“WATER IS GEEN GEWONE
HANDELSWAAR,

maar een erfgoed dat als zodanig beschermd,
verdedigd en behandeld moet worden .”
Europese Kaderrichtlijn Water
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“HET TIJDSBEELD VRAAGT OM
BETROUWBARE PARTIJEN .”

die open en transparant werken en daar eerlijke prijzen tegenover stellen
Micha Rouwendal - Algemeen directeur

Waarom De Melker Sanitair

De Melker Sanitair biedt sanitaire totaaloplossingen die garant staan voor duurzaam en veilig watergebruik. Dankzij onze
jarenlange ervaring, kunt u erop rekenen dat we echt aan alles hebben gedacht. Zelfs als er iets misgaat, heeft u de
geruststellende zekerheid dat de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijven. Vertrouw op onze service, heldere afspraken
en eerlijke prijzen. Dan zorgen wij voor de rest.

De klant centraal

We willen dicht bij onze klanten staan. Dit doen we door inzicht te geven in wat we doen. Zo werken we actief aan
innovatieve oplossingen, samen met onze relaties. We zijn betrokken en bereikbaar en luisteren kritisch naar uw wensen.
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Totaaloplossingen

We spelen in op de ontwikkelingen en eisen in diverse branches. We bieden sanitaire producten en
totaaloplossingen voor: sport, recreatie, industrie, zorg, justitie/defensie, laboratoria, horeca en onderwijs.

Sanitaire producten

We geven u graag een kort overzicht van ons assortiment. Elk product voldoet vanzelfsprekend
aan de strenge eisen voor veilig watergebruik en legionellapreventie.
• Douches
• Zelfsluitende systemen
• Centraal thermostaten
• Individuele thermostaten
• Sanitaire besturing
• Eénhendelmengkranen
• Grootkeuken- en buitenkranen
• Kranen voor de zorg

Meer weten?

• Hulpmiddelen voor mindervaliden en senioren
• Roestvast staal
• Nooddouches &n oogdouches
• Laboratoriumkranen
• Kindersanitair
• Kogelafsluiters
• Onderdelen

Neem gerust contact op met onze adviseurs. Voor Nederland: 0318-524800 of info.sanitair@melker.nl.
Voor Belgie: (03) 636 4650 of info.sanitair@melker.be. We helpen u graag verder en bieden u klantgerichte service, volledig
advies en kwalitatief onderhoud.

Nederland:
De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

België:
De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-’t Goor

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

info@melker.be
www.melker.be
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