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HALMOS is een onafhankelijk
adviesbureau op het gebied van
technische voorzieningen voor
gebouwen.
Halmos streeft naar intelligente
combinaties van technieken, die
leiden tot aangename en
optimaal bruikbare omgevingen.
Duurzaamheid, energiezuinigheid
en mensvriendelijkheid worden
tegen elkaar afgewogen binnen
het beschikbare budget. Techniek
is daarbij altijd middel, nooit doel.
Want uiteindelijk gaat het om
de mens als gebruiker van het
gebouw.

Halmos stelt de mens centraal
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Deskundigheid is ervaring.
Brede ervaring met
technische voorzieningen
in gebouwen, een verscheidenheid aan projecten, een
diversiteit aan diensten en
vele specialismen.

Deskundigheid is
actualiteit. Weten wat er
wordt ontwikkeld en zelf
ontwikkelen.

Uitgangspunt bij al onze adviezen en ontwerpen is het realiseren van een mensvriendelijk
gebouw.
Binnenklimaat, daglicht en
kunstlicht, akoestiek, uitzicht en
optimale gebruiksmogelijkheden
creëren een aangename woonen werkomgeving.

Een harmonisch samenspel tussen uiteenlopende technische
voorzieningen maakt dit mogelijk. Pas als alles klopt, ontstaat
een leefomgeving met kwaliteit.

en ambities van opdrachtgevers
in robuuste, duurzame en doelmatige technische voorzieningen
binnen de budgettaire mogelijkheden.

Dat gebouwen duurzaam moeten zijn, is voor ons vanzelfsprekend. Wij willen samen met alle
betrokkenen ontdekken hoe
duurzaamheid vorm kan krijgen.
Met bewezen technieken als het
kan, met innovaties als daar aanleiding voor is. Maar altijd
betrouwbaar.

Onderzoek naar haalbaarheid en
het formuleren van randvoorwaarden is een vast bestanddeel
van ons werk. Daarmee winnen
onze adviezen en oplossingen
aan kracht en overtuiging.

Deskundigheid is het fundament
onder creatieve oplossingen.
Daarmee vertalen wij de wensen

Tegenover investeringen staat
winst. Lagere exploitatiekosten
dankzij duurzame voorzieningen.
Betere prestaties en minder ziekteverzuim door een aangename
werkomgeving. Voordelen waar
iedereen van profiteert.

plannen
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Managen is de
juiste lijnen
uitzetten.
Bijsturen en
flexibel inspelen

op de dynamiek
Managen is weten waar
het over gaat, hoe het
proces verloopt, wat het
belang is van heldere
informatieoverdracht en
hoe een projectteam
wordt samengesteld.
Managen is beoordelen.
Op tijd, op geld, op uitvoering en op resultaat.
Managen is controle. In
staat zijn een project te
beheersen en te bewaken.
Mensen kunnen aansturen of begeleiden.
Alle aspecten overzien.

van een project.

Eenvoudige én complexe uitvoeringstrajecten zijn bij Halmos in
goede handen. Gebonden aan
ontwerp en budget, in nauwe
samenwerking met opdrachtgever en architect, en met kennis
van alle relevante richtlijnen en
procedures. Onze ISO-certificering ondersteunt en borgt deze
processen.

Halmos weet hoe belangrijk verwachtingen zijn. Wij geven een
scherp beeld van wat praktisch
haalbaar is. En afspraak is
afspraak, daar mag u ons aan
houden. Dat resulteert in tevredenheid bij iedereen: gebruikers,
eigenaren, opdrachtgevers en
projectbetrokkenen.
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Partnership
is de lijn die
mensen verbindt

Partnership is handelen.
Terzijde staan, integreren,
verbanden smeden, vertrouwenspersoon zijn en
anticiperen.
Partnership is garanderen.
Dat ontwerp, prestaties
en kosten in balans zijn.
Niet alleen vandaag,
maar ook morgen en
overmorgen.
Zo’n partner is Halmos:
de mens staat centraal,
zowel in onze relatie met
opdrachtgever en projectteam als in ons gevoel
voor de mensen die in
de gebouwen wonen en
werken.

Mensvriendelijke gebouwen
ontwerpen die aan alle eisen
voldoen, die duurzaam, energiezuinig en kosteneffectief zijn. Dat
vergt een harmonieuze integratie
van gebouw en voorzieningen.
Halmos stemt af tussen ontwerpers, bouwers en gebruikers,
tussen proces en resultaat, tussen alle benodigde disciplines en
tussen kosten en opbrengsten.

Gebouwen die we vandaag neerzetten, zijn niet morgen weer
weg. Het is daarom belangrijk
dat uw partner vooruit denkt,
innovaties op de voet volgt en ze
toepast als dat voordeel oplevert.
Halmos bouwt met bewezen
expertise en beproefde technieken
aan creatieve oplossingen.
Voor gebouwen die blijven.

DIENSTEN
van conceptueel ontwerp
tot en met nazorg
Adviseren
Ontwerpen
Managen
Onderzoeken
Opstellen pve
Monitoring
Second opinions
Mediation
SPECIALISMEN
Klimaatinstallaties
Sanitaireinstallaties
Elektrotechnische installaties
Beveiligingsinstallaties
Data-installatie
Transportinstallaties
Gevelwasinstallaties
Bouwfysica
Brandveiligheid
OPDRACHTGEVERS
Overheid
Bedrijfsleven
Architecten
Projectontwikkelaars
Aannemers/consortiums
KENNIS EN ERVARING
Van eenvoudig tot complexe opgaven
Lowtech
Hightech
Smarttech
DIVERSITEIT AAN PROJECTEN
Kantoren
Onderwijsgebouwen
Winkels
Verzorging en ziekenhuizen
Musea
Gevangenissen
Laboratoria
Industrieel/Offshore
Cultuurcentra
Sportgebouwen

mensvriendelijke gebouwen
optimale gevoelsbeleving
onzichtbare technische installaties
adviezen die waargemaakt worden

Halmos stelt de mens centraal

Telefoon 070 346 83 00
www.halmos.nl
info@halmos.nl
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