


Lek/Habo realiseert al tientallen jaren met succes innovatieve en 
toonaangevende energie- en installatietechnische projecten in 
binnen- en buitenland met zustervestigingen in Nederland, 
België, Duitsland en Polen. De projecten worden in verschillende 
sectoren gerealiseerd, waaronder land- en tuinbouw, care, food, 
recreatie, overheid, industrie, afvalverwerking, waterzuiveringen, 
utiliteitbouw en woningbouw.

Lek/Habo richt zich op maatwerkoplossingen uit een totaal-
pakket van duurzame energiesystemen en kenmerkt zich door 
flexibiliteit en persoonlijke aandacht. Eén van de belangrijke 
kern taken binnen deze disciplines is het ontwerpen,  produceren, 
installeren en onderhouden van complete turnkey projecten. De 
verschillende installaties worden door ons zelf gebouwd en 
 wereldwijd afgenomen.

Energie wordt schaarser en dus duurder. Daardoor is er behoefte 
aan innovatiever en efficiënter energiebeheer. Het slimmer 
omgaan met energie en het besparen van fossiele brandstoffen 
is een wereldwijd thema dat een steeds belangrijker onderdeel 
zal vormen in de samenleving en daarmee ook in de bedrijfs-
voering van de (potentiële) klant.
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Ontstaan als familiebedrijf, is Lek/Habo ontwikkeld tot een 
professionele en internationale organisatie, gespecialiseerd in 
het leveren van maatwerk uit een totaalpakket van duurzame 
energie systemen, die zich kenmerkt zich door flexibiliteit en 
persoonlijke aandacht.

Lek/Habo wil een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoe-
ring van haar klanten met behulp van een maatwerkoplossing 
binnen de energietechniek en installatietechniek, van advies en 
engineering tot samenbouw, installatie en instandhouding. De 
techniek, duurzaamheid, economisch rendement en ontzorging 
sluiten hierbij direct aan bij de behoeften en mogelijkheden van 
die klant.
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Het breedste pakket van allemaal!
Watertechniek
Water- en substraatinstallaties
Waterontsmetters
Watersilo’s

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

Koeltechniek
Koelcellen
Kaskoeling
Grondkoeling
Bronkoeling
Warmtepompen
Absorptiekoeling
Klimaatbeheersing / Airco
Groengasinstallaties

Elektrotechniek
Assimilatiebelichting
LED verlichting
Klimaatcomputers
Meet- en regelsystemen
Schakel- en besturingssystemen
Telemetriesystemen
Noodstroominstallaties
Automatisering
Trafo- / middenspanninginstallaties
Zonnestroom

Bouw
Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Hallenbouw
Staalconstructies

Teeltsystemen
Teeltroulatiesystemen
Transportsystemen
Teeltgoten
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gecertificeerd

Warmte / Kracht
Warmte / krachtinstallaties
ORC
Biogasreiniging
Rookgasreinigers

Service en onderhoud
Revisiewerkzaamheden
Periodieke inspecties
volgens SCIOS en SPE 3140
Agro Elektra Inspectie

Vestigingen

Hertog van Beijerenstraat 6
Postbus 15

2460 AA  Ter Aar
Tel.: 0172-602840

Spanjeweg 6
Postbus 92

2410 AB Bodegraven
Tel.: 0172-619342

E-mail: info@lekhabo.nl
Internet: www.lekhabo.nl


