


Bent u op zoek naar een bedrijf dat u adviseert en ondersteunt 
bij het kiezen van een nieuwe technische installatie? Of heeft u 
behoefte aan een creatief innovatief team dat u helpt 
 problemen op uw werkplek te voorkomen of op te lossen? 
U zoekt maatwerk en vertrouwen in feilloos functionerende 
installaties? Daar is een bedrijf voor nodig dat precies aanvoelt 
wat uw wensen zijn en werk van hoog niveau aflevert. Dan bent 
u bij VTI Horst BV aan het juiste adres. 

Ons bedrijf maakt deel uit van de Lek/Habo Groep BV. 
 Hieronder vallen diverse bedrijven die een uitgebreid pakket 
van diensten en producten voor de sectoren tuinbouw, energie, 
utiliteit en woningbouw verzorgen. Zij vullen elkaar uitstekend 
aan en werken intensief met elkaar samen. Hierdoor is het 
 mogelijk om in de installatietechniek totaalprojecten uit te 
voeren. Het is onze kracht om vanaf het moment van ontwerpen 
tot en met de oplevering alles in eigen beheer uit te voeren.



Wij opereren vanuit een centraal gelegen moderne accommo-
datie in Horst (Lb). Mede dankzij deze gunstige locatie aan de 
A73, regio Venlo, is zeer snelle serviceverlening mogelijk. Mocht 
de techniek u onverhoopt toch nog in de steek laten, staan wij 
24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om het probleem 
direct te verhelpen. Service, onderhoud en inspectie van iedere 
technische installatie zijn bij ons serviceteam in goede handen. 
Elk teamlid is een goed opgeleide specialist die zijn kennis 
permanent bijslijpt tijdens periodieke trainingssessies.

VTI Horst BV is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001, VCA** en 
SCIOS. Wij zijn bekend met zowel de regionale, nationale als 
internationale markt. Onze medewerkers werken met eigen-
tijdse technieken en hoogwaardige materialen. Mensen met 
passie voor hun vak en ruime ervaring in de installatietechniek 
staan tot uw beschikking. Wij denken met u mee en voelen ons 
zeer betrokken bij uw wensen.



Het breedste pakket van allemaal!

Verwarming / CO2
Ketels
Ketelbouw en revisie
Rookgascondensors
CO2 installaties
Centrale verwarming 
Kasverwarming
Warmtebuffers
Burenlevering warmte / CO2

Clustering

Watertechniek
Water- en substraat-installaties
Waterontsmetters
Watersilo’s

Koeltechniek
Koelcellen
Kaskoeling
Grondkoeling
Bronkoeling
Warmtepompen
Absorptiekoeling
Klimaatbeheersing / Airco

Warmte / Kracht
Warmte/kracht-installaties
Organic Rankine Cycle
Biogas-installaties
Rookgasreinigers

Service en onderhoud
Service en onderhoud
Revisiewerkzaamheden
Periodieke inspecties
volgens SCIOS

Bouw
Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Hallenbouw
Trappen en hekwerken
Staalconstructies
Klein metaalwerk

Teeltsystemen
Teeltsystemen
Teeltroulatiesystemen
Transportsystemen

Elektrotechniek
Assimilatiebelichting
Klimaatcomputers
Meet- en regelsystemen
Schakel- en besturingssystemen
Telemetriesystemen
Middenspanning installaties
Noodstroominstallaties
Automatisering
Transformatorstations
THF Filters

 
Handelstraat 3
5961 PV  Horst

Tel.: 077-3985100
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