical management is gespecialiseerd 
in het beheer van gebouwen, installaties en energie 
met als doel het beperken van [brand]risico’s en 
bevordering van de bedrijfscontinuïteit. 
Daarbij moet worden gedacht aan advies aan 
het management, opleiding van personeel en 
inspectie van installaties en gebouwen. 

Deventerseweg 1 •  2994 LE Barendrecht  
Postbus 59044 • 3008 PA Rotterdam

T 088-796 67 42  • F 088-796 67 10
em@synorga.nl

www.synorga.nl

Gecerti� ceerd
Synorga electrical management is 
gecerti� ceerd op de onderstaande 
onderdelen, zodat de kwaliteit
voor uw organisatie is gewaarborgd.

• EVK
• VCA
• EPA
• NIBHV

Aangesloten
Synorga electrical management 
is aangesloten bij:

• UNETO/VNI
• Installenergy
• AVEPA

Synorga electrical management is 
onderdeel van de Synorga groep.
Die bestaat tevens uit Synorga elektrotechniek 
en Synorga beveiliging & telecommunicatie.

Onze overige 
diensten:

Energie Prestatie Advies en 
Energiekostenbesparing:
Goed voor het Milieu 
én voor uw Portemonnee

Synorga Elektrotechniek

Service
& Onderhoud
ontwerp & advies • utiliteit • onderhoud & renovatie • domotica

Brand | Toegang | Inbraak | Telecommunicatie |  Camerasystemen

Uw doel, onze middelen | Uw veilig gevoel, onze beveiliging

Synorga
Synorga beveiliging & telecommunicatie bv

Deventerseweg 1

2994 LE  Barendrecht

Postbus 59280

3008 PG  Rotterdam

Tel.: 088 - 796 67 42

Fax: 088 - 796 67 20

Mail: beveiliging@synorga.nl

Web.: www.synorga.nl

K.v.K. nr.: 24247578

Onderdeel van de Synorga groep:
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