
    Stofarm
 
Een verbouwing betekent stof  
en rommel, maar Hogendoorn 
reduceert dit tot een minimum. 
Wij creëren een stofarm werk-
gebied door stofwanden te 
plaatsen en met behulp van  
een stofafzuigingsinstallatie.  
Dit zorgt voor een gezonde 
werkomgeving én leefklimaat. 
Ook gebruiken we een 
afzuigfiltersysteem om het 
fijnstof uit de ruimte te halen.  
De routes die naar de badkamer 
leiden, plakken en dekken wij af. 
Ons systeem is TUV-gekeurd. 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur

Zaterdag 
10.00 - 14.00 uur

Maandag gesloten

Edisonstraat 12
2811 EM Reeuwijk
T 0182 394527
info@hogendoorn.com

Verwarming
Koeling
Sanitair
Loodgieterswerk
Tegelwerkzaamheden
Dak & Zinkwerk

Al jarenlang partner van:

www.hogendoorn.com
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    Sanitair

Kiest u voor tijdloos, eenvoudig design of droomt u van een luxe, ontspan-
nende wellness met inloopdouche? Onze showroom staat vol noviteiten en 
steeds wisselende badkameropstellingen: douchewc’s van Geberit, mooie 
natuurstenen of keramische wastafels en baden van o.a. Quaryl om heerlijk 
in te ontspannen. Pure verwennerij.

    Tegels

De keuze van het tegelwerk is sfeer-
bepalend voor uw badkamer, keuken of 
woonkamer. In onze showroom ziet u 
de allernieuwste trends op het gebied 
van wand- en vloertegels in alle kleuren, 
maten en vormen. Onze leveranciers 
zijn onder andere kwaliteitsmerken als 
Villeroy & Boch, Mosa en Atlas Concorde.

     Verwarming

Energiezuinig wonen begint met een 
goede cv-installatie en een slimme 
thermostaat. Een goed advies kan u geld 
besparen, zo zijn er subsidiemogelijk-
heden voor energie-besparende 
zonneboiler-systemen. Onze installateurs 
leggen verwarming, vloerverwarming  
en ventilatiesystemen aan en doen het 
onderhoud aan uw cv-ketel. Wij werken 
o.a. met Atag, Honeywell, Vasco, Jaga, 
Zehnder en Magnum.

     Loodgieterswerk

Bij een lekkage, een verstopping of een defect aan uw sanitair kunt u een beroep 
doen op de loodgieters van Hogendoorn. Ze zijn uitstekend opgeleid en werken 
zorgvuldig en snel. Onze allrounders verzorgen eveneens de aanleg van gas- en 
waterleidingen en rioleringen.

    Tegel-
werkzaamheden

De vakkundige tegelzetters van 
Hogendoorn voorzien uw badkamer, 
toilet, keuken en woonkamer van 
vlak gelegde wand- en vloertegels 
én natuursteen. Met duurzaam voeg- 
en kitwerk en eventueel voorzien 
van vloerverwarming, ons team 
voert alle werkzaamheden zelf uit.

    dak & zinkwerk

Het aanleggen van koper- en 
zinkwerk vereist een specialistische 
aanpak. Bij Hogendoorn zit u goed! 
Daklekkages worden snel opgelost. 
Voor het leggen van felsdaken, 
zinken roevendaken, bitumineuze 
dakbedekkingen, of het vervangen 
van goten en regenpijpen gaan wij 
graag de ladder op.
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